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B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA VÝSTAVBY
B.1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA
B.1.1 ÚZEMIE VÝSTAVBY, ARCHITEKTONICKÁ A TECHNICKÁ KONCEPCIA STAVBY
B.1.1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY
Obytný súbor sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka v lokalite Janíkov
dvor. Tento projekt novej mestskej štvrte sa plánuje budovať na južnom okraji Petržalky, južne od
Panónskej cesty. Južné mesto je rozdelené na sektory A, B a C, ktoré sú ďalej delené do zón podľa
chronológie výstavby. Sektor A sa rozprestiera na juh od Petržalskeho mestského okruhu
Panónskej cesty. Zóna A1 – 2. Etapa je prvou zónou v sektore A. Vzťah k využitiu nehnuteľností
vedie vlastníkov k zhodnoteniu majetku výstavbou objektov na svojich pozemkoch v zmysle
platného Územného plánu. Zámerom predkladaného riešenia je využitie potenciálu lokality pre
účely bývania v blízkosti rieky Dunaj, lužných lesov, a okolitých rekreačných a športových zariadení.
Projekt kapacitne a hmotovo vychádza z územného rozhodnutia číslo UKSP 13658-TX110,11,12-Ja-17, s predĺženou právoplatnosťou rozhodnutím 718/2015/10-UKSP/1-Vč.
Súvisiace objekty nadradenej infraštruktúry boli územne umiestnené v rozhodnutí číslo UKSP 3411TX1/2009-KB-27 a predĺžené v územnom rozhodnutí číslo UKSP 7207 TX1/2012 Fa 6 a zmenené v
rozhodnutí číslo UKSP 2041 TX1-2013 Fa 8.
Z týchto objektov bola časť stavebne povolená rozhodnutím číslo UKSP 1812 TX1/2012 Fa 71
(Plynovod) a ZPS 2012/00297/SOJ/V-3759 (Vodostavebné objekty, vydal OÚ životného prostredia
Bratislava)
V území sa nachádza VN linka č. L 161, ktorej preložka bola stavebne povolená rozhodnutím č.
UKSP 1812 TX1/2012 Fa 71.
Všetky horeuvedené povolenia boli vydané stavebným úradom MČ Petržalka, ak nie je uvedené
inak.
Osadenie objektov rešpektuje je navrhnuté v súlede s územným rozhodnutím.

B.1.1.2 CHRÁNENÉ ÚZEMIA A OCHRANNÉ PÁSMA
ZÁBER POĽNOHOSPODÁRSKEHO (PPF) , ALEBO LESNÉHO PÔDNEHO FONDU (LPF)
V zmysle platnej legislatívy budú pozemky pod navrhovanou výstavbou vyňaté z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu. So zábermi LPF sa neuvažuje.
OCHRANNÉ PÁSMA
Počas výstavby i pri neskoršom užívaní zrealizovaného stavebného fondu nie je nutné
stanovovať dočasné, ochranné hygienické pásma. Ochranné pásma jestvujúcich podzemných i
nadzemných inžinierskych sietí a zariadení budú v plnom rozsahu rešpektované resp. bude s nimi
nakladané v zmysle projektového riešenia príslušnej odbornej profesie. Zvláštne a osobitné
opatrenia počas výstavby, v dotyku s podzemnými inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami a
ostatnými objektmi a zariadeniami napr. v majetku SPP, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s.
Konštatujeme, že počas výstavby polyfunkčného objektu budú ochranné pásma
jestvujúcich I.S. a ich technických zariadení rešpektované v zmysle platnej legislatívy SR a
projektového riešenia príslušných odborných profesií. Zvláštne a osobitné opatrenia počas
výstavby, v dotyku s predmetnými inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami, vpusťami a ostatnými
objektmi a technickými zariadeniami lokality pozri samostatné projekty odborne spôsobilých
projektantov a vyjadrenia príslušných majiteľov a správcov sietí (vydané ako súčasť prechádzajúcej
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predprojektovej a projektovej prípravy). Polohopisné a výškopisné zakreslenie podzemných,
nadzemných, dočasných i trvalých I.S. riešeného územia tvorí nedeliteľnú súčasť predmetnej
projektovej dokumentácie (časť D. Koordinačná situácia).
Poznámka.
a, Pri narazení hladiny podzemnej vody musí byť odobratá skúšobná vzorka vody.
B.1.1.3 VYKONANÉ PRIESKUMY A DÔSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÚCE
INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM
Pre potreby stavebného povolenia bol použitý IGP susedného územia vzdialeného cca
100m od polohy projektu. IGP bol vypracovaný WH GEOTREND, s. r. o. (RNDr. Viliam Horváth) v
Októbri 2009.
Rozsah geologických prác bol navrhnutý tak, aby umožnil zistenie a posúdenie
geologických, hydrogeologických a základových pomerov konkrétneho pozemku pre vypracovanie
projektovej dokumentácie základovej konštrukcie susedného bloku k stavebnému povoleniu.
Pozostával z technických (vrtných) prác, geotechnických penetračných skúšok, vzorkovacích a
laboratórnych prác, geodetických prác a výkonov geologickej služby:
a/ Vrtné práce
Pod pôdorys bytového domu po dohode s objednávateľom sme navrhli 4 vrty a 1 vrt do átria. Vrty
sme označili ako VS-1 až VS-5. Hĺbku 15m, ktorú navrhol objednávateľ po konzultácii s
projektantom je dostatočná. Navrhnutá aj odvŕtaná metráž na budúcom stavebnom pozemku bola
tak dosiahnutá 75 bm. Vrty boli v teréne vytýčené geodetickými metódami. Vrty odvŕtala osádka L.
Nagya – Dolné Obdokovce 270 vrtnou súpravou typu ÚGB - 1VS spôsobom nárazovotočivým
pomocou nadstaviteľných špirálových vrtákov priemeru 180 mm v septembri 2009 za účasti
zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy.
b/ Vzorkovacie práce
V priebehu vrtných prác boli z vrtov odoberané porušené vzorky zemín zo zachovalou prirodzenou
vlhkosťou pri každej zmene vrstevného sledu a konzistenčného stavu na makroskopické
vyhodnotenie zodpovedným riešiteľom úlohy. Zároveň sa merala úroveň narazanej a ustálenej
hladiny podzemnej vody. Na laboratórne spracovanie sme vybrali 18 reprezentatívnych vzoriek.
Táto reprezentatívna cast vzoriek zemín bola odoslaná do laboratória mechaniky zemín. Vzorku
podzemnej vody sme odobrali z vrtu VS-1 na skrátenú chemickú analýzu pre posúdenie agresivity
zvodnelého horninového prostredia na betónovú základovú konštrukciu a oceľové potrubia. Po
odobraní vzoriek zemín a vody sa vrty zlikvidovali zahádzaním vyťaženou horninovou drvinou.
c/ Laboratórne práce
Na laboratórne rozbory a skúšky bolo celkovo odobraných 18 vzoriek zemín a 1 vzorka podzemnej
vody. Laboratórnymi rozbormi zemín boli stanovené ich indexové a fyzikálne vlastnosti, zrnitostné
zloženie. Laboratórne práce boli vykonané v našom laboratóriu mechaniky zemín a sú súčasťou
prílohy č. 4. Vzorka vody pre posúdenie agresivity na betón a oceľ bola analyzovaná v laboratóriu
spoločnosti BEL/NOVAMANN s. r. o. v Nových Zámkoch ( príloha č. 6 ).
d/ Geotechnické skúšky in situ
Na záujmovom území sme uskutočnili 3 geotechnické skúšky - dynamické penetračné sondy s
označením PS-1 až PS-3 za účelom upresnenia a poznania pevnostných a deformačných vlastností
a uľahlosti nesúdržných štrkovitých a piesčitých zemín v základovej pôde. Projektovaná hĺbka sond
12 m bola prekročená na sonde PS-1 o 3 m z dôvodu overenia vlastností neogénneho podložia .
Penetračné skúšky sme vykonali ťažkou penetračnou súpravou typu BORROS švédskej výroby.
Dokumentácia penetračných skúšok je súčasťou prílohy č. 5.
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g/ Geodetické práce
Všetky geologické diela (vrty a penetračné sondy ) boli pred začiatkom technických prác
geodeticky vytýčené a zamerané zememeračskou skupinou spoločnosti VILLA s. r. o. Bratislava pod
vedením Ing. Sýkoru v súradnicovom polohovom systéme S - JTSK a výškovom systéme B.p.v.
h/ Výkony geologickej služby
Pozostávali z prípravnych prác, zo sledu a riadenia geologických prác, dokumentácie geologických
diel, vyhotovenia inžinierskogeologických rezov, vyhodnotenia laboratórnych a penetračných
skúšok a vypracovania záverečnej správy o výsledkoch. Počas prieskumu ako i pri vypracovaní
záverečnej správy sme postupovali podľa príslušných noriem.
VÝSLEDKY A ZÁVER
1) Uskutočnenými geologickými prácami (vrtmi, dynamickými penetračnými a laboratórnymi
testami) bola objasnená geologická stavba, zloženie, úložné pomery vrstiev a vlastnosti zemín
základovej pôdy a hydrogeologické pomery vybraného stavebného pozemku, ktoré sú vykreslené
v priložených inžinierskogeologických rezoch. Na základe výsledkov týchto prác a v zmysle cit. STN
čl. 20 hodnotíme základové pomery na šetrenom pozemku parc. č. 3049/3 plánovanej novostavby
bytového domu blok D ako zložité, a to z hľadiska hydrogeologických pomerov - výskyt podzemnej
vody v úrovni základovej škáry pri hlbších výkopoch pod kótou 131,40 m n. m., ako i z hľadiska
základovej pôdy t. j. úložných pomerov a mocnosti menej únosných pokryvných vrstiev
jemnozrnných nivných sedimentov premenlivej hrúbky 1,70 – 4,60 m.
2) Prieskumnými vrtmi do hĺbky 15 m sme zistili, že geologická stavba základovej pôdy je
vrstevnatá. Na geologickej stavbe základovej pôdy sa podieľajú sedimenty kvartéru a neogénu.
Prieskum zhodnotil vlastnosti horninového prostredia. Zeminy boli identifikované a klasifikované v
zmysle platných STN a prisúdené im geomechanické a indexové vlastnosti na základe výsledkov
laboratórnych skúšok, dynamických penetračných skúšok a podľa STN 73 1001. Zakladanie objektu
s 1 technickým suterénom určeným na parkovanie je možné riešiť v 2 variantoch – plošne alebo
hĺbkovo. Z nášho pohľadu sa javí ako optimálny spôsob založenia bytového domu hĺbkový na
pilotách, nakoľko v prípade plošného zakladania základová škára bude budovaná aj nakyprenými
štrkami. O skutočnom spôsobe založenia bytového domu rozhodne projektant - statik.
3) Hydrogeologické pomery šetreného pozemku hodnotíme ako podmienečné vhodné pre
zakladanie. Z hľadiska očákávaného stavebného zásahu do zvodnelého horninového prostredia
nás zaujíma iba podzemná voda kvartérneho útvaru. Kolektorom podzemnej vody sú dobre
priepustné štrky. V case vrtných prác (september 2009) bol narazený horizont kvartérnej
podzemnej vody s charakterom režimu prúdenia prevažne s voľnou hladinou, lokálne s mierne
napätou hladinou bol v hĺbke 3,60 - 3,90 m pod terénom t. j. na kóte 130,65– 130,84 m n. m.
Ustálená hladina podzemnej vody sa nachádzala vo vrtoch v hĺbke 3,60 - 3,90 m pod terénom t. j.
na kóte 130,65 – 131,04 m n. m. Z uvedených údajov sa dá usúdiť, že smer prúdenia kvartérnej
podzemnej vody v čase vrtných prác bol od SV na JV. Pri stanovení maximálnej hladiny podzemnej
vody sme vychádzali aj z údajov Hydrologickej ročenky SHMÚ Bratislava ( r. vydania 2005 ) a z
najbližšie situovanej pozorovacej sondy siete SHMÚ (pozorovaná od r. 1972, kóta terénu 134,71 m
n. m. ). Táto pozorovacia sonda sa nachádza cca 75 m smerom SZ od vrtu VS-1. Na základe
získaných údajov z pozorovacej sondy za obdobie 32 rokov s úrovňou maximálnej hladiny
podzemnej vody na šetrenom území doporučujeme uvažovať na kóte,131,40 m n. m.
4) Prieskum zhodnotil agresivitu podzemnej vody a prostredia, ktoré príde do styku s betónovými
základovými konštrukciami. Zvodnelé horninové prostredie hodnotíme ako slabo agresívne na
betónovú základovú konštrukciu z portlandského cementu pre mierne zvýšený obsah síranov. V
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dôsledku zvýšenej mernej vodivosti (130,0 mS/m = 1300 μS/cm) podzemná voda bude agresívne
pôsobiť na oceľové konštrukcie - potrubia.
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HLUKOVÁ ŠTÚDIA
V zmysle hlukovej štúdie vypracovanej firmou 2D- partner s.r.o., Január 2018 konštatujeme:
Na základe vykonaných meraní a predikcie hluku je možne skonštatovať, že vonkajšie
územie okolia stavby „JUŽNÉ MESTO, ZÓNA A1-2.ETAPA, Viacpodlažná bytová výstavba“,
v súčasnej dobe nespĺňa požiadavky týkajúce sa prípustnej hladiny hluku vo vonkajšom
prostredí podľa Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. pre II. kategóriu (vzdialenosť väčšia ako
100m od osi komunikácie I.triedy) a III. kategóriu (vzdialenosť menšia ako 100m od osi
komunikácie I.triedy) územia v dennom, večernom a nočnom čase od hluku pozemnej
dopravy.
Nakoľko v danom území nie je možne realizovať urbanistické opatrenia na zníženie
hluku z dopravy, je možné získať súhlasné stanovisko Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, ak sa zabezpečia nasledujúce opatrenia:
- obvodový plášť bude navrhnutý tak, aby boli splnené požiadavky príslušných noriem a Vyhlášky
MZ SR č.549/2007 v časti vnútorné prostredie a
- posudzovaná hodnota v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na bývanie
alebo oddychovej zóny v tesnej blízkosti budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty
uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III o viac ako 5 dB, t.j. LAeq,p,deň+večer = 65dB,
LAeq,p,noc = 55dB.
Realizáciou navrhovaného obvodového plášťa vrátane systému vetrania vnútorných
chránených priestorov podľa hlukovej štúdie (hluková štúdia definuje nepriezvučnosť obvodového
plášťa a spôsob vetrania vnútorných chránených priestorov požiadavkou na protihlukové vetracie
mriežky) budú splnené požiadavky Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. v chránených miestnostiach, t.j.
Pre kategóriu územia II.
pre deň
LAeq,12h,p = 40 Db
pre večer
LAeq,4h,p = 40 dB
pre noc
LAeq,8h,p = 30 dB

Pre kategóriu územia III.
pre deň
LAeq,12h,p = 45 dB
pre večer
LAeq,4h,p = 45 dB
pre noc
LAeq,8h,p = 35 dB

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK
Vplyv plánovanej výstavby zóny Južné Mesto – Zóna A1 – 2. etapa, objekty SO-010, SO-011,
SO-012 v Bratislave - Petržalke vyhovuje požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie okolitých bytov.
Plánovaná výstavba svojou polohou a výškou negatívne neovplyvní vyhovujúce preslnenie
okolitých plánovaných bytov.
Vplyv plánovanej výstavby zóny Južné Mesto – Zóna A1 – 2. etapa, objekty SO-010, SO-011, SO-012
v Bratislave - Petržalke, vyhovuje požiadavkám STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitých
obytných miestností.
Preslnenie bytov
Byty číslo I.2.08 a II.2.01 - 2 byty na každom z podlaží 2. - 8.NP (spolu 14 bytov) nemajú
vyhovujúce preslnenie, môžu slúžiť ako apartmány na prechodné ubytovanie. Celkovo sa v
projekte Južné Mesto – Zóna A1 – 2. Etapa nachádza 42 bytov, ktoré nemajú vyhovujúce
preslnenie a môžu slúžiť iba na prechodné ubytovanie ako apartmány. Všetky ostatné byty v
plánovanej výstavbe zóny Južné Mesto – Zóna A1 – 2. etapa, objekty SO-010, SO-011, SO-012 v
Bratislave - Petržalke z hľadiska preslnenia majú aspoň jednu hlavnú fasádu vyhovujúcu.
Dispozičné riešenie bytov je prispôsobené tak, aby obytné miestnosti s min. 1/3 plochy všetkých
trobytných miestností každého bytu boli orientované na vyhovujúcu stranu. Posudzované byty v
plánovanej výstavbe, okrem vyššie spomenutých, vyhovujú požiadavkám STN 73 4301 na
preslnenie bytov.
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Denné osvetlenie obytných miestností
Všetky navrhované obytné miestnosti v plánovanej výstavbe zóny Južné Mesto – Zóna A1 – 2.
etapa, objekt SO-010 – Bytový dom G1 v Bratislave - Petržalke vyhovujú požiadavkám STN 73 0580
na denné osvetlenie obytných miestností.

B.1.1.4 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE STAVBY
Obytný súbor sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka.
Areál objektu sa nachádza na pozemkoch s parcelnými číslami 3049/65, 3049/64, 3049/66,
3049/67, 3049/68, 3049/59, 3051/66, 3051/7, 3051/48 a 3051/67 a areál vyčlenený pre výstavbu
príjazdovej komunikácie je umiestnený na pozemkoch s parcelným číslom 3049/57, 3049/63,
3049/61, 3049/57, 3051/64, 3049/58, 3051/65 a 3051/61, južne od Panónskej cesty.
Dotknutý areál je v súčasnosti využívaný na poľnohospodárske účely. Na parcelách sa
nenachádzajú žiadne pozemné stavebné objekty. Pozemok je voľne situovaný v priestore
poľnohospodárskeho územia a nie je nijak bližšie ohraničený. Súčasťou dokumentácie pre
stavebné povolenie je aj prístupová komunikácia, ktorá je plánovaná na sever od navrhovaných
objektov.
Osadenie objektov je navrhnuté tak, aby rešpektovalo návrh primárnej infraštruktúry
v mieste stavby a tiež je navrhnuté s dôrazom na optimálne začlenenie sa do budúceho územia a
plynulú urbanizáciu prostredia smerom k sídlisku Petržalka – Lúky.
Funkcia navrhovaného obytného súboru je v súlade s platným územným plánom hlavného
mesta SR Bratislava pri dodržaní daných koeficientov v území – viď. štúdia zástavby celého sektoru
A1, Compass architekti, Január 2018.
Predmetom dokumentácie je druhá etapa zóny A1, t.j. 3 samostatné bytové domy. Zóna
A1 – 2. etapa je koncipovaná ako líniova zástavba objektov spojených podzemnou garážou.
Základnú os zóny bude tvoriť plánovaná hlavná komunikácia, ktorá bude budovaná v rámci
projektu. Súčasťou komunikácie budú dva jazdné pruhy, odbáčacie pruhy, odstavné a parkovacie
plochy. Hlavná komunikácia je navrhnutá s pihliadnutím na budúci vývoj územia. Do tejto
komunikácie sú taktiež orientované všetky obchodné prevádzky umiestnené v projekte.
Objekty sú prepojené podzemným podlažím dilatačne oddeleným na tak aby bolo možné
projekt rozdeliť na jednotlivé etapy a tak umožniť efektívne financovanie a realizovateľnosť
výstavby. Podzemé podlažie je rozdelené na 5 stavebných objektov.
Dôležitým aspektom architektonického konceptu je vertikálne členenie bytových domov.
Suterén slúži ako spojovací priestor všetkých troch objektov a tiež ako parkovací priestor
pre prislúchajúce byty. Riešenie bolo zvolené s ohľadom na efektivitu výstavby a potrebu
parkovacích miest a najmä optimálne výškové osadenie bytov voči verejnému priestoru.
Na prízemí – t.j. 1.NP. sú zo severnej strany (smerom ku hlavnej komuníkácií) umiestnené
obchodné priestory. Na juh sú umiestnené priestory domovej vybavenosti, doplnková funkcia pre
byty a apartmány. Druhé až deviate podlažie tvoria byty a apartmány. Deviate nadzemé podlažie je
z časti ustúpene.
STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE
Obytný súbor je navrhnutý ako tri samostatné celky so spoločným podzemným podlažím.
Prevládajúci konštrukčný modul 7,5 x 7,5 m vyhovuje kombinácii parkovacích plôch v suteréne
a bytov na nadzemných podlažiach s ohľadom na flexibilitu ich dispozícií. Konštrukčná výška
obytných podlaží je 3,0 m. Konštrukčná výška vstupného podlažia objektu SO-010, SO-011 a SO012 s polyfunkciou je 3,75 m. Konštrukčná výška podzemného podlažia je 3,3 m s výnimkou
priestoru kotolne, kde bola vkonštrukčná výška upravená na 3,65 m. Dispozícia každého bytového
domu má chodbový charakter s dvomi samostatnými sekciami na jeden objekt. Byty pri svojom
rozmiestnení na podlaží sledujú výhľadové podmienky a orientujú sa hlavnými obytnými izbami
smerom do voľného priestoru. Na tento princíp sa viaže aj rozmiestnenie exteriérových priestorov

7

balkónov a lodžií. Inštalačné jadrá a siete sú vedené pri centrálnom komunikačnom jadre a
chodbách. Všetky objekty budú prístupné bezbariérovo v zmysle požiadaviek vyhlášky č.532/2002
Z.z..

B.1.1.5 PRIPOJENIE NA DOPRAVNÉ SIETE
Projektová dokumentácia rieši výstavbu hlavnej prístupovej komunikácie ako aj areálových
komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov pre peších.
Predmetom objektu SO-02.3 a SO-150.1 je riešenie prístupovej komunikácie napojenej na
okružnú križovatku SO-02.2 projektu „JUŽNÉ mesto - Bratislava – Petržalka, stavba: Primárna
infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)“. Predmetom stavebných objektov SO-116, SO-117,
SO-118 je riešenie potrieb statickej dopravy, ako aj riešenie dopravného napojenia pre stavbu
obytného súborsdu Zóna A1 – 2. etapa
Prístupová komunikácia (SO-02.3 a SO-150.1)zabezpečujúca obsluhu v danom území je
navrhnutá kategórie MO12/40 funkčnej triedy C1 a napája sa na okružnú križovatku priľahlej
stavby.Po obvode novonavrhnutej komunikácie sú po ľavej aj pravej strane navrhnuté chodníky
pre peších s prepojením na obojstrannú autobusovú zastávku. Od autobusových zastávok je
chodník v rámci výstavby predmetného objektu vedený jednostranne. Chodník pre peších má šírku
2m a je od komunikácie oddelený cestným obrubníkom výšky 12cm. Priechody pre chodcov sú
navrhnuté ako bezbariérové v sklone rampy 1:15 a s obrubníkom s prevýšením 2cm. V mieste
stykových pripojení sú navrhnuté prídavné pruhy pre odbočenie doľava.
Komunikácia zabezpečujúca obsluhu v danom území (SO 02.3, SO 150.1) je navrhnutá
kategórie MO12/40 funkčnej triedy C1 a napája sa na okružnú križovatku priľahlej stavby. Po
obvode novonavrhnutej komunikácie sú po ľavej aj pravej strane navrhnuté chodníky pre peších
s prepojením na obojstrannú autobusovú zastávku riešenú v rámci SO 02.10. Od autobusových
zastávok je chodník v rámci výstavby predmetného objektu vedený jednostranne. Chodník pre
peších má šírku 2m a je od komunikácie oddelený cestným obrubníkom výšky 12cm. Priechody pre
chodcov sú navrhnuté ako bezbariérové v sklone rampy 1:15 a s obrubníkom s prevýšením 2cm.
V mieste stykových pripojení sú navrhnuté prídavné pruhy pre odbočenie doľava.
V rámci riešeného územia sa navrhuje výstavba bytových domov, ktorých dopravnú
obsluhu zabezpečujú novonavrhované komunikácie, parkoviská a spevnené plochy. Doprava na
komunikáciách bude vedená obojsmerne. Kolmé parkovacie státia budú rozmerov 2,40 resp. 2,50 x
(4,50; 5,00; 5,30 m), pre zdravotne postihnuté osoby min. 3,50 x 5,00 m. Všetky navrhované
priechody pre chodcov sú riešené bezbariérovo s ohľadom na stavebnú úpravu pre nevidiacich.

B.1.1.6 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU
Pred zahájením výstavby dôjde k stiahnutiu ornice z plôch výstavby a dočasne ju uskladniť
na zemníku zrealizovanom na majetkovoprávne vysporiadaných pozemkoch investora stavby.
Poloha deponovanej zeminy je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu - Situácia
POV.
V území sa nachádza VN linka č. L161, ktorej preložka bola stavebne povolená rozhodnutím č. UKSP
1812 TX1/2012 Fa 71
Taktiež je nutné zabezpečenie ochrany existujúcich inžinierskych sietí – objekt SO-43 –
Silnoprúdové rozvody VN linka, stavebne povolený a zrealizovaný v rámci projektu Júžné Mesto –
Primárna infraštruktúra.

B.1.1.7 ÚPRAVY PLÔCH A PRIESTRANSTIEV
Súčasťou realizácie stavby bude vybudovanie spevnených plôch a priestranstiev
priliehajúcich ku stavenisku. Táto problematika je riešená ako samostatné stavebné podobjekty
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v rámci objektov SO-116, SO-117, SO-118 Komunikácie, SO-126, SO-127, SO-128 Spevnené plochy,
SO-136, SO-137, SO-138 Terénne úpravy.

B.1.1.8 NAPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE
Objekty bude napojené na inžinierske siete /vodovod, kanalizácia, plynovod, silnoprúd,
slaboprúd,... /.
Riešenie napojení – viď. časti tejto správy prislúchajúce k jednotlivým stavebným objektom.

B.1.2 TECHNOLÓGIA HLAVNEJ VÝROBY
Stavba je nevýrobného charakteru.

B.1.3 ZABEZPEČENIE BUDÚCEJ PREVÁDZKY
Prevádzka bude zabezpečovaná z finančných zdrojov budúcich majiteľov bytových a
nebytových priestorov.

B.1.4 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANA OSOBITNÝCH ZÁUJMOV
Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Stavba nebude produkovať
okrem odpadových vôd, bežného komunálneho a separovaného odpadu a splodín vznikajúcich pri
spaľovaní plynu v kotloch škodlivé látky. Odpadové vody z plôch parkoviska budú prečistené
v zariadení ORL.
Domový odpad sa bude zhromažďovať v kontajneroch, ktoré budú vyprázdňované a
vyvážané na skládku komunálneho odpadu. Pri výstavbe nebudú použité žiadne stavebné
materiály škodlivé pre ľudské zdravie.

B.1.5 ÚČEL A POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV
SO-106, SO-107, SO-108 - PRÍPRAVA ÚZEMIA
Predmetom riešenia objektov SO-106, SO-107, SO-108 sú zemné a výkopové práce riešené
ako samostatné podobjekty pre 1. až 3. etapu výstavby a príprava územia.
SO-106, SO-107, SO-108 - Príprava územia
SO-106
HTÚ pre 1. etapu výstavby
SO-107
HTÚ pre 2. etapu výstavby
SO-108
HTÚ pre 3. etapu výstavby
Pred zhrnutím ornice je nutné vykonať odstránenie poľnohospodárskych plodín na ploche
určenej k výstavbe, vrátane dočasného staveniskového vjazdu.
SO-108, SO-107, SO-106
Zemné práce budú spočívať v odňatí ornice v požadovanej hrúbke. So zeminou sa naloží v
súlade s plánom organizácie výstavby spracovanom pre zónu A1 – 2. Etapa.
Po odstránení ornice sa pristúpi k zrovnaniu terénu staveniska, "planírovaniu", na jednotnú úroveň
cca +135,500 m.n.m. BpV. Výkopy sa budú realizovať strojne. Výkopy stavebných jám jednotlivých
objektov, SO-012 až SO-010 sa zrealizujú na úroveň základovej škáry. Výkopy budu realizované ako
nepažené. Stabilita stien výkopov bude zabezpečená vhodným svahovaním pre daný druh zeminy
v ktorej sa výkop nachádza. V ojedinelých prípadoch, menej súdržných zeminách a hlbších
výkopoch bude na zabezpečenie stability stien výkopov použitá klincovaná stena. Technológia
paženia stavebnej jamy objektov bude upresnená v realizačnom projekte. Objekty SO-012 až SO010 majú jedno zapustené podzemné podlažie. Základová doska bude lokálne podopieraná
štrkovými vibrostĺpmi, napr. technológiou fy Keller. Z daného vyplýva, že výkopové práce budú
pozostávať z výkopu stavebnej jamy na požadovanú úroveň a úpravy podložia pod staticky
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namáhanými časťami dosky. Pri realizácii je potrebné dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia
pracovníkov.Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť a označiť polohy podzemných vedení. Pred
začatím výkopových prác je potrebné realizovať práce v súlade s POV.
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SO-010 (SO-011, SO-012, SO-013, SO-014) - BYTOVÝ DOM G1 (BYTOVÝ DOM G2,
BYTOVÝ DOM G3, PODZEMNÁ GARÁŽ G1/2, PODZEMNÁ GARÁŽ G2/3)
Základné kapacitné údaje
OBYVATELIA
SPOLU

SO-010

SPOLU

POČET OBYVATEĽOV NA BYT

BYTY
1KK
1,5KK
2KK
3KK
3KK(M)
4KK(M)
BYTY SPOLU

30
6
20
42
2
6
106

1.5
1.5
2
3.5
3.5
4

45
9
40
147
7
24
272

APARTMÁNY
2KK
APARTMÁNY SPOLU
SPOLU JEDNOTIEK

14
14
120

2

28
28
300

SO-011

SPOLU

POČET OBYVATEĽOV NA BYT

BYTY
1KK
1,5KK
2KK
3KK
3KK(M)
4KK(M)
BYTY SPOLU

30
6
20
42
2
6
106

1.5
1.5
2
3.5
3.5
4

45
9
40
147
7
24
272

APARTMÁNY
2KK
APARTMÁNY SPOLU
SPOLU JEDNOTIEK

14
14
120

2

28
28
300

SO-012

SPOLU

POČET OBYVATEĽOV NA BYT

BYTY
1KK
1,5KK
2KK
3KK
3KK(M)
4KK(M)
BYTY SPOLU

30
6
20
42
2
6
106

1.5
1.5
2
3.5
3.5
4

45
9
40
147
7
24
272

APARTMÁNY
2KK
APARTMÁNY SPOLU
SPOLU JEDNOTIEK

14
14
120

2

28
28
300

OBYVATELIA
SPOLU

OBYVATELIA
SPOLU
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OBYVATELIA
SPOLU

A1 - 2. etapa

SPOLU

POČET OBYVATEĽOV NA BYT

BYTY
1KK
1,5KK
2KK
3KK
3KK(M)
4KK(M)
BYTY SPOLU

90
18
60
126
6
18
318

1.5
1.5
2
3.5
3.5
4

135
27
120
441
21
72
816

APARTMÁNY
2KK
APARTMÁNY SPOLU
SPOLU JEDNOTIEK

42
42
360

2

84
84
900

t.j. cca 900 obyvateľov
Byty číslo I.2.08 a II.2.01 - 2 byty na každom z podlaží 2. - 8.NP (spolu 14 bytov v jednom bytovom
dome) nemajú vyhovujúce preslnenie, môžu slúžiť ako apartmány na prechodné ubytovanie.
Celkovo sa v bytových domoch (SO-010, SO-011, SO-012) projektu Južné Mesto – Zóna A1 – 2.
Etapa nachádza 42 bytov, ktoré nemajú vyhovujúce preslnenie a môžu slúžiť iba na prechodné
ubytovanie ako apartmány.

ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE
SO-010 (SO-011+SO-013, SO-012+SO-014) je bytový dom s obdĺžnikovým pôdorysom, ktorého
suterén je jednou časťou suterénu celeho bytového komplexu. Objekt tvorí 1 podzemné a 9
nadzemných podlaží, z ktorých je jedno podlažie ustúpene.
Objekt je prevádzkovo aj architektonicky delený na časti:
1.PP - Garáž
P oče t pa rkova cích mie st pre je dnotlivé obje kty
S O-010 S O-011 SO-012 SO-013 S O-014
48
34
48
34
38
Podzemné PM

Spolu
202

1.NP - Parter – obchodné prevádzky a domová vybavenosť /kobky, technické miestnosti, priestory
pre správu domu/
2.NP-9.NP – Byty a apartmány
Dôležitým aspektom architektonického konceptu je vertikálne členenie bytového domu.
Pod celým pôdorysom objektu SO-010 sa nachádza suterén využívaný na parkovanie. Vzhľadom na
obrys nadzemnej časti objektu je podzemné podlažie o 1,5 m širšie smerom na juh. Na prvom
nadzemnom podlaží je okrem hlavného vstupu do objektu navrhnutý aj obchodný priestor ,
priestory pre uskladnenie majetku vlastníkov bytov a technické miestnosti. Veľkú časť pôdorysu
1.NP tvoria aj parkovacie miesta, ktoré sú zastrešené samotným objektom. Riešenie bolo zvolené
s ohľadom na efektivitu výstavby a potrebu parkovacích miest.
Prevládajúci konštrukčný modul 7,5 x 7,5 m vyhovuje kombinácii parkovacích plôch
v suteréne a bytov na nadzemných podlažiach s ohľadom na flexibilitu ich dispozícií. Konštrukčná
výška obytných podlaží je 3,0 m. Konštrukčná výška vstupného podlažia objektu SO-010 s
polyfunkciou je 3,75 m. Konštrukčná výška podzemného podlažia je 3,3 m. Dispozícia bytového
domu SO-010 má chodbový charakter, rozdelený na dva samostatné vchody. Vchody sú
umiestnené vo východej a v západadnej časti objektu. Byty sú prevažne umiestnené s výhľadom na
južnú stranu. Byty pri svojom rozmiestnení na podlaží sledujú výhľadové podmienky a orientujú sa
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hlavnými obytnými izbami smerom do voľného exteriérového priestoru. Na tento princíp sa viaže
aj rozmiestnenie exteriérových priestorov balkónov a lodžií. Inštalačné jadrá a siete sú vedené pri
centrálnom komunikačnom jadre a chodbách. Všetky objekty sú riešené bezbariérovo v zmysle
vyhlášky č.532/2002 Z.z..
Objekt bude založený na základovej doske na zhutnenom, príp. vymenenom podloží.
Spodná stavba bude riešená z vodostavebného betónu, ktorý zabezpečí odolnosť objektu voči
vode a radónu. Nosný systém objektu bude tvorený železobetónovým monolitickým skeletom po
strop nad 1.NP. Nosný systém vyšších podlaží bude stenový. Od 2. NP až po strop nad 6.NP bude je
nosný systém navrhnutý prevažne zo železobetónových stien. Nosný systém 7.NP až po 9.NP je
murovaný stenový z keramických tvaroviek v kombinácii so zavetrovacími železobetónovými
stenami a vertikálnymi jadrami.
Vodorovné nosné konštrukcie budú tvorené železobetónovými monolitickými doskami.
Vertikálna komunikácia v objekte bude zabezpečená hlavným schodiskom a výťahom. Schodiskové
ramená budú akusticky oddelené. Deliace steny bytov a nebytových priestorov sú z akusticky
vyhovujúcich murovaných keramických tvaroviek, prípadne monolitického železobetónu. Priečky v
bytových a komerčných priestoroch budú keramické murované. Priečky miestností suterénu,
technických priestorov a kobiek na 1.NP budú murované z betónových tvárnic. Dominantou
objektu z južnej strany sú samostatné balkóny prináležiace k bytom. Zo severnej strany sú to
zapustené lodžie. Na vonkajšej hrane balkónov sú osadené zábradlia. Fasáda bude tvorená
kontaktným zateplovacím systémom s izoláciou z EPS dosiek a minerálnej vlny, v závislosti od
požiadaviek požiarnej bezpečnosti stavby. Výplne otvorov sú navrhnuté ako hliníkové
v spoločných priestoroch 1.NP a plastové v bytoch na 2.NP až 9.NP.
Podlahy budú riešené ako ťažké plávajúce. Terasy na 9.NP budú riešené ako jednoplášťové
DUO strechy s dlažbou na terčoch uloženou do roviny. Strecha nad 9.NP bude s klasickým poradím
vrstiev, zaťažená štrkom.
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STATIKA
NOSNÁ KONŠTRUKCIA HORNEJ STAVBY
Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria v 1.NP železobetónové steny hrúbky 250mm a
220mm z betónu C30/37 resp. C40/50, ďalej žb. stĺpy s rozmermi 270/900 – 270/1650 z betónu
C40/50. Hrúbka železobetónových vnútorných stien bude 250mm. V 2.NP-5.NP hrúbka žb. stien
bude 220mm z betónu C30/37 resp. C40/50. Od 6.NP sú obvodové steny murované s hrúbkou
300mm. Steny výťahovej šachty sú železobetónové hrúbky 180mm. Horizontálne nosné
konštrukcie objektu tvoria v 1.NP prievlaky 500/620 a obvodový nosník 300/620mm z betónu
C30/37. Stropná doska bude hrúbky 220mm z betónu C30/37. Hrúbka stropu od 2.NP bude 220mm
z betónu C30/37.
Časti konštrukcie, vystavené klimatickým účinkom a zmenám teploty (balkóny a železobetónové
lemy), budú od budovy termicky oddelené, spojené s budovou pomocou termokošov.
NOSNÁ KONŠTRUKCIA SPODNEJ STAVBY
Zvislé nosné konštrukcie suterénu tvoria obvodové žb. steny hrúbky 300mm z betónu
C30/37. Vnútorné nosné steny sú hrúbky 250mm z betónu C30/37. Piliere pri garážových státiach
sú navrhnuté s rozmermi 250/800-270/1650 z betónu C40/50. Steny výťahovej šachty sú
železobetónové hrúbky 180mm.
Horizontálne nosné konštrukcie suterénu tvorí stropná doska hrúbky 250mm a 300mm.
Prechodové rampy budú hrúbky 28cm z betónu C30/37 XC3, XD2.
VÝKOPY A ZEMNÉ PRÁCE
Výkop stavebnej jamy, zemné práce a zabezpečenie stability svahov stavebnej jamy nie je
predmetom riešenia tejto časti projektovej dokumentácie.
ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
Základová škára objektu sa nachádza na kóte cca. 131,700m n.m.. Základové pomery sú z
dôvodu nepravidelného striedania a premenlivých mocností ílovito-piesčitých sedimentov a
vysokej hladiny podzemnej vody zložité. Pod vrstvou ornice(mocnosti 0,30m) sa do hĺbky 1,7 až
4,60m pod terénom nachádza vrstva nivných jemnozrnných sedimentov triedy F4,F6, prevažne
prevnej konzistencie pri malej hrúbke, pri vačšej hrúbke sa skyku s hladinou podzemnej vody majú
konzistenciu tuhú. Pod nivnými sedimentami sa nachádza súvrstvie stredne uľahnutých štrkov
triedy G1, G2-GP, G3-G-F vrtnými prácami lokalizovanými do hĺbky 15,00 m p.t. Maximálna hladina
podzemnej vody môže vystúpiť na kótu 131,4m n.m, čo vychádza tesne pod základovú škáru.
Objekt bude založený na železobetónovej základovej doske umiestnenej na vŕtaných pilótach.
Základová doska pod objektom bude mať konštantnú hrúbku 500mm, pod stĺpami a
komunikačným jadrom bude zosilnená zhrubnutím na 750 až 900mm. Základová doska bude z
betónu C30/37. Presné dĺžky jednotlivých pilot budú upresnené v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie
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ZDRAVOTECHNIKA
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
Predmetný objekt bude napojený na navrhovanú areálovú splaškovú kanalizáciu vedenú
pred objektom. Splašková kanalizácia bude vedená do revíznych šácht splaškovej kanalizácie pred
objektom.
Vnútorná kanalizácia sa delí na :
Pripojovacie potrubia - odvádzajú splaškové vody od jednotlivých zariaďovacích
predmetov do odpadového potrubia. Navrhujeme rúry z PE. Pripojovacie potrubia budú vedené v
stene objektu, príp. v priestore za zariaďovacími predmetmi a spádované v min. sklone 3% smerom
k odpadovému potrubiu. Ich dispozícia je zrejmá z výkresov. Odvod kondenzátu od jednotiek
chladenia, kotlov a vzduchotechnických potrubí bude zabezpečený PPr potrubím vedeným pod
stropom a v stene objektu. Následne bude kondenz od jednotiek chladenia zaústený pomocou
zápachovej uzávierky HL136 a HL138 do navrhovanej splaškovej kanalizácie objektu. Pripojenie
umývačky a pračky bude riešené cez zápachovú uzávierku HL405. Vzhľadom na značné dĺžky
prívodou sú niektoré vetvy kanalizácie opatrené privzdušňovacím ventilom HL905. DN
pripojovacích potrubí: DN 40 ~ DN 50 – umývadlá, DN 50 – drez, umývačka riadu, DN 100 – WC,
výlevka
Odpadové potrubie - zvádza splaškové vody od pripojovacích potrubí do zvodového
potrubia. Nad zaústením pripojovacích potrubí je odpadové potrubie predĺžené vetracím
potrubím, ktoré je 0,5 m nad strechou objektu ukončené ventilačnou hlavicou. Každá stúpačka
bude opatrená čistiacim kusom. Čistiace kusy budú osadené na stúpacom potrubí v 1.NP. Materiál
ako pripojovacie potrubia. Všetky stúpačky budú obalené izoláciou z minerálnej vlny tak aby bola
zabezpečená min. hlučnosť prevádzkovaných potrubí
Zvodové potrubie - ním pokračuje odpadové potrubie. Ležaté potrubie je vedené pod
stropom suterénu a pod podlahou. Zvodné potrubie vedené pod stropom musí byť uchytené do
stropnej konštrukcie (objímkami, konzolami) pri každom hrdle rúry alebo tvarovky, pričom musí byť
dodržaný max. rozostup úchytov / 10-násobok  /. Splašková kanalizácia z objektu vedená
v zemine, bude v nezamŕznej hĺbke min. 1,0 m pod U.T. na pieskovom lôžku hr. 100 mm
a obsypané štrkopieskom, hr. 300 mm. Navrhované potrubie sa napája na areálovú kanalizáciu.
Garáže - odvodnenie garáží je navrhnuté systémom prepojených líniových odvodňovacích
žľabov zaústených do prečerpávacej jímky umiestnenej v miestnosti upratovacky. V čerpacej jímke
bude osadené kalové čerpadlo s parametrami Q=2,0 l/s, H= 8,0m, ktoré pomocou tlakového
potrubia zaústeného do podstropného zvodného splaškového kanal.potrubia bude vyprázdňovať
čerpaciu jímku. Vzhľadom na rozsah objektu sú navrhnué 2 ks čerpacích jímok.
Materiál kanalizačného potrubia navrhujeme odhlučnený systém Geberit. Potrubie vedené
v zemi z PE rúr. Skúška vodotesnosti a plynotesnosti novonavrhovaného kanalizačného potrubia sa
vykoná podľa ustanovení STN 73 6760 a príslušných vyhlášok. Potrubie bude uchytávané k
stavebným konštrukciám prvkami s gumenou výstelkou, aby nedochádzalo k prenosom vibrácií na
stavebné konštrukcie.
Zariaďovacie predmety tvoria vybavenie hygienických miestností a kuchyne, sú
navrhnuté bežného typu a veľkosti. V projekte navrhujem zariaďovacie predmety diturvitové
(keramické), ktoré sú na bežnom trhu.
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Zachytené dažďové vody budú odvádzané strešnými vpustami zo strechy objektu
(HL62), umiestnenými podľa spádovania strechy. Potrubie bude zvedené pod strop najvyššieho
podlažia a napojené na zvislé potrubie daždovej vody. Strešné vpuste sú navrhnuté s vyhrievaním.
Odvodnenie balkónov je navrhnuté priznanými zvislými potrubiami voľne vedenými cez
priestor balkónov. Pre odvodnenie je navrhnutý systém LORO-X, seria I, s priebežnými vpustami na
stupačke, zvedenými do 1.NP objektu, kde sa pripojí na navrhované rozvody dažďovej kanalizácie
vedené v inštalačných šachtách objektu. Zvodné potrubie vedené pod stropom musí byť uchytené
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do stropnej konštrukcie (objímkami, konzolami) pri každom hrdle rúry alebo tvarovky, pričom musí
byť dodržaný max. rozostup úchytov / 10-násobok  /. Následne sú potrubia vnútornej dažďovej
kanalizácie zvedené do podstropného priestoru 1.PP, kadiaľ sú vyvedené von z objektu a následne
zaústené do revíznych šácht daždovej areálovej kanalizácie osadenými pred objektom. Materiál
dažďového kanalizačného potrubia bude z potrubia zo zváraného PE.
Skúška vodotesnosti a plynotesnosti novonavrhovaného kanalizačného potrubia sa vykoná
podľa ustanovení STN 73 6760 a príslušných vyhlášok. Potrubie bude uchytávané k stavebným
konštrukciám prvkami s gumenou výstelkou, aby nedochádzalo k prenosom vibrácií na stavebné
konštrukcie.
PITNÝ VODOVOD
Pre navrhovaný objekt sú navrhnuté dva prívody vody. Jeden samostatný pre bytový dom
G1 zavedený do priestoru 1.PP a druhý spoločný pre bytový dom G2,G3 a kotolňu, ktorý je
zavedený do objektu pri kotolni umiestnenej v bytovom dome G3. Prívod vody do objektu je
privedený do priestoru 1.PP, z vodomernej šachty osadenej pred objektom. Prívod bude ukončený
centrálnym objektovým uzáverom vody. Novonavrhovaný rozvod vody sa napojí za týmto
uzáverom, kde sa rozdelí na požiarny a pitný vodovod. Na potrubí pitnej vody bude osadený
centrálny uzáver príslušnej dimenzie. Rozvodné potrubia sú následne vedené pod stropom
objektu, pričom sú na trase vysadzované jednotlivé odbočky k skupinám zariaďovacích predmetov
a do kotolne. Stúpacie potrubia do jednotlivých bytových jednotiek budú vedené v inštalačných
šachtách, pričom na každom poschodí bude vyvedená odbočka s vodomermi pre jednotlivé byty.
Vodomery budú osadené v inštalačných šachtách osadené s možnosťou diaľkového odpočtu vody
bez vstupu do bytu. Prístup k vodomerom bude cez revízne otvory opatrené magnetickými
dvierkami s povrchovou úpravou interiéru. Prívodné potrubie v byte bude vedené v podlahe a
priečkach objektu vo výške 0,4 m nad podlahou. Pre nebytové priestory v 1.NP budú vysadené
odbočky opatrené guľovým kohútom so zaslepením. Samotné rozvody budú riešené individuálne
podľa požiadaviek prevádzok. Jednotlivé zariaďovacie predmety budú na rozvod pripojené cez
rohové ventily príslušnej dimenzie. Vnútorný vodovod je navrhnutý podľa STN 73 6655.
Zmiešavacie batérie sú navrhnuté pákové stojankové, z časti nástenné(výlevka). Stojankové
batérie budú pripojené na rozvody vodovodu cez rohové nástenné ventily. Závesné WC budú
pripojené cez vstavaný rohový ventil montážneho prvku pre závesný WC. V miestnosti kotolne sú
navrhnuté napojenia zariadení podľa požiadaviek projektu UK.
Príprava TÚV bude zabezpečená centrálne v kotolni, resp. OST objektu pomocou
zásobníkov teplej vody. Každý bytový dom G1-G3 bude mat samostatnú vetvu TV a C, aby bolo
možné zabezpečiť optimálnu prípravu TUV podľa požiadaviek jednotlivých BD. Potrubie k
zásobníku bude privedené pod stropom a následné zvedené do výšky, kde budú osadené guľové
ventily vývodov zásobníka. Zásobník bude pripojený na rozvod studenej vody cez bezpečnostní
súpravu – guľový ventil, vypúšťací ventil, spätná klapka, poistný ventil 6 bar, manometer a tlaková
expanzná nádoba pre pitnú vodu. Vzhľadom na rozsah objektu bude súbežne s rozvodom TÚV
vedená aj cirkulácia. Obeh vody v cirkulačnom potrubí bude zabezpečený obehovým čerpadlom.
Na konci jednotlivých vetiev sa potrubia TÚV a cirkulácie prepoja. Jednotlivé stúpačky a odbočky sa
opatria guľovými uzávermi príslušnej dimenzie spolu s regulačnými armatúrami.
Rozvod vody navrhujeme realizovať z rúr plasthliníkových rúr Geberit Mepla. Rozvody
studenej vody v objekte navrhujeme izolovať návlekovou izoláciou hr. 10 mm voči orosovaniu, v
priestore 1.PP hr. min. 20 mm vzhľadom na fakt, že sa jedná o nevykurovaný priestor opatriť
odporovým vykurovacím káblom. Rozvody teplej vody a cirkulácie navrhujeme izolovať izoláciou
hrúbky v závislosti od profilu potrubia (min. hrúbka izolácie 20 mm). Všetky prestupy cez stavebné
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konštrukcie je nutné realizovať pomocou oceľových chráničiek, pri prestupe medzi požiarnymi
úsekmi pomocou požiarnej manžety. Pri montáži je nutné dodržiavať všetky technické kritéria a
technologické postupy výrobcu potrubí. Potrubie bude uchytávané k stavebným konštrukciám
prvkami s gumenou výstelkou, aby nedochádzalo k prenosom vibrácií na stavebné konštrukcie.
Skúšky potrubí
Skúška potrubí vnútorného vodovodu sa vykoná podľa STN 73 6660. Pred uvedením do
prevádzky sa musí celý rozvod studenej a teplej vody podrobiť tlakovej skúške a dezinfikovať.
Tlakové skúšky potrubia sa prevedú v plnom rozsahu v súlade s STN 75 5911 „Tlakové skúšky
vodovodného a závlahového potrubia“ a STN EN 805 ,,Vodárenstvo. Požiadavky na systémy
a súčasti vodovodov mimo budov“.
POŽIARNÝ VODOVOD
Vnútorný požiarny vodovod je navrhnutý ako odbočka DN 65 z rozvodu pitnej vody.
Rozvod vody navrhujeme realizovať z rúr oceľových pozinkovaných. Požiarny rozvod bude vedený
pod stropom, pričom z neho budú vedené odbočky k jednotlivým hadicovým navijakom
umiestneným v 1.PP a 1.NP ako aj do centrálnej stupačky objektu zásobujúcej vyššie podlažia.
Vnútorný požiarny vodovod sa bude vypúšťať cez hydranty osadené v objekte. Vodovod bude
spádovaný k týmto miestam. Prípojky pre hadicové navijaky musia byť dimenzie DN 32. Pre objekt
sú navrhnuté vnútorné hadicové zariadenia  hadicové navijaky 25/30 s tvarovo stálymi hadicami
dĺžky 30 m a nominálnym prietokom 1,0 l/s.
Vnútorný požiarny vodovod je navrhnutý podľa STN 73 6660 a STN EN 806-3, pričom musí
spĺňať aj požiadavky STN EN 1717. Vodovod je navrhnutý z rúr oceľových pozinkovaných so
závitovými spojmi. Po montáži sa vykoná tlaková skúška rozvodov vody pretlakom 1,0 MPa. Po
úspešnej skúške sa urobí prepláchnutie potrubia. Celý rozvod požiarnej vody sa po očistení natrie
2x základnou farbou a 2x krycou farbou S 2013/8140. Hlavný ležatý rozvod požiarneho vodovodu
bude prichytený závesmi s objímkami s gumenou výstelkou do stropu a pripájacie potrubia cez
pripájacie prvky s gumenou výstelkou do stavebných konštrukcií.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Stavba bude vykonávaná bežnými spôsobmi výstavby. Počas výstavby je treba dôsledne
dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, a to najmä predpisy a zásady bezpečnosti vyplývajúce z :
- vyhlášky č.147/2013 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
- Nariadenia vlády č. 396/2006 Zb o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za účelom komplexného riešenia
bezpečnosti, hygienických a protipožiarnych opatrení pri výstavbe a po nej)
- zákona 124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
- príslušných noriem STN a ostatných predpisov, platných pre bezpečnosť práce v stavebníctve.
Pred začatím výkopových prác je nutné vykonať presné vytýčenie všetkých podzemných vedení ich
majiteľmi, resp. ich prevádzkovateľmi. Samotné výkopové práce sa budú vykonávať strojne s
výnimkou úsekov, kde dochádza ku križovaniu, resp. súbehu trás navrhovaných potrubí s
podzemnými vedeniami. V týchto miestach je podľa potreby nutné vykonávať výkopy ručne. Ryhu
je treba zabezpečiť obojstranným zvislým pažením.
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HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY
Výpočet množstva požiarnej vody
V objekte sú navrhnuté hydrantové hasiace zariadenia s tvarovo stálou hadicou.
Súčinnosť 3 hydrantov s prietokom 1,0 l/s … Spolu 3,0 l/s = 10,5 m3/h.
Výpočet potreby vody podľa vyhlášky 684/2006
Pre jeden bytový dom
Obyvatelia bytov

292

Zamestnancov

4

Špecifická potreba vody obyvatelia (litrov/ osob.deň)

145

Špecifická potreba vody zamestnanci (litrov/ zamestnanec.deň)

60

Priemerná denná potreba

Qp

42 580

l/deň

0,49

l/s

Maximálna denná potreba

Qm

85 160

l/deň

0,99

l/s

Maximálna hodinová potreba

Qh

7 452

l/hod

2,07

l/s

Qročné

15 542

m3/rok

Priemerná ročná spotreba
Bytové domy G1-G3 spolu
Priemerná denná potreba

Qp

127,74

m3/deň

1,48

l/s

Maximálna denná potreba

Qm

255,48

m3/deň

2,96

l/s

Maximálna hodinová potreba

Qh

22,35

m3/hod

6,21

l/s

Qročné

46 625

m3/rok

Priemerná ročná spotreba

VYKUROVANIE
Vykurovací systém
Pre objekt je navrhnuté teplovodné klasické dvojtrubkové vykurovanie s núteným obehom
s tepelným spádom 70/50°C pre bytovú časť a rovnaký systém pre prenajímateľné priestory. Všetky
rozvodné systémy vykurovania pre tento stavebný objekt, sú napojené na novovybudovanú
plynovú kotolňu, umiestnenú na najnižšom podlaží SO 012. Táto kotolňa slúži ako zdroj tepla pre
riešený stavebný objekt, ako aj pre pridružené stavebné objekty, čo je jasné zo schémy zapojenia
zdroja tepla. Teplá voda pre zdravotno-technické inštalácie je pripravovaná centrálne v kotolni.
Spôsob vykurovania je navrhnutý podľa charakteru a účelu jednotlivých miestností. Základná
regulácia je osadená v rámci zdroja tepla, pričom regulácia pre vykurovací okruh je prevedená
pomocou trojcestného zmiešavacieho ventilu a patričného obehového čerpadla. Vetva pre TV je
neregulovaná – prevádzkovaná na maximálne možnú teplotu dodávanú zo zdroja tepla. Zdroj
tepla je riadený nadradeným systémom MaR, pričom je samostatnou časťou projektovej
dokumentácie.
Systém pre vykurovanie stavebného objektu je prevedený tak, že z hlavných stúpačiek, sú
prevedené odbočky pre jednotlivé bytové jednotky, pričom vertikálny rozvodný systém je vedený
v šachtách určených k tomuto účelu. Je nevyhnutné koordinovať jednotlivé presne polohy
v zvislých ťahoch. K tomuto účelu slúži koordinácia v jadrách viď výkresy stavebnej časti. Hlavný
horizontálny rozvod je vedený pod stropom najnižšieho podlažia.
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Pre vykurovanie prenajímateľných častí, sú využité hlavné stúpacie potrubia vedené
v šachtách.
Meranie dodaného tepla je situované pre bytové jednotky a to pred vstupom do podlahy
pre patričnú bytovú jednotku. Centrálne v plynovej kotolni je meraná každá z vykurovacích vetiev.
Meranie tepla bude prevedené cez M-BUS s diaľkovým odpočtom a to konkrétne cez ENBRA
SUPERCAL 739. Pred a za meračom tepla je potrebné dodržať ukľudňujúce dĺžky potrubí
predpisované výrobcom meračov tepla.
Všetky vykurovacie okruhy majú ekvitermickú reguláciu cez trojcestný ventil a obehové
čerpadlo osadené pri zdroji tepla.
Teplá voda pre potreby zdravotechnických inštalácií je pripravovaná centrálne v kotolni.
Na jednotlivých hlavných odbočeniach vykurovacej vetvy, sú osadené regulátory
diferenčného tlaku na spiatočnom potrubí, spolu s partnerským ručným regulačným ventilom na
potrubí prívodnom. Osadenie sa prevedie podľa predpisov výrobcu s patričnou armatúrovou
výbavou.
Potreba tepla
Potreba tepla pre vykurovanie je vypočítaná podľa STN EN 12831 pre výpočtovú teplotu 11C veterná oblasť nechránená poloha. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií sú
vypočítané a navrhované podľa STN 730540. Potreba tepla pre ohrev teplej vody (TV) je v projekte
vykurovania zahrnutá.






Vykurovanie G1+G2+G3 komerčné časti
Vykurovanie G1+G2+G3 byty
Vykurovanie pre ohrev vody pre potreby VZT
Vykurovanie pre prípravu TV (ZTI) G1+G2+G3
SPOLU

60 kW
985 kW
25 kW
480 kW
1550 kW

Ročná spotreba tepla
Ročná spotreba tepla pre vykurovanie je vypočítaná podľa STN 383350 pre priemernú
teplotu vo vykurovacom období +4,0C, počet vykurovacích dní 202, nepretržité vykurovanie
s nočným útlmom s koeficientom 0,85 a s koeficientom tepelných ziskov 0,9, t.j. ročná doba využitia
maxima je 2016 hodín. Potreba tepla pre ohrev teplej vody (TV) bude zahrnutá v projekte kotolne,
nakoľko TV je pripravovaná centrálne v kotolni pre všetky odberné miesta.
 Vykurovanie spolu
6 429 GJ
 Príprava TV
3 841 GJ
spolu
10 270 GJ
Teplotechnické parametre a zatriedenie stavebného objektu
Pre výpočet tepelných strát boli použité tieto vstupné hodnoty, rešpektujúce STN 73 0540-2 z roku
2012, s platnosťou od roku 2016 :
-

Vonk. stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom >45°0,22 W/(m2.K)
Plochá a šikmá strecha <45°
0,15 W/(m2.K)
Strop nad vonkajším prostredím
0,15 W/(m2.K)
Strop pod nevykurovaným priestorom
0,20 W/(m2.K)
Okná, dvere a zasklené steny v obvodovej stene a strešné okná
1,00 W/(m2.K)
Dvere do ostatných priestorov – bez zádveria
2,50 W/(m2.K)
Dvere do statných priestorov - so zádverím
3,00 W/(m2.K).

Takto nastavený a zatriedený stavebný objekt, patrí do kategórie ultranízkoenergetických budov.
Vykurovacie telesá a koncové prvky
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Pre klasické vykurovanie 70/50°C riešených bytových priestorov sú navrhované
vykurovacie telesá „KERMI“ typ THERM X-2 PROFIL (FTV) vo farebnom prevedení - biela, upevnené
na špeciálnych držiakoch na stenách alebo kotvené do podlahy podľa miestnych podmienok.
Každý radiátor v prevedení ventil kompakt je opatrený pripájacou zostavou KERMI. Radiátory sú
opatrené odvzdušňovacími ventilkami a sú zaregulované – otvorené na maximum.
Pre priestory sociálnych zariadení sú navrhnuté rebríkové vykurovacie telesá KERMI typ
B20-S M – rovné vyhotovenie, ktoré sú pripojené cez rohový termostatický ventil KERMI. Takto
osadené vykurovacie telesá je možné odstaviť a repasovať bez narušenia chodu vykurovacej
sústavy a to bez vypúšťania.
Každé oceľové vykurovacie teleso, ktoré je osadené na nožičkách pred zasklenou stenou, je
osadené od zasklenia 210 mm, pričom je osadné cez vnútornú stojanovú konzolu. Tieto sú
pripojené na vykurovací systém cez pripojovaciu armatúru KERMI pre dvojrúrkové sústavy
v priamom prevedení s rozostupom 50 mm, vrátane uzatvárania, krytky pre priamu armatúru
a dvojitú rozetu pre osadenie na podlahu. Vykurovacie telesá osadené v parapetoch zasklení sú
osadené na konzolách a vzdialené od steny podľa predpisov výrobcu. Tieto sú pripojené na
vykurovací systém cez pripojovaciu armatúru KERMI pre dvojrúrkové sústavy v rohovom prevedení
s rozostupom 50 mm, vrátane uzatvárania, krytky pre rohovú armatúru.
Pre priestory na 1.N.P. je meranie tepla prevedené cez pomerové elektronické rozdeľovače
vykurovacích nákladov SIEMENS WHE 46. Tieto sú v prevedení pre montáž na doskové vykurovacie
telesá s príslušenstvom pre takúto aplikáciu.
V suterénnych priestoroch sú spoločné priestory vykurované priamovýhrevnými elektrickými
konvektormi PROTHERM.
Konvektor je vykurovacie zariadenie založené na premene elektrickej energie na tepelnú
a pomocou prúdenia teplejšieho vzduchu nahor vykuruje miestnosť. Využíva v novej kombinácii
staré princípy ,t.j. elektrické teplo a komínový efekt.
Elektrický konvektor je teda niečo ako malý komín, ktorý je v dolnej časti vybavený
elektrickým vykurovacím telesom. Teleso zohrieva vzduch, ktorý potom prúdi konvektorom
nahor do miestnosti a vykuruje ju. Chladnejší vzduch klesá dole, konvektor ho „nasáva“ ,
znovu ohrieva a vracia do miestnosti. Konvektor je teda akýsi „komínový radiátor“ , ktorý
dokáže pracovať bez ventilátora, nehlučne a účinne.
Konvektor je vybavený termostatom určeným k udržaniu požadovanej teploty
v miestnosti v rozsahu od 15°C do 30°C. Konvektor je vybavený tepelnou poistkou,
ktorá pri prehriatí vypne prívod elektrického prúdu do vykurovacieho telesa.
Konvektor je určený na použitie do normálneho prostredia AA5/AB5 podľa STN
33 2000-3 a STN 33 2000-5-51 (t.j. rozsah teplôt + 5°C až + 40°C, vlhkosť – v závislosti na
teplote – až do max. 85%). Stena, na ktorej je umiestnený, musí byť ako podklad
nehorľavá (nehorľavé materiály zaradené v skupine A podľa STN 72 0823). Konvektor
nesmie byť inštalovaný v priestoroch s vaňou, v kúpeľniach, umývacích priestoroch
a sprchách v zónach 0,1 a 2 podľa STN 33 2000-7-701. Nesmie byť inštalovaný ani v zóne 3
v prípadoch, kedy sa ti môžu vyskytnúť prúdy
vody určené pre čistenie( napr.: komunálne kúpele, vane a sprchy
používané v školách , továrňach, športových kluboch a pod. a zahŕňajú tiež
tie ktoré slúžia verejnosti). Pri použití v zóne 3 musí byť vykonané miestne
doplňujúce spojenie podľa STN 33 2000-7-701.
Konvektor je vybavený tepelnou poistkou, ktorá pri prehriatí konvektora vypne prívod
elektrického prúdu do vykurovacieho telesa. Tento stav môže nastať prakticky len vtedy, keď
neumožníte voľnú cirkuláciu vzduchu cez konvektor ( nevhodné umiestnenie, zakrytie
vzdušných otvorov napr. uterákom a pod.). Po vychladnutí sa poistka uvedie do pôvodného stavu
a konvektor je znova schopný prevádzky.
Všetky elektrické konvektory sú v bielom farebnom prevedení RAL 9016.
Potrubie a armatúry
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Hlavné rozvody potrubia sú vedené zo zdroja tepla, ktorým je plynová kotolňa, umiestnená
na najnižšom podlaží. Potrubie je z oceľových trubiek bezošvých, spoje sú zvárané mimo spoje
armatúr. Materiál potrubia 11353.1. Potrubie je upevnené na skupinových stropných závesoch
HILTI. Uloženie potrubia je pružné, aby sa hluk zo zdroja tepla, neprenášal do miestností.
Napúšťanie potrubia je z kotolne upravenou vodou, odvzdušnenie na radiátoroch a na stúpačkách.
Pre jednotlivé koncové vykurovacie celky v bytovej časti je prevedený rozvod z plasthliníkového
potrubia HERZ, osadené izoláciou a vedeného v konštrukčných vrstvách podlahy.
Všetky rozvody vedené v podlahách je nutné previesť tak, aby zmeny smeru potrubí plnili
funkciu sekundárnych kompenzátorov. Je nutné zaistiť voľný pohyb potrubia v odbočkách a
prechodkách popod stavebné konštrukcie.
Vypúšťanie potrubia je riešené na najnižšom bode stúpačiek a pri zdroji tepla,
odvzdušnenie na najvyšších bodoch rozvodu a vo vykurovacích telesách na koncoch vykurovacej
vetvy.
Na horizontálnom pripojení zvislých stupačiek pre bytové rozvody, je osadená armatúrová
zostava s regulátorom diferenčného tlaku HERZ typ 4002 a jeho partnerským ventilom HERZ typ
GM, spolu s pridruženými armatúrami. Toto miesto je v blízkosti patričnej šachty. Patričné
odbočenie do bytových jednotiek je už len cez ručný regulačný ventil na prívodnom potrubí
a guľový kohút na potrubí spiatočnom a to v susedstve zdravotechnickej inštalácie v záchodoch za
revíznymi dvierkami. V tomto mieste je aj osadený merač tepla a to hneď vedľa prietokomerov ZTI.
V tomto stavebnom objekte je vedený pod stropom 1.P.P. (čo možno najbližšie k stropu
v tepelnej izolácii), aj hlavný rozvodný systém tepla, ktorý zásobuje teplom aj priľahlé stavebné
objekty (SO010-SO011). Toto potrubie je izolované izoláciou K-FLEX ECO hrúbky 19 mm a to po
celej trase z kotolne.
Tepelné izolácie a nátery
Izolácia potrubia pre zvislé ťahy, je navrhnutá z tubusov „ARMACELL TUBOLIT“ alebo
obdobná hrúbky 20 mm. Hlavný horizontálny rozvodný systém vykurovania, vedený v priestoroch
spoločných garáží, bude izolovaný izoláciou z tubusov a izolačných pásov „K-FLEX ECO“ hrúbky 19
mm. Izoluje sa hlavný rozvod a potrubie v kotolni.
Potrubie pod izoláciu bude natrené základnou farbou. Radiátory sú z výroby kompletne
natrené a opatrené krycou fóliou, ktorá sa odstráni až pri kompletáži po maľovkách.
Zdroj tepla
Plynová kotolňa je predmetom samostatnej časti projektovej dokumentácie.
Meranie a regulácia
Je riešené v samostatnom projekte a obsahuje tieto regulačné okruhy:
 teplota vody pre vykurovanie, zónová regulácia, tlmená prevádzka
 tlak vo vykurovacom systéme
 kontrola chodu čerpadiel, ventilov a doplňovania vody
 havarijné odstavenie zdroja tepla
Zdroj tepla vybavený takýmto meracím a regulačným zariadením je schopný automatickej
prevádzky bez obsluhy iba s občasným dozorom.
Skúšky vykurovacieho zariadenia
Skúšky je potrebné vykonať podľa STN EN 14336 a to nasledovne :
 dilatačnú skúšku pri teplote 90C po skúške vodotesnosti
 vykurovaciu skúšku v dĺžke 72 hodín vo vykurovacej sezóne podľa dohody medzi
dodávateľom a investorom.
Cieľom procedúry uvedenej v tomto odseku je skontrolovať systém, jeho celkový stav a bezpečnosť
skôr, ako sa uvedie do chodu.
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Stav systému
Musí sa preveriť, či sa inštalácia uskutočnila v súlade s normou STN EN 12828, odsekom 4.5.
Kontrolné prehliadky sa musia uskutočniť počas montáže a kompletizácie, aby sa tak zabezpečili:
‐ zhoda medzi realizáciou všetkých zariadení systému s projektom, výkresovou
dokumentáciou a špecifikáciami a kde je to možné, aj s návodom od výrobcu;
‐ dodržanie vhodných postupov montáže;
‐ dodržanie všetkých noriem súvisiacich s montážou;
‐ dostupnosť zásobovania palivom a vhodná inštalácia na odvod spalín.
Skúška vodotesnosti
Vykurovací systém musí byť vodotesný a preto sa musí uskutočniť skúška vodotesnosti.
Môže sa zrealizovať nezávisle, alebo skombinovať skúška vodotesnosti s tlakovou skúškou.
Tlaková skúška
Vykurovací systém musí prejsť tlakovou skúškou , pri tlaku, ktorý je minimálne o 30 % väčší,
ako je projektovaný prevádzkový tlak, v primeranej dĺžke trvania, minimálne však počas 2 hodín.
Prepláchnutie a čistenie systému
Ak je to potrebné, systém sa musí vyčistiť a prepláchnuť.
Poznámka. – čistenie môže zahŕňať aj chemické čistenie. Ak sa systém nebude hneď po skúške
prevádzkovať, musí sa zvážiť, či sa nechá zariadenie napustené vodou alebo sa voda vypustí.
Napúšťanie a odvzdušnenie systému
Systém sa musí napustiť vodou požadovanej kvality a odvzdušniť.
Keď sa systém napustí, odpojenie zariadenie zo zdroja vody, cez ktoré sa priviedla voda do
systému, sa musí uskutočniť v súlade s požiadavkami uvedenými v EN 1717.
Prevádzkový tlak systému sa nesmie zväčšiť, ani keď sa napúšťa z vysokotlakového zdroja.
Poznámka.- Aby sa zabezpečila efektívnosť odvzdušnenia, systém sa musí napúšťať pomaly, a to
od spodnej časti k hornej, aby sa vzduch mohol uvoľniť do atmosféry. Zvýšená pozornosť sa musí
venovať nastaveniu ventilov a odvzdušňovacích ventilov, pred napúšťaním systému aj počas
napúšťania systému, aby sa predišlo vytvorenie vzduchových bublín a nadmernému vypúšťaniu,
najmä v prípade ak sa voda upravuje.
Opatrenia proti mrazu
Ak sa práca realizuje v chladnom počasí, je dôležité, aby sa každé zariadenie, ktoré by sa
mohlo poškodiť mrazom, ochránilo.
Poznámka.- Ak sa systém nebude dlhší čas používať, musí sa zvážiť, či sa zariadenie nevypustí.
Prevádzková kontrola
Všetky zariadenia systému sa musia skontrolovať, aby pracovali počas prevádzky optimálne.
Zoznamy montážnych porúch (pred uvedením systému do chodu)
Pred uvedením systému do chodu sa musia skompletizovať všetky záznamy o dokončení montáže
zariadení.
Uvedenie systému do chodu
Musí sa potvrdiť, že:
‐ vykurovací systém zabezpečí požadované teplo;
‐ čerpadlá sú schopné prevádzky;
‐ všetky zariadenia systému sú schopné zabezpečiť prenos tepla.
Vyváženie/vyregulovanie prietokov vody
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Prietoky vody sa musia vyregulovať/vyvážiť podľa požiadaviek projektu.
Nastavenie riadiacich prvkov
Všetky regulačné prvky sa musia nastaviť podľa návodov od výrobcu a projektovej dokumentácie.
Nadväznosť na ostatné profesie
Na projekt vykurovanie nadväzuje stavebná časť, ďalej projekty ZT, plynu, elektro a MaR.
Všetky projekty sú v samostatných obálkach.
Požiarna ochrana
Požiarna bezpečnosť predmetnej stavby musí byť riešená v zmysle "Vyhlášky MV SR
č.94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a
pri užívaní stavieb" a STN 92 0201-1 až 4, STN 92 0111, STN 92 0202-1 a súvisiacich technických
noriem obsahujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti.
Ďalej vyhláška 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu
bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a
zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich
čistenia a vykonávania kontrol
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VZDUCHOTECHNIKA
Teplota vonkajšieho vzduchu pre danú lokalitu:
Entalpia:

a/ zima te = - 11 °C
b/ leto te = 32 °C

a/ leto 58,2 kJ kg-1 s.v.
b/ zima -9,2 kJ kg-1 s.v.

Rýchlosť prúdenia vzduchu:
prúdenie vzduchu v pobytovej zóne ....................................................................... max. 0,2 m/s
(0,1-2,2 m nad podlahou)
Intenzita výmeny vzduchu:
Chodba – 2x/h
Technická miestnosť – 2x/h
Kobky – 2x/h
Kúpeľňa a WC – 6-10x/h
Dávka čerstvého vzduchu
Množstvo vzduchu na ukrývajúceho – 14m3/h
Parkovacie státie – 260m3/h
Množstvo vzduchu na zariaďovací predmet:
WC – 50m3/h
Pisoár – 25m3/h
Umývadlo – 30m3/h
Sprcha – 100m3/h
Výlevka – 50m3/h

Účel zariadenia
Projekt stavby obsahuje FVZ (filtračno-ventilačné zariadenie), ktoré zaisťuje tzv. bojové
vetranie úkrytu. Úkryt bude ako dvojúčelový, čiže sa bude používať aj ako podzemná garáž. Priestor
garáže v 1.PP bude vetraný podtlakovo.
V jednotlivých bytoch je navrhnuté nútené odvetranie WC a kúpeľní samostatnými
ventilátormi. Pre odvod vzduchu od digestorov bude urobená príprava odvodného potrubia nad
strechu.
CHÚC bude v nadzemných podlažiach vetraná prirodzene a podzemných nútene.
Pre vetranie chodieb, miestností pre správcu, miestností bez okien a kobiek na 1.PP je navrhnuté
nútené podtlakové vetranie.
Vetranie technických miestností a kobiek na 1.NP je navrhnuté ako prirodzené vetranie.
V obytných miestnostiach jednotlivých bytov a retailu je navrhnutá klimatizácia, a to split-systém.
Popis zariadenia
Zariadenie č.1 – Odvetranie hygienických zariadení a permanentné vetranie v bytoch
V priestoroch WC a kúpeľní je navrhnuté nútené podtlakové vetranie. Objemový prietok
odsávaného vzduchu je určený na základe intenzity výmeny vzduchu v priestore 6-10x/h. Odsávanie
budú zabezpečovať dvojrýchlostné radiálne ventilátory QX 100 T.
Byty budú vetrané pomocou akusticky tlmených vetracích mriežok s núteným odvetraním.
Ventilátory v bytoch budú spúšťané samostatným dvojitým vypínačom. Jedným vypínačom bude
možné ventilátor zapnúť a vypnúť. Druhým vypínačom bude možné prepnúť na nižšie a vyššie
otáčky. Po vypnutí ventilátora bude mať nastavený časový dobeh. Ventilátory budú napojené na
stúpacie potrubie, ktoré bude ukončené nad strechou samoťahovou CAGI hlavicou. Náhrada
odsávaného vzduchu bude prisávaním z okolitých priestorov cez podrezané príp. bezprahové dvere.
Stúpacie potrubie bude na spodnej časti ukončené vodotesne zaslepeným T-kusom. Potrubie
v hornej časti bude zaizolované.

24

Vetranie šatníka bude pomocou dverových respektíve stenových mriežok.
Zariadenie č.2– Príprava pre digestory
V kuchyniach bytov je navrhnuté podtlakové vetranie. Odvod vzduchu bude núteným
spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude prisávaním z okolitých priestorov. Odsávanie bude
zabezpečovať kuchynský digestor (dodávka interiéru), ktorý bude osadený nad varným spotrebičom.
Pripojený bude na stúpacie potrubie, ktoré bude ukončené nad strechou samoťahovou CAGI
hlavicou. Odporúčame digestory s maximálnym prietokom 150m3/h.
Projekt rieši len stúpacie potrubie pre odvod znehodnoteného vzduchu a odbočky na
jednotlivých podlažiach, ktoré budú ukončené spätnou klapkou.
Zariadenie č.3 –Prevádzkové vetranie garáže 1.PP
Projekt rieši spôsob prevádzkového vetrania garáží. Celkový počet parkovacích miest je 202.
Vetranie bude podtlakové s núteným odvodom s celkovým množstvom vzduchu 52 520 m3/h.
Odvod vzduchu zabezpečia štvorhranné potrubné ventilátory RS 100-50 EC. Ventilátory budú
umiestnené v 1.PP vo vertikálnej polohe pri stene. Na odvodnom potrubí pred ventilátorom bude
osadený tlmič hluku a tlmiaca vložka. Ventilátor bude opatrený na odvodnom potrubí požiarnou
klapkou v stropnej konštrukcií. Ventilátor bude chránený uzamykateľnými mrežovými dverami, ktoré
budú mať zároveň funkciu odvodnej mriežky(dodávka stavby). Vzduch bude vedený stúpacím
potrubím nad strechu a vyfukovaný bude cez šikmý kus so sitom do exteriéru. Prevetranie garáží je
navrhnuté pomocou podávacích ventilátorov IV Smart EC, čo sú radiálne podávacie ventilátory so
zadným saním. Úhrada odvádzaného vzduchu bude cez murované prieduchy (zabezpečí stavba).
Požiarne vetranie garáže nie je navrhnuté, nakoľko nebolo uvažované.
Všetky ventilátory budú napájané z dvoch nezávislých zdrojov. Spúšťanie všetkých
ventilátorov bude od snímačov CO (zabezpečuje profesia MaR).
Zariadenie č.6 – Vetranie CHÚC
Chránené únikové cesty sú v projekte požiarnej ochrany zadefinované ako CHÚC typu A. Na
schodiskách v časti podzemného podlažia je navrhnuté pretlakové vetranie. V šachte na 1.NP bude
osadený potrubný radiálny ventilátor, ktorý bude zabezpečovať prívod vzduchu do schodiska na
1.PP a to cez výustku umiestnenú pri podlahe. Nasávanie čerstvého bude cez protidažďovú žalúziu
na fasáde 1.NP. V čase požiaru sa otvoria okná na 1.NP a svetlík na najvyššom podlaží v strope.
Ventilátor budú napájané z dvoch nezávislých zdrojov. Ovládanie a elektrické napájanie rieši
projekt elektro.
Zariadenie č.7– Vetranie miestností bez okien a správcu
Miestnosti bez okien a pre správcu budú vetrané podtlakovo odvodnými nástennými
ventilátormi respektíve prirodzene mriežkami. Množstvo odvádzaného vzduchu z miestností je
určený na základe intenzity výmeny vzduchu v priestore 3-8x/h.
Vetranie miestností budú zabezpečovať radiálne ventilátory QX100 T. Ventilátory budú
vyfukovať na fasádu objektu cez protidažďovú žalúziu príp. cez krycie mriežky do garáže. Náhrada
odsávaného vzduchu bude prisávaním z okolitých priestorov cez dverové mriežky príp. požiarne
vetracie mriežky. Ventilátory budú spúšťané od osvetlenia. Vybavené budú spätnou klapkou
a časovačom dobehu po vypnutí (súčasť dodávky ventilátora).
Zariadenie č.8 – Vetranie kobiek na 1.PP
V priestoroch kobiek je navrhnuté podtlakové vetranie. Objemový prietok odvodného
ventilátora je určený na základe intenzity výmeny vzduchu v priestoroch chodieb a kobiek 2x/h.
Odvod vzduchu z chodby a kobiek budú zabezpečovať potrubné ventilátory do kruhového
potrubia K160XL so vzduchovým výkonom 300m3/h. Ventilátor bude umiestnený v miestnosti
kobiek. Odvod vzduchu bude do priestorov rampy na vstupe do garáže. Úhrada vzduchu bude cez
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protidažďovú žalúziu. Vzduch bude medzi kobkami prúdiť cez dverové a stenové mriežky, poprípade
cez deliace konštrukcie , ktoré nebudú ukončené až po strop.
Ovládanie ventilátora bude na základe termostatu a týždenného časovača (dodávka elektro).
Zariadenie č.9– Vetranie technických miestností
Vetranie technických miestností bude prirodzene mriežkami v hornej a spodnej častí
exteriérových dverí (dodávka stavby).
Zariadenie č.10– Vetranie chodieb
V miestnosti chodieb je navrhnuté podtlakové vetranie. Množstvo odsávaného vzduchu je
navrhnuté na základe intenzity výmeny vzduchu v chodbách 2x/h. Odvod vzduchu z priestorov
budú zabezpečovať potrubné ventilátory MUB/T 025 355 EC osadené na streche objektu. Vzduch
bude nasávaný mriežkou na kruhovom potrubí pod stropom a štvorhranným vzduchotechnickým
potrubím bude vyvedený do exteriéru na strechu. Znehodnotený vzduch bude vyfukovaný cez
šikmý výfukový kus. Náhrada odsávaného vzduchu bude nasávaním cez protidažďovú mriežku do
potrubia, ktoré bude na každom podlaží ukončené štvorrhrannou mriežkou pri podlahe.
Náhrada odsávaného vzduchu bude z exteriéru. Ventilátory budú spúšťané na základe
termostatu a časovača. (dodávka elektro).
Zariadenie č.11 – Vetranie hygienických priestorov v komerčných priestoroch na 1.NP
V hygienických priestorov v komerčných priestoroch je navrhnuté podtlakové vetranie. Odvod
vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude prisávaním z okolitých
priestorov. Odsávanie bude zabezpečovať ventilátor. Pripojený bude na stúpacie potrubie, ktoré
bude ukončené nad strechou samoťahovou CAGI hlavicou.
Projekt rieši len stúpacie potrubie pre odvod znehodnoteného vzduchu. Potrubie bude v interiéri
ukončené uzatváracou klapkou.
Zariadenie č.12– Klimatizácia pre byty – predpríprava
Na chladenie miestnosti je navrhnuté zariadenie typu split a multisplit. Systém je
zloženývonkajšej splitovej jednotky, RAS-13N3AV2-E1, vonkajších multisplitových jednotiek RAS2M18S3AV-E, RAS-3M26S3AV-E, RAS-5M34S3AV-E a vnútorných nástenných jednotiek RASB10N3KV2-E1, RAS-B13N3KV2-E1. Nominálny chladiaci výkon splitového zariadenia je 3,5kW
a multisplitových zariadení je 5,2kW, 7,5kW a 10,0kW. Vonkajšie jednotky budú umiestnené na
terasách respektíve balkónoch jednotlivých bytov. Vnútorné nástenné jednotky budú osadené na
stene.
Vnútorné a vonkajšie jednotky budú prepojené Cu potrubím, v ktorom obieha chladivo R410A
a komunikačným káblom. Rozvody chladiva budú izolované a vedené v stene. Potrubia na odvod
kondenzátu budú vyvedené cez zápachovú uzávierku do vnútornej kanalizácie. Vnútorné jednotky
budú vybavené diaľkovým infračerveným ovládačom. Vonkajšie a vnútorné jednotky budú
dodávkou majiteľov bytov.
Zariadenie č.13– Vetranie retailu – predpríprava
Vetranie v komerčných priestoroch je navrhnuté rovnotlaké vetranie a to jednotkou so
spätným získavaním tepla.
Projekt rieši len stúpacie potrubie pre odvod a prívod vzduchu. Potrubie bude v interiéri
ukončené uzatváracou klapkou.
Ochrana proti hluku
Na zamedzenie šírenia hluku a vibrácií sú navrhnuté nasledujúce opatrenia:
Potrubie je na závesoch podložené tlmiacou gumou.
V prívodných a odvodných potrubiach sú osadené tlmiče hluku. Zabraňujú nadmernému
šíreniu hluku od ventilátorov v jednotke do vetraných miestností.
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Povrchová ochrana, izolácie
Vzduchotechnické potrubia budú z pozinkovaného plechu bez povrchovej úpravy.
Horná časť stúpacieho potrubia bude zaizolovaná samolepiacou kaučukovou izoláciou
hr.15mm. Potrubie vedené v exteriéri bude zaizolované samolepiacou kaučukovou izoláciou
hr.50mm vhodnou do exteriéru.
Vybrané potrubné rozvody budú izolované protipožiarnou izoláciou hrúbky 40mm.
Potrubia slúžiade na úhradu z exteriériu budú proti orosovaniu zaizolované tepelnou
izoláciou.
Požiadavky na nadväzné profesie
Požiadavky na stavebné úpravy
- je nutné skoordinovať montáž vzduchotechniky s montážou ostatných potrubí, najmä so stúpacími
potrubiami kanalizácie a ostatných zdravotechnických potrubí.
- zabezpečiť v technických miestnostiach NN a SLP exteriérové dvere s vetracími mriežkami v hornej
a spodnej časti.
- v priestoroch hygienických zariadení osadiť podrezané príp. bez prahové dvere.
- v bytových jednotkách, kde je požadované permanentné prevetrávanie osadiť všade podrezané príp.
bez prahové dvere.
- pripraviť prierazy cez stavebné konštrukcie pre vedenie VZT potrubí a ich začistenie po montáži.
stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny potrubia, aby ich nedeformovala.
- zaizolovanie a oplechovanie prestupov VZT cez strechu.
- pripraviť revízne dvierka pre ventilátory v podhľadoch respektíve v SDK kapotáži.
- konštrukcie pod ventilátory umiestnené na streche
Požiadavky na ZTI
Odviesť skondenzovanú vodu zo stúpacích VZT potrubí. Kondenzátové potrubie zaústiť do
vnútornej kanalizácie cez zápachovú uzávierku (napr.HL136).
Zariadenie č.12 – Klimatizácia pre byty (predpríprava)
1. Odviesť skondenzovanú vodu z vnútorných klimatizačných jednotiek:
RAS-B10N3KV2-E1 – poz.č.12.05 – 82ks
RAS-B13N3KV2-E1 – poz.č.12.06 – 97ks
- potrubie na odvod kondenzátu viesť v spáde min. 1% a zaústiť do vnútornej kanalizácie cez zápachovú
uzávierku respektíve na terasu (napr.HL138 príp. HL21)
- poloha vnútorných jednotiek bude zadefinovaná v ďalšom stupni PD
Požiadavky na elektro
Zariadenie č.1 – Odvetranie hygienických zariadení a permanentné vetranie v bytoch
1. Zabezpečiť elektrické napojenie odvodných radiálnych ventilátorov QX 100 T – poz.č.1.01 – 180ks:
- príkon P=28W (1~230V/50Hz)
- Ventilátor bude spúšťaný samostatným dvojpolohovým vypínačom (zabezpečí elektro)
- Ventilátor bude s časovým dobehom(súčasť dodávky ventilátora)
Zariadenie č.3– Prevádzkové vetranie garáže 1.PP
1. Zabezpečiť elektrické napojenie ventilátora RS 100-50 EC sileo: p. č. 3.01– 2ks
– príkon 2 075 W (3~400V/50Hz)
2.
–
–
–

Zabezpečiť elektrické napojenie podávacích ventilátorov IV Smart EC: p. č. 3.02– 3ks
príkon 350 W (1~230V/50Hz)
spúšťanie ventilátorov bude od snímačov CO – zabezpečí profesia MaR.
ventilátory budú napájané z dvoch nezávislých zdrojov elektrickej energie

Zariadenie č.6 – Vetranie CHÚC
1. Zabezpečiť elektrické napojenie ventilátora: Potrubný ventilátor RS 30-15 EC sileo - poz.č.6.01 – 1ks:
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– príkon 89.2W (1~230V/50Hz)
- ovládanie ventilátora bude tlačítkami (rieši projekt požiarnej ochrany)
ventilátor musí byť napájaný z dvoch nezávislých zdrojov
Zariadenie č.7 – Vetranie priestorov bez okien a správcu
1. Zabezpečiť elektrické napojenie odvodných radiálnych ventilátorov QX 100 T – poz.č.7.01 – 8ks:
- príkon P=28W (1~230V/50Hz)
- Ventilátor bude spúšťaný spolu so svetlom s nastaveným dobehom (zabezpečí elektro)
Zariadenie č.8 – Vetranie kobiek na 1.PP
2. Zabezpečiť elektrické napojenie ventilátora: Potrubný ventilátor K160XL sileo- poz.č.8.01 – 1ks:
– príkon 102W (1~230V/50Hz)
- ovládanie ventilátora bude časovačom (zabezpečí elektro)
Zariadenie č.10– Vetranie chodieb
1. Zabezpečiť elektrické napojenie odvodných ventilátorov MUB 025 355 EC – poz.č.10.01 – 2ks:
– príkon 524 W (1~240V/50Hz)
Zariadenie č.12– Klimatizácia pre byty (príprava)
1. Zabezpečiť elektrické napojenie vonkajšej jednotky RAS-13N3AV2-E1 – p.č.12.01 - 36ks
– príkon 1,64kW (1~230V/50Hz)
– el. poistky: 10A
Prepojenie vnútorných jednotiek a vonkajšej jednotky bude komunikačným káblom.
2.

Zabezpečiť elektrické napojenie vonkajšej jednotky RAS-2M18S3AV-E – p.č.12.02 - 33ks
– príkon 1,34kW (1~230V/50Hz)
– el. poistky: 13A
Prepojenie vnútorných jednotiek a vonkajšej jednotky bude komunikačným káblom.

3.

Zabezpečiť elektrické napojenie vonkajšej jednotky RAS-3M26S3AV-E – p.č.12.03 - 43ks
– príkon 2,2kW (1~230V/50Hz)
– el. poistky: 16A
Prepojenie vnútorných jednotiek a vonkajšej jednotky bude komunikačným káblom.

4.

Zabezpečiť elektrické napojenie vonkajšej jednotky RAS-5M34S3AV-E – p.č.12.04 - 6ks
– príkon 2,98kW (1~230V/50Hz)
– el. poistky: 20A
Prepojenie vnútorných jednotiek a vonkajšej jednotky bude komunikačným káblom.
Požiadavky na MaR
Zariadenie č.2– Prevádzkové vetranie garáže
1. Zabezpečiť ovládanie vetrania v garáži. Vetranie bude spúšťané na základe koncentrácie CO.
Zariadenie č.5 – Vetranie kotolne
1. Zabezpečiť ovládanie jednotky na základe týždenného časovača a termostatu

Prehľad spotrebovaných energií pre SO-010
Celkový elektrický príkon navrhovaných zariadení:
Zar.č.1
5040 W
Zar.č.3
5200 W
Zar.č.6
89.2 W
Zar.č.7
224 W
Zar.č.10
1 048 W
Zar.č.12
215 740 W
Spolu
227 342 W
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Prehľad spotrebovaných energií pre SO-011
Celkový elektrický príkon navrhovaných zariadení:
Zar.č.1
5040 W
Zar.č.3
6250 W
Zar.č.6
89.2 W
Zar.č.7
224 W
Zar.č.10
1048 W
Zar.č.12
215 740 W
Spolu
228 392 W
Prehľad spotrebovaných energií pre SO-012
Celkový elektrický príkon navrhovaných zariadení:
Zar.č.1
5040 W
Zar.č.3
17 350 W
Zar.č.4
756 W
Zar.č.5
756 W
Zar.č.6
89.2 W
Zar.č.7
224 W
Zar.č.8
102 W
Zar.č.10
1 048 W
Zar.č.12
215 740 W
Spolu
241106 W
Celkové vykurovacie výkony navrhovaných zariadení:
Zariadenie č.5
Spolu

25 000 W
25 000 W

Požiarna ochrana stavby
V potrubí, ktoré prechádza cez rôzne požiarne úseky a ich prierez je väčší ako 0,04m² príp. v
potrubiach menšieho prierezu, ktoré sú od seba vzdialené menej ako 0,5m bude osadená
protipožiarna klapka. V prípade požiaru v niektorom požiarnom úseku protipožiarna klapka
zabraňuje šíreniu požiaru do ďalších požiarnych úsekov. Požiarne klapky budú v prevedení
s ručným a teplotným ovládaním. V prípade, že požiarna klapka nie je osadená priamo v konštrukcii
oddeľujúcej požiarne úseky, úsek medzi klapkou a konštrukciou bude opatrený protipožiarnou
izoláciou.
Prestup VZT v požiarne deliacej konštrukcii je potrebné vyspraviť utesňovacím tmelom
s požiarnou odolnosťou.
Požiarne klapky musia byť nainštalované, prevádzkované a kontrolované podľa Návodu na
inštaláciu, prevádzku a kontrolu požiarnych klapiek výrobcu. Ku klapkám musí byť zabezpečený
prístup pre ich kontrolu.
Požiarne klapky musia byť označené podľa § 7 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a
zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru značkou zhody a sprievodnými údajmi
čitateľne, viditeľne a musia byť ťažko odstrániteľné. Podľa § 7 ods. 5 písm. d) a ods. 9 vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. musí byť miesto klapky požiarne odolnej
označené nápisom „POŽIARNA KLAPKA“ s písmenami s výškou najmenej 30 mm alebo
piktogramom podľa prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z.
z. Označenie miesta inštalácie požiarnej klapky musí byť podľa § 7 ods. 8 vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. umiestnené na požiarnom uzávere – požiarnej klapke
alebo v jeho tesnej blízkosti na požiarne deliacej konštrukcii, v ktorej je požiarny uzáver – požiarna
klapka inštalovaný. Rovnako je nevyhnutné, aby zhotoviteľ predložil sprievodnú dokumentáciu
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k inštalovaným požiarnym uzáverom – požiarnym klapkám v súlade s § 8 ods. 1 vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z., a to:
a) certifikát alebo vyhlásenie o zhode vydané výrobcom požiarneho uzáveru (požiarnej
klapky) alebo splnomocneným zástupcom výrobcu požiarneho uzáveru, ak sa vyžadovali alebo
vyžadujú podľa osobitného predpisu,
b) návod na jeho montáž, uvedenie do prevádzky, odporúčaný spôsob používania vrátane
vymedzenia prostredia používania, označenie výstrah, pokyny na údržbu a rozsah ďalších údajov,
ak je to potrebné v záujme ochrany spotrebiteľa, vydaný výrobcom požiarneho uzáveru,
c) prevádzkový denník požiarneho uzáveru.
Montáž, obsluha a údržba zariadení
Kruhové potrubie bude typu SPIRO. Pri montáži potrubia je nutné venovať zvýšenú pozornosť
prevedeniu spojov, aby boli minimalizované straty vzduchu únikom netesnosťami v potrubí. Všetky
potrubné trasy majú predpísané spoje s tesnením tesniacou páskou a dodatočným tesnením
tmelom. Závesy potrubia budú prevedené pomocou oceľových hmoždiniek, závitových tyčiek a
uchytenia, v trase potrubí každé 2 až 3m. Na zamedzenie prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie
musia byť potrubia v závesoch uložené pružne cez gumové podložky. Montáž zariadenia je možné
prevádzať v priestore, ktorý je po stavebnej stránke pripravený, t. j. omietnutý, vybielený a
prevedená hrubá podlaha. Montážny podnik upozorňuje na nutnosť previesť opravu základných
náterov poškodených pri doprave, skladovaní a montáži. Konzoly a pomocné konštrukcie je nutné
opatriť základným a vrchným náterom. Montáž distribučných prvkov sa prevedie až po definitívnom
prevedení všetkých stavebných úprav v priestore, vrátane vymaľovania. Užívateľ zariadenia je
povinný zoznámiť sa s prevádzkovými predpismi a ďalšou dokumentáciou, ktorá bude dodaná
s dodávkou zariadenia. Všeobecne sa doporučuje pred spustením zariadenia do prevádzky po
montáži alebo oprave, previesť prehliadku celého zariadenia a skontrolovať: funkčnú správnosť
chodu zariadení (ventilátory, filtre, klapky…), odstrániť zo zariadenia cudzie predmety, stav a
nastavenie regulačných klapiek a vzduchotechnických elementov, tesnosť spojov a potrubí.
Záver
Navrhnuté zariadenia zabezpečia optimálnu pohodu prostredia pri maximálnej hospodárnosti
ich prevádzky. Zariadenia budú správne pracovať za predpokladu namontovania odborne
spôsobilou firmou podľa projektu a technickej dokumentácie dodávanej výrobcami navrhnutých
zariadení
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ELEKTROINŠTALÁCIA
Základné technické údaje:
Rozvodná sústava :
3PEN str.50 Hz 230/400 V / TN-C-S
STN 33 2000-4-41:2007 – Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:
411. Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájanie
411.2 Požiadavky na základnú ochranu(ochranu pred priamym dotykom)
Príloha A
A1 – Základná izolácia živých častí
A2 – Zábrany alebo kryty
Príloha B – Prekážky a umiestnenie mimo dosah
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
415 Doplnková ochrana
415.1 Prúdové chrániče
415.2 Doplnkové ochranné pospájanie
Pri dodržaní platných noriem
(STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-54, STN IEC 61140) :
Elektrické zariadenie podľa miery ohrozenia : skupina B
Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie : 3. stupeň
Ochrana pred skratom : pomocou skratových spúští.
Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom budú osadené podľa
STN 33 2310 a STN EN 60079 -14.
Farebné značenie vodičov musí byť vyhotovené podľa STN EN 604 46
Kladenie káblov vyhotoviť podľa STN 33 2000-5-52
Dimenzovanie je navrhnuté podľa STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-4-43 a
STN 33 2000-4-473

Výkonová bilancia :
Silové napojenie objektov bytových domov bude zrealizované z distribučných skríň NN
rozvodu.
Danú problematiku rieši samostatný stavebný objekt NN rozvodu.
Hlavé ističe do objektov - pole č.1 rozvádzačov RE, navrhujeme 3x250A stiahnuť na
stanovený nominálny prúd podľa J.P.S.. Hlavné ističe pred elektromermi bytov ET 10-40
navrhujeme max. dimenzie 3x20A. Istenie pred elektromermi je zrejmé z prílohy jednopólovej
schémy rozvádzačov RE.
Prostredie v jednotlivých priestoroch objektu v zmysle STN 33 2000-5-51 je určené
protokolárne a „Protokol o prostredí“ je priložený k technickej správe. Prostredia sú uvedené aj na
dispozičných výkresoch.
Technické riešenie :
Silnoprúdové rozvody:
Silové napojenie rozvodov navrhujeme samostatne realizovať z navrhovaných hlavných
rozvádzačov jednotlivých sekcií. Hlavný rozvádzač je v prvom poli samostatne napojený z SR skrine
(rieši projekt NN prípojky) navrhovaným káblom NAYY-J 4x240. Vývody z polí sú navrhnuté pre
silové napojenie podružných rozvádzačov bytov, spoločnej spotreby, výťahu a pod.. Navrhované
káble sú z dôvodu uloženia v trase únikovej chodby bezhalogénové typu: N2XH-J 5Cx6, N2XH-J
5Cx10, ktoré zaústia do navrhovaných rozvádzačov RS-xxx. Káble pre silové napojenie bytových
rozvádzačov RS-xxx po vyústení z hlavného rozvádzača RE prislúchajúceho vchodu budú pod
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omietkou vedené v trase cez stúpačku elektro a pod omietkou zaústia do navrhovaných bytových
rozvádzačov vchodu.
V trase navrhujeme uložiť aj zemniaci pásik, ktorý sa v každom byte prepojí
v ekvipotenciálnej zbernici zo všetkými nulovými káblami a všetkým pospájaním v byte.
Ekvipotenciálna zbernica môže byť aj súčasťou NN bytového rozvádzača.
Rozvody a rozvodné zariadenia - Inštalácia slúžiaca pre osvetlenie únikových ciest bude
vedená bezhalogénovými káblami funkčnými počas horenia, v únikových priestoroch N2XH a
káblami CYKY v ostatných priestoroch. Vedenia budú uložené v priestoroch stien / murované
priečky schodišťa / pod omietkou.
Meranie spotreby el. energie:
Meranie spotreby el. energie je navrhnuté pre každý byt samostatne + meranie spoločnej
spotreby a výťahu + slaboprúdu + kotolne + garáži + prenajímateľných priestorov + požiaru.
Osadenie 3~ elektromerov bude v miestnostiach pre elektromery (NN rozvodňa) v samostatne
stojacích oceľovoplechových elektromerových skriniach (prívod z dola, vývody z hora).
Jednopólová schéma a pohľad je v prílohe jednopólové schémy rozvádzačov RE. Z miesta merania
– voľne prístupná pre zamestnancov energetiky a.s. na odpočet el. energie budú káble vyvedené
v navrhovaných trasách – stúpačkách elektro zaústiacich k bytovým podružným rozvádzačom.
Jednopólové schémy rozvádzačov sú zrejmé z prílohy jednopólové schémy bytových rozvádzačov.
Svetelná inštalácia bola spracovaná v zmysle STN EN 12464-1 (STN 36 04 50, STN 36 04 51).
Osvetlenie bude riešené žiarivkovými
a žiarovkovými svietidlami. Intenzita osvetlenia
v jednotlivých priestoroch a miestnostiach je: vstupná hala, wc, predsieň , šatník chodba , sklad,
kobka, garáž - 100 lx, schodisko - 150 lx, kúpeľňa - 200Lx, spálňa, kuchyňa, (obývacia) izba,
technická miestnosť - 300lx. Jednotlivé svietidlá budú dodané užívateľom – v bytoch majiteľom
bytu, v ostatných priestoroch investorom. Všetky typy svietidiel budú inštalované podľa vlastného
výberu užívateľa s tým, že každé svietidlo bude mať certifikát o spôsobilosti používania a svojím
krytím bude vyhovovať prostrediu, do ktorého bude inštalované. Nie je podmienka zachovať
navrhnuté svietidlá, avšak navrhujeme dodržať watáž a krytie zariadenia.) Zapínanie osvetlenia
bude v bytoch pri vstupoch do jednotlivých miestností jednopólovými, resp. sériovými (lustrovými
spínačmi). Spínače budú osadené 1100 mm od podlahy.
V kúpeľni bude inštalácia urobená podľa platných noriem STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-3,
STN 33 2000-5-54. Svietidlá nad umývadlom a na strope budú inštalované v zóne mimo dosahu el.
zariadení z vane. Nad umývadlom musia byť umiestnené min. 1800 mm nad podlahou. Vypínač
pre stropné svietidlo v kúpeľni bude inštalovaný pri vstupe zvonku.
V spoločných priestoroch budú svietidlá na chodbách a schodiskách spínané pohybovým
senzorom.
Zásuvkový rozvod bol navrhnutý v zmysle požiadaviek na použitie. Zásuvky v bytoch budú
osadené vo výške 250 mm nad podlahou, v priestore kuchyne budú osadené nad kuchynským
stolom vo výške 1350 mm. Zásuvky môžu byť osadené aj podľa požiadaviek užívateľa, ktorý si určí
výškovú kótu osadenia. Elektrické šporáky v bytoch budú napájané káblom CYKY 5Cx2,5. V kúpeľni
bude inštalácia urobená podľa platných noriem STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-3, STN 33 2000-554. Zásuvka pri umývadle musí byť umiestnená mimo umývací priestor vo výške min. 1200 mm, ak
je umiestnená nižšie, musí byť vzdialená min. 200 mm od umývacieho priestoru. Zásuvka bude
opatrená trvalou bezpečnostnou tabuľkou s textom: „Výstraha – životu nebezpečné používať
elektrické spotrebiče vo vani a chytať ich z vane.“ V kúpeľni bude prevedené ochranné pospájanie
všetkých vodivých predmetov, spojí sa prívodné potrubie, batérie, ďalej sa spojí ochranné
pospájanie s ochranným vodičom zásuvky. Ochranné pospájanie bude prevedené vodičom CY 6
mm2.
Rozvod svetelnej aj zásuvkovej inštalácie bude urobený káblami CYKY pod omietkou.
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Osvetlenie SPOLOČNÝCH PRIESTOROV a kobiek
Osvetlenie kobiek navrhujeme riešiť vývodom z rozvádzača spoločnej spotreby a garáže.
Osvetlenie chodieb a schodiska sa bude riešiť svietidlami prisadenými na strop resp. na podhľad.
Všetky typy svietidiel budú inštalované podľa vlastného výberu dodávateľa/investora s tým, že
každé svietidlo bude mať certifikát o spôsobilosti používania a svojím krytím bude vyhovovať
prostrediu, do ktorého bude inštalované. Pre dosiahnutie požadovanej intenzity osvetlenia 100lx
na chodbách a 150lx na schodisku je uvažované so svietidlami so žiarivkami 2x26W. Spínače
v spoločných priestoroch a kobkách budú mať krytie IP44.
NÚDZOVÉ OSVETLENIE
Napájanie jednotlivých okruhov svietidiel NO bude z centrálneho batériového systému
(CBS), káblami NHXH-J 3Cx1,5 (funkčné počas horenia). Rozmiestnenie svietidiel NO je navrhnuté
podľa projektu PO, rozdelené do 5 okruhov, maximálne 20 svietidiel na okruh. Svietidlá NO sú
navrhované LED 4W. Núdzové svietidlá sa zapínajú na základe straty napätia v jednom
z rozvádzačov spoločnej spotreby R-SP/R-GAR, pri opätovnom nábehu napätia sa svetlá NO vypnú.
Komunikáciu medzi R-SP a CBS cez signalizačné káble napätia treba riešiť podľa pokynov
dodávateľa CBS. Obvody CBS musia byť vypínateľné tlačidlom Total stop.
Napojenie rozvádzača R-KOT
V miestnosti strojovne bude inštalovaný rozvádzač R-KOT z ktorého sú riešené silové
rozvody pre riešenú profesiu UK. Projekt elektro rieši iba napojenie daného rozvádzača. Rozvádzač
v kotolni a napojenie jednotlivých zariadení v kotolni nie je predmetom projektu elektro.
V miestnosti kotolne budú umiestnené tlačidlá „Havarijný stop“, slúžiace na odstavenie prívodu el.
energie ku kotlom a horákom pri stlačení havarijného tlačidla.
Napojenie SLABOPRÚDU
V miestnosti slaboprúdu budú inštalované zásuvky/vývody z rozvádzača R-SP (vchod I),
z ktorého sú riešené silové rozvody pre napojenie slaboprúdových prvkov. Vývody budú ukončené
zásuvkami. Zásuvky budú osadené na miesta ktoré si zvolia operátori pri realizácií stavby.
Napojenie zariadení VZT
Napojenie výkonových zariadení VZT záleží od ich funkcie. VZT zariadenia funkčné počas
požiaru budú napojené z rozvádzača R-Požiar (ďalej viď. požiadavky PO). Zariadenia umiestnené na
streche objektov, slúžiace na hygienické vetranie chodieb bude napojené z rozvádzača spoločnej
spotreby prislúchajúcej sekcie. Zariadenia nachádzajúce sa v garáži budú napojené z rozvádzača
garáže R-VZT (dodávka dodávateľa ventilátorov).
Vyhotovenie inštalácie
El. inštalácia bude navrhnutá káblami CYKY uloženými v technických miestnostiach a na
chodbách v káblových pozinkovaných žľaboch nad podhľadmi, v ostatných miestnostiach
uloženými pod omietkou. Zvislé rozvody budú uložené v stúpacích šachtách; v šachtách budú
realizované aj rozvádzače pre odbočenia na podlažiach. Prívodné káble od stúpačiek k bytom
nad sadrokartónom budú uchytávané príchytkami pre ukladanie káblov bez požiarnej odolnosti.
Káblové rozvody v podlahe budú prednostne ukladané pozdĺž stien do 10cm od steny. V takto
definovanom priestore sa nepredpokladá zaťaženie podlahy také, ktoré by mohlo poškodiť kábel t.j
kábel môže byť osadený bez chráničky. Uloženie káblov a ich farebné značenie bude prevedené v
zmysle platných STN. Inštalácia v spoločných priestoroch chodbách a schodištiach bude
navrhnutá protipožiarnými káblami typu NHXH, CHKE-R a CHKE-V. Silové káble na streche objektu
budú uložené pod štrkovým zásypom v UV stabilných rúrkach s mechanickou odolnosťou 720N.
Dátové rozvody pre MaR (nie sú predmetom obsahom časti elektro). Elektroinštalácia musí byť
prevedená v zmysle platných STN.
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ELEKTRICKÝ POŽIARNY SYSTÉM – EPS
Nie je požadovaný.
AREÁLOVÉ OSVETLENIE
Napájanie rozvodu areálového osvetlenia bude z rozvádzačov RAO. Vývody budú
samostatne merané v elektromerovej skrini RE1-I. Areálové osvetlenie rieši samostatná projektová
dokumentácia.
POŽIADAVKY POŽIARNEJ OCHRANY - PO:
Elektrorozvodňa NN tvorí samostatný požiarny úsek (jeden pre každý vchod).
V elektrorozvodni budú rozvádzače pre všetky bežné zariadenia domu a tie sa pri požiari musia dať
vypnúť. Preto bude v rozvodni vypínacie tlačidlo „central stop“ pre odstavenie danej sekcie domu
od napájania.
Vo vchode II je riešená jedna miestnosť pre rozvádzač NN R-Požiar (požiarnotechnické
zariadenia), označená ako požiarna rozvodňa. Táto miestnosť tvorí samostatný požiarny úsek, aby
bola zaistená jej činnosť pri požiari bez ohľadu na miesto požiaru v dome. Rozvádzač PTZ bude
napojený funkčným káblom NHXH-J najmenej PS 45 z trafostanice a bude vypínateľný tlačidlom
„total stop“, ktoré bude v tejto miestnosti a ktorým sa manuálne vypína len na základe pokynu
hasičov aj zostávajúca časť elektroinštalácie. Pri požiari v objekte bude rozvádzač PTZ brať energiu
z trafostanice, v prípade poruchy alebo požiaru v trafostanici alebo rozvodni NN bude pri strate
napájania budú PTZ zariadenia napájané z batérií. V objekte sú všetky zariadenia PTZ navrhované
s vlastným autonómnym zdrojom energie.
Zariadenia a rozvody elektro pre trvalú dodávku elektrickej energie musia spĺňať
požiadavky STN 920206, STN 92 0203 a STN 92 0205.
Káblový priestor podľa STN 92 0204 nie je v stavbe navrhovaný
Zvislé elektrické rozvody (trasy káblov) sú riešené v inštalačných šachtách tvoriacich samostatné
požiarne úseky (jedna v každej sekcii).
Trasy elektrických rozvodov i elektrické zariadenia nesmú byť súčasťou chránených
únikových ciest (musia byť od nich vždy požiarne oddelené). V predsieňach CHÚC bude elektro
rozvod vedený nad požiarnym podhľadom.
Nakoľko však všetky káble v komunikáciách bytového domu musia podľa STN 920203
(príloha B, bod B.2, pol. 4) spĺňať kritériá B2ca-s1, d1, a1, nezapočítava sa izolácia týchto káblov do
požiarneho zaťaženia (podľa STN 920204 3.2.5b,). Z týchto dôvodov špecialista PO nepožaduje
požiarne podhľady v ČCHÚC, káble budú vedené nad bežným sadrokartónovým alebo minerálnym
podhľadom.
Poznámka: Nad podhľadom v ČCHÚC sa nebudú nachádzať žiadne horľavé izolácie alebo
iné horľavé materiály, nakoľko tu budú len uvedené káblové trasy, teda pôjde o priestor bez
požiarneho rizika.
V ostatných PÚ prenajímaných priestorov, technických prevádzok i garáže môžu byť
rozvody aj rozvádzače súčasťou daného PÚ, pre ktorý slúžia.
Prestupy káblov cez požiarne deliace konštrukcie, rovnako ako všetky ostatné prestupy,
musia byť požiarne utesnené materiálmi, resp. konštrukciami rovnakého druhu ako požiarne
deliaca konštrukcia, ktorou prestupujú (t.j. v danom prípade vždy D1) a s požiarnou odolnosťou
rovnou požadovanej odolnosti požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú, nepožaduje sa
však vyššia ako 90 min. V danom prípade pre utesnenia prestupov v spodných podlažiach platí
požiadavka najviac 90 minút a v ostatných nadzemných bytových podlažiach najviac 45 minút a 60,
len do PÚ CHÚC vždy 60 minút.
Elektrické rozvody musia byť v stavbe vedené v súlade s platnými normami elektro (budú
dodržané podmienky pre dovolený súbeh rozvodov a ich vzájomné vzdialenosti). Elektrické
rozvody (okrem rozvodov zabezpečujúcich výlučne CHÚC) cez chránenú únikovú cestu (CHÚC)
zásadne neprechádzajú, sú vedené mimo ňu alebo nad požiarnym stropom CHÚC, t. j. budú
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stavebne oddelené konštrukciou druhu D1 s odolnosťou 60 minút podľa III°PB pre CHÚC (pozri aj
bod 1.4.1).
Požiadavky na funkčnú odolnosť trás elektrických káblov (PS) na trvalú dodávku elektrickej
energie podľa prílohy A STN 92 0203:
a) pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) - len trasy ovládaných zariadení podľa STN
P CEN/TS 54-14 - funkčná odolnosťpodľa STN EN 54-4+AC je stanovená najmenej na 30 minút;
b) pri požiari ovládané požiarne uzávery, pri požiari ovládané únikové dverné uzávery
pri požiari ovládané garážové závory, pri požiari ovládané zhrnovacie rolety, pri požiari ovládané
výsuvné a posuvné brány, pri požiari ovládaný servoventil uzáveru prívodu plynu, vypínanie
elektrickej energie a prevádzkovej VZT pri požiari, pri požiari ovládané prevádzkové výťahy, pri
požiari ovládané vizuálne informačné zariadenie zákazu vjazdu vozidiel (napr. do hromadnej
garáže), pri požiari ovládaný prístupový systém umožňujúci únik osôb z objektu resp. vstup
zasahujúcej hasičskej jednotky do objektu
prevádzkové vetranie náhradných zdrojov
centrálnych akumulátorovní UPS napájajúcich niektoré zo zariadení uvádzaných v TAB. 1
- funkčná odolnosť je stanovená najmenej na 30 minút;
c) informačné zariadenie na evakuáciu - funkčná odolnosť je stanovená na dvojnásobok času
evakuácie, najmenej však na 30 minút;
d) osvetlenie chránených únikových ciest (CHÚC) - funkčná odolnosť je stanovená najmenej na
30 minút
e) núdzové osvetlenie, bezpečnostné a orientačné osvetlenie - funkčná odolnosť podľa
STN EN 1838 je stanovená najmenej na 60 minút;
f) osvetlenie zásahových ciest - funkčná odolnosťje stanovená najmenej na 60 minút;
g) zariadenie na vetranie chránených únikových ciest (CHÚC) alebo zásahových ciest - funkčná
odolnosť podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a STN 92 0201-3 je
stanovená najmenej na 30 minút pre CHÚC „A“, najmenej na 45 minút pre CHÚC „B“
Požiadavky na elektrické káble v nadväznosti na STN 92 0203:
A. Zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke
Druh kábla
a) núdzové osvetlenie, bezpečnostné a orientačné
osvetlenie
B2ca, s1, a1
b) osvetlenie chránených únikových ciest
a zásahových ciest (CHÚC a ČCHÚC)
B2ca, s1, a1
c) vetranie únikových ciest (CHÚC)
B2ca, s1, a1
d) elektrická požiarna signalizácia (EPS)
– ovládané zariadenia
B2ca
– požiarne hlásiče
B2ca
e) pri požiari ovládané požiarne uzávery, pri požiari
Požadované doby funkčnosti pri požiari budú zabezpečené funkčnými rozvodmi (PS).
Rovnako je však potrebné chrániť aj rozvádzače zabezpečujúce chod a aj ovládanie
požiarnotechnických zariadení tak, aby bola zabezpečená ich prevádzka bez ohľadu na miesto
vzniku požiaru. Preto tieto rozvádzače musia byť požiarne oddelené od ostatných priestorov a
súčasne oddelené aj od ostatných rozvádzačov, ktoré nezabezpečujú požiarnotechnické
zariadenia. Pre splnenie tejto podmienky sú vytvorené samostatné PÚ rozvádzačov pre PTZ –
požiarne rozvodne.
Požiadavka na zachovanie celkovej funkčnosti rozvádzača počas požiaru sa vzťahuje nielen
na rozvádzač silového napájania, ale aj na rozvádzače a zariadenia, podieľajúce sa na ovládaní a
riadení požiarnotechnických zariadení.
Odstavenie ostatných elektrických zariadení a ovládanie PTZ:
Všetky elektrické zariadenia stavby budú v prípade požiaru odstavené od napájania manuálne
v elektrorozvodniach NN tlačidlom „central stop“
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Pokiaľ bude požiar v podzemí, musia sa odstaviť všetky sekcie naraz na základe signálu EPS,
ktorý pôjde do všetkých prevádzkových rozvodní (súčasne sa pri požiari v podzemí majú naraz
spustiť požiarne vetrania v celej stavbe – teda vo všetkých jej sekciách na základe signálu EPS, ktorý
pôjde do všetkých požiarnych rozvodní.
Upozornenie:
Pri požiari v podzemí sa požiarne vetranie spustí vo všetkých schodiskách automaticky.
Okrem toho je treba ako ovládacie zariadenie pre PTZ riešiť aj tlačidlá na manuálne spustenie
požiarneho vetrania (každé schodisko bude mať tlačidlá „PO“ na vstupoch do CHÚC a výstupe z nej,
aj v podzemí, a spustia vetranie len v tom schodisku, kde dôjde k stlačeniu).
Núdzové osvetlenie v zmysle požiadaviek § 73 a § 74 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. je navrhované
vo všetkých priestoroch CHÚC po celej ich dĺžke až po východy zo stavby vrátane vonkajších
chodníkov, ktorými sa uniká z CHÚC, kým nevyvedú osoby na voľný terén s možným rozptylom.
Špecialista PO ich navrhuje v jednotlivých podlažiach aj v ČCHÚC nad vstupmi do CHÚC. Ďalej musí
byť zrealizované v NÚC, ktoré slúžia pre viac ako 50 osôb. Pôjde teda o niektoré väčšie prenajímané
priestory (obchody), ktoré majú cca nad 80 m2.
V garáži je núdzové osvetlenie vzhľadom na počet osôb požadované.
Musí byť riešené aj v požiarnych rozvodniach a kotolni.
Núdzové osvetlenie v stavbe s garážou nad 50 áut musí byť riešené podľa STN 920203 čl.
6.2.1 s napájaním z centrálneho napájacieho systému z batérií a musí byť vybavené automatickým
skúšobným systémom núdzového únikového osvetlenia z batérií najmenej typu P. Funkčnosť
káblov min. PS 60. Miestnosť centrálneho zdroja NO musí tvoriť samostatný PÚ s chladením, aby
bola zabezpečená prevádzková teplota. Môže ísť o spoločný PÚ s požiarnou rozvodňou, nakoľko
baterky budú v uzavretom prevedení. Chladenie batérií musí byť napojené aj na DA (ide o PTZ).
Smer úniku musí byť vyznačený na všetkých únikových cestách všade tam, kde nie je priamo
viditeľný východ na voľné priestranstvo. V priestoroch CHÚC (a v priestoroch, kde je núdzové
osvetlenie navrhované) bude táto požiadavka zabezpečená núdzovými svietidlami, ktoré budú
opatrené nálepkami s piktogramami. Inde budú smerové tabuľky. V CHÚC typu B musia byť všetky
smery úniku vyznačené zariadeniami s vlastným zdrojom svetla.
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BLESKOZVOD A UZEMNENIE
Objekt bol zaradený v zmysle skupiny STN EN 62305 do LPS triedy III.
Zachytávacia sústava je tvorená zbernými tyčami. Je navrhnutá tak, aby bol chránený celý objekt
proti zásahu úderom blesku. Bleskozvod sa navrhuje zrealizovať z drôtu FeZn  8mm. Pri návrhu sa
použila metóda valivej gule (polomer r=45 m ) a metóda ochranného uhľa. V rámci tohto objektu
sú navrhnuté skryté zvody, ktoré budú vedené pod omietkou v ochranných netrieštivých PVC
hadiciach Ø 29 mm. Ich počet je stanovený v zmysle STN EN 62305. Zvislý pás tepelnej izolácie s
triedou reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 musí presahovať zvod bleskozvodu vedený v ochrannej
rúrke najmenej 200 mm na obidve strany podľa STN 73 2901:2015. Vo fasáde a v chodníku budú
zapustené skrinky kde budú umiestnené skúšobné svorky SZ a kde bude zaústený prepoj
s uzemnením tvorený drôtom FeZn  10mm. Zvody sa pripoja na zberaciu sústavu pomocou
normalizovaných svoriek. Spojovacie miesta sa musia dať skontrolovať a musia byť chránené proti
korózii. Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť. Uzemnenie navrhovaného objektu je
tvorené zemniacim pásom FeZn 30x4. Uzemnenie je potrebné pri realizácii preveriť. Uzemnenie
bude zvodmi pripojený cez skúšobné svorky na navrhované zvody. Je treba dbať na to, aby celkový
odpor nebol väčší ako 15 (pre jeden zvod uzemňovacej bleskozvodnej sústavy za normálnych
zemných podmienok). Ďalej je treba dbať na to, aby celkový odpor nebol väčší ako 2. Ak zemnič
nespĺňa požadovanú hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutočniť úpravy na dosiahnutie
požadovaného stavu a to napr. doplňujúcimi zemniacimi tyčami. Bleskozvod treba zhotoviť
v súlade s normou STN EN 62 305.
Hlavné pospájanie
Hlavné pospájanie sa navrhuje podľa STN 33 2000-4-41, § 413.1.2.1. ako sústava
uzemneného ochranného pospájania, a to ochranným vodičom FeZn 30/4mm, ktorý bude spojený
so základovým uzemňovačom. Uzemňovač sa sa pripojí na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu HUP
(PPV) v súlade s STN 33 2000-5-54. Okrem toho sa na sústavu hlavného pospájania, vedená
v stupačkách elektro až na strechu budovy (zemniaci pás FeZn 30x4), zeleno/žltým vodičom pripoja
tiež cudzie vodivé časti, ako rozvodné potrubia vody, plynu, zariadenia na streche objektu a
prípojnica uzemnenia/pospojovania v podružných rozvádzačoch vodičom CYA 6 a CYA 10 z/ž.
Ekvipotenciálne pospájanie sa dosiahne ak budú do LPS zapojené kovové časti stavby,
inštalácií a prepäťovými ochrannými zariadeniami. Uvedené je zabezpečené napríklad
nasledovným spôsobom:
- armovacie drôty v základovej doske a doskách nad jednotlivými podlažiami sú vodivo
prepojené tak, aby vytvorili vodivú mrežovú sieť. Táto sieť je vodivo prepojená s náhodnými
zvodmi v betónových stĺpoch stavby tvorí ekvipotencionálne pospájenie stavby.
- v požadovaných priestoroch sú vyvedené prívody k prípojniciam na vyrovnanie
potenciálov napojených na ekvipotencionálne pospájanie stavby.
- na ekvipotencionálne prípojnice sú pripojené vodivé časti elektrických zariadení
a inžinierskych sietí pomocou vodičov CY.
- prepäťové ochranné zariadenia príslušnej triedy sú umiestnené v hlavných a podružných
rozvádzačoch a v blízkosti zásuviek napájajúcich elektrické zariadenia.
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SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY
Všeobecne – bod riešeného slaboprúdu
Projektová dokumentácia rieši požadované bilancie – odberateľov služieb poskytovateľov
telefónneho, internetového televízneho a satelitného pripojenia v riešených bytoch.
Dodávka investora: Slaboprúdové rozvody podľa dohovoru sú riešené od bytového
slaboprúdového rozvádzača, kde sa osadí zariadenie poskytovateľa (modem, router...). Ako
predpríprava pre slaboprúdové rozvody budú ponechané 3x D25 rúrky, ktoré budú z rozvádzača
SLP vyústené do najbližšieho miesta za hranicou bytu v spoločných priestoroch.
Dodávka poskytovateľa: Cez dané trubky bude vtiahnutý kábel poskytovateľa pripojenia do
rozvádzača SLP. Napojenie SLP rozvádzača bude realizované poskytovateľmi pripojenia.
Stúpačkový rozvod bude riešený v rámci dodávky poskytovateľa. Poskytovateľ si na vlastné náklady
zriadi stúpačkové rozvody po riešených objektoch so zreteľom na maximálne využitie stúpačiek
elektro. Principiálna schéma zapojenia je zrejmá z prílohy prehľadové schémy slaboprúdu. Miesto
pripojenia na sieť poskytovateľa bude riešené poskytovateľom pripojenia a nie je predmetom
daného projektu. Slaboprúdové rozvody ktoré si zriadia jednotlivý poskytovatelia musia v celom
objekte rešpektovať požiadavky PO. Investor do času realizácie slaboprúdových rozvodov TEL, PC,
DTV uzatvorí zmluvu s providerom pripojenia.
SLABOPRÚD - rozvody cez FTP káble
Slaboprúdový rozvod pre PC/TEL/TV, je riešený od samostatného slaboprúdového
rozvádzača osadeného v byte nad silovým rozvádzačom RS. Rozvod od slaboprúdového
rozvádzača k miestu osadenia PC/TEL/TV bude riešený káblom FTP kat 5e ukončený PC zásuvkou
2xRJ45 podľa požiadaviek koncového odberateľa a požiadaviek poskytovateľa.
V miestnosti výťahovej šachty bude privedený – trubkovaním kábel pre možné pripojenie telefónu
výťahu – podľa požiadaviek profesie výťahy.
SLABOPRÚD - Domový vrátnik
Pri vstupoch do objektu navrhujeme osadiť tlačidlové tablá s el. vrátnikom a s el.
zvončekom, ktoré navrhujeme prepojiť s domácimi telefónnymi stanicami.
Napájanie dom. telefónu je zabezpečené z rezervného vývodu rozvádzača spoločnej spotreby R-SP
doplnením poistkového vývodu prislúchajúcej dimenzie a transformátorom napätia pre
navrhovaný rozvod. Káblové rozvody k jednotlivým bytovým telefónom navrhujeme káblami
SYKFY 5x2x0,5 vyústenými s prislúchajúceho vchodového tlačidlového panelu. Káble budú uložené
pod omietkou. Na jednotlivých poschodiach navrhované káble vyústia pod omietkou do vstupnej
chodby jednotlivých bytov, kde budú prepojené s domácimi telefónnymi stanicami.
Jednopólová schéma navrhovaného zapojenia – príloha jednopólových schém.
Záver
Všetky elektro práce musia byť zrealizované podľa platných predpisov a noriem STN. Za
súčasného dodržovania bezpečnostných predpisov a používania ochranných pracovných
pomôcok, čo predpisuje zákonník práce.
Je potrebné zabezpečiť pri práci kvalifikovaný dozor. Pred uvedením zariadenia do
prevádzky musí byť vydaná revízna správa a vykonané komplexné skúšky.
Zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predpisuje „ Zákonník práce“.
Montážna organizácia je povinná v zmysle vyhl. 508/2009 zabezpečiť pri práci riadny kvalifikovaný
dozor.
Projekt je spracovaný podľa všetkých toho času platných predpisov a STN, ktoré sa
vzťahujú na daný objekt.
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VÝŤAHY
V objekte bude dvojica samostatných výťahov s kapacitou 8 osôb (nosnosť 630kg).
Výťahová šachta je betónová, s rozmermi 2010 x 1650 mm. Riešenie výťahov je bez strojovne
s motorom umiestneným v hlave šachty.
Kotvenie výťahu bude zabezpečené pomocou kotviacich konzol a HKD hmoždiniek, ktoré
sú súčasťou dodávky výťahu. Priehlbeň výťahu je navrhovaná na rozmer 1 150 mm. Horná časť
šachty t.j. vzdialenosť od prahu poslednej stanice po strop šachty je navrhovaná na 3450 mm.
Umiestnenie rozvádzača je v zárubni dverí na najvyššom podlaží. V hornej časti šachty bude
umiestnený otvor pre odvetranie výťahovej šachty. Každý výťah bude mať 10 staníc. Kabína bude
ovládaním a rozmermi vyhovovať pre potreby prepravy osôb so zníženou možnosťou pohybu, t.j.
min. 1400x1100mm. Výťahy budú jednodverové s osadením dverí na kratšej strane. Dvere budú
asymetrické, teleskopické so svetlou šírkou 900mm. Rýchlosť výťahov bude 1,0 m/s. Farebné
a materiálové riešenie výťahov bude odsúhlasené na základe vzoriek architektom stavby.
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POŽIARNA OCHRANA
Vypracovaný projekt stavby pre stavebné povolenie sa nachádza v zóne A Južného mesta,
situovanej južne od Panónskej cesty. Súčasťou projektu sú aj tri posudzované bytové domy (SO010 – Bytový dom G1, SO-011 – Bytový dom G2, SO-012 – Bytový dom G3), ktorých nadzemná časť
je totožná. Objekty majú spoločný suterén, ktorý je požiarne rozdelený na 5 úsekov.
Stavba sa situačne navrhuje v obytnej zóne Južné Mesto Bratislava –zóna A1, 2.etapa.
Stavba je navrhnutá deväť podlažná, pozostávajúca zo suterénu, prízemia a siedmich poschodí
/1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP + mezonet /.
Stavba má navrhnuté podzemné podlažie /suterén/, na úrovni -3,300 m.
V suteréne /1.PP/ sa nachádzajú vstupné priestory, predsieň, schodiská, hromadná garáž pre max.
48 vozidiel skupiny 1, výťahové šachty, upratovačky a inštalačné šachty.
Na 1.nadzemnom podlaží /1.NP/ sú navrhnuté priestory hromadnej garáže max. pre 2 x 10 m
vozidiel skupiny 1, predsieň, schodisko, výťahové šachty, zádverie, komerčný priestor, kobky,
rozvodne NN a SLP.
Na 2.až 7.nadzemnom podlaží sú navrhnuté byty so sociálnym zariadením, chodba, schodiská a
inštalačné šachty pre rozvody nehorľavých látok a výťahové šachty
Na 8.nadzemnom podlaží sú navrhované mezonetové byty so sociálnym zázemím, chodby,
vnútorné schodiská, inštalačné a výťahové šachty.
Najväčší rozmer stavby je 38,180 x 16,600 m, požiarna výška stavby je h = + 21,750 m.
Podlaha 1.NP je na kóte +0,000 m, podlaha 2.NP je na kóte +3,750 m, podlaha 3.NP je na kóte
+6,750 m, podlaha 4.NP je na kóte + 9,750 m, podlaha 5.NP je na kóte +12,750 m, podlaha 6.NP je
na kóte +15,750 m, podlaha 7.NP je na kóte +18,750 m , 8.NP je na kóte +21,750 m.
Podlaha strechy je na kóte +27,750 m, podlaha mezonetu je na kóte +24,750 m.
Stavba je podľa Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z. zaradená do stavieb na bývanie skupiny B /stavba s
viac ako dvoma obytnými bunkami/.
Požiarne hodnotenie stavby sa prevedie v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. a STN 92 0201-1
až 4, ako hlavných a ďalších náväzných noriem a predpisov v obore požiarna ochrana.
Posúdenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa prevedie pre celú stavbu, odstupové
vzdialenosti sú zakreslené vo výkrese situácie.
Požiarne podlažie je každé podlažie stavby , ktoré sa nachádza na konštrukcii s požiarnou
odolnosťou , alebo má v podlahe otvory s celkovou plochou najviac 10% pôdorysnej plochy
nižšieho požiarneho podlažia. V stavbe sú len požiarne podlažia s požiarnou odolnosťou.
Za 1.nadzemné podlažie sa považuje podlažie, ktoré nie je nižšie ako 1,5 m pod najvyššou úrovňou
priľahlého terénu do vzdialenosti 3 m od stavby alebo súčiniteľ odvetrania je najviac 1,25.
Vstup do stavby je z úrovne terénu +-0,000 m, 1.NP je na úrovni -0,250 m.
Poznámka :
Samotná stavba sa skladá z dvoch sekcií /1,2/, každá sekcia má vlastné komunikačné jadro s
východom na voľné priestranstvo /východ priamo do terénu/.
Popis priestorov v stavbe
-------------------------------1.Podzemné podlažie /1.PP/
V 1.PP sú priestory hromadnej garáže pre 48 vozidiel skupiny 1, predsiene, schodiská, upratovačky.
1.Nadzemné podlažie /1.NP/
Na 1.NP sú navrhnuté priestory hromadnej garáže, schodisko, predsiene, sociálne zariadenia,
komerčné priestory. V 1.NP je hromadná garáž pre 2 x 10 vozidiel skupiny vozidiel 1.
1.Poschodie /2.NP/
Na 2.NP sú navrhnuté byty, chodby a schodiská.
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2.Poschodie /3.NP/
Na 3.NP sú navrhnuté byty, chodby a schodiská.
3.Poschodie /4.NP/
Na 4.NP sú navrhnuté byty, chodby a schodiská.
4.Poschodie /5.NP/
Na 5.NP sú navrhnuté byty, chodby a schodiská.
5.Poschodie /6.NP/
Na 6.NP sú navrhnuté byty, predsiene a schodiská.
6.Poschodie /7.NP/
Na 7.NP sú navrhnuté byty, predsiene a schodiská.
7.Poschodie /8.NP/
Na 8.NP sú navrhnuté byty a mezonetové byty, predsiene a schodiská.
Poznámka
Mezonetové byty sú navrhnuté dvojpodlažné, t. j. na 8. a 9.NP.
Delenie stavby na požiarne úseky
Podľa Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z. sa stavba delí do nasledovných požiarnych úsekov /PÚ/ :
Poznámka
Výťahové šachty v chránených ÚC typu A nie sú súčasťou týchto únikových ciest, keďže nie je
splnená podmienka, že spájajú jedno podzemné podlažie a sedem nadzemných podlaží, čo je
v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z.
Delenie stavby na požiarne úseky v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z.
Delenie stavby na požiarne úseky je zrejmé z výkresovej dokumentácie jednotlivých
objektov. Viď. Časť E1-08 – Požiarna bezpečnosť stavby prislúchajúcu k jednotlivým objektom.
Poznámka
Samostatný požiarny úsek tvorí chránená ÚC –typu A s prirodzeným vetraním v súlade s STN 92
0201-1 a Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z.
Samostatný požiarny úsek tvorí čiastočne chránenú ÚC v súlade s STN 92 0201-1 a Vyhlášky MV SR
č.94/2004 Z. z. .
Delenie stavby na požiarne úseky v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Objekt SO-013 Podzemná garáž G1-G2
Suterén -1.PP /-3,300 m/
PO1.1 – hromadná garáž pre max. 34 vozidiel skupiny vozidiel 1 v súlade s STN 73 6058.
Prízemie 1.NP /+-0,000 m/
N1.09 – parking, hromadná garáž na 1.NP medzi objektami G1 a G2 /pokračovanie PÚ N1.09
z objektu SO-010 Bytový dom G1/.
Poznámka :
Samostatný požiarny úsek tvoria v stavbe aj dve chránené ÚC -typu A s prirodzeným vetraním.
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Výťahová šachta spája jedno podzemné podlažie a osem nadzemných podlaží. Z uvedeného
dôvodu tvoria výťahové šachty samostatný požiarny úsek v súlade s Vyhláškou MVSR č.94/2004 Z.
z. a STN 92 0201-3 .
Požiarne riziko
Požiarne zaťaženie tvorí náhradné požiarne zaťaženie a stále požiarne zaťaženie.
Náhodné požiarne zaťaženie predstavuje hmotnosť a výhrevnosť všetkých horľavých látok ktoré sa
počas bežnej prevádzky vyskytujú v PÚ a to hlavne :
- horľavé zariaďovacie predmety, nábytok, izolácie, atď.,
- horľavé látky, výrobky ktoré sa v PÚ skladujú alebo spracovávajú vrátane horľavých obalov, atď.
Hodnota náhodného požiarneho zaťaženia pre vybrané druhy priestorov a prevádzkarní sa môže
určiť podľa STN 92 0201-1, prílohy A, tab.A.1.
Stále požiarne zaťaženie predstavuje hmotnosť a výhrevnosť horľavých látok, ktoré sa vyskytujú v
konštrukciách PÚ /horľavé priečky, pohľady, obklady, atď./ okrem :
- nosných konštrukcií ktoré zabezpečujú stabilitu stavby
- požiarne deliacich konštrukcií
- povrchových úprav konštrukcií s hrúbkou menšou ako 2 mm
Stále požiarne zaťaženie tvorené horľavými látkami obsiahnuté v konštrukciách okien, dvier a
podláh sa môže určiť podľa tab.1, STN 92 0201-1.
Požiarne riziko sa určuje výpočtovým požiarnym zaťažením alebo ekvivalentným časom
trvania požiaru v rámci PÚ pre priemerné požiarne zaťaženie p´.
Výpočet požiarneho rizika
Delenie stavby na požiarne úseky je uvedené v technickej správe jednotlivých objektov. Viď. Časť
E1-08 – Požiarna bezpečnosť stavby prislúchajúcu k jednotlivým objektom.
Výpočet požiarneho rizika
Výpočet požiarného rizika je uvedené v technickej správe jednotlivých objektov. Viď. Časť E1-08 –
Požiarna bezpečnosť stavby prislúchajúcu k jednotlivým objektom.
Poznámka
Inštalačné šachty /voda, kanalizácia a VZT/ sú od 2.nadzemného podlažia súčasťou jednotlivých
bytov, t. j. sú utesnené a sú navrhnuté prestupy v jednotlivých stropných konštrukciách, triedy
reakcie na oheň A1, resp. A2-s1, d0 v súlade s STN EN 13501-1 , požiarnej odolnosti max. 90 minút.
Prestupy budú označené v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z.
Schodisko je navrhnuté min.š.1100 mm, železobetónové /2 únikové pruhy/.
Výťahová šachta je navrhnutá, nie je súčasťou CHÚC-A, tvorí samostatný PÚ v II. stupni PB.
Inštalačné šachty sú navrhnuté murované, sadrokartónové, požiarnej odolnosti EI 30 a EI 45/D1. V
mieste prestupu/steny a stropy/ budú potrubia inštalácií požiarne utesnené ucpávkami požiarnej
odolnosti EI 30 až EI 90 minút, materiálmi triedy reakcie na oheň A1, resp.A2-s1,d0 v súlade s STN
EN 13501-1.
Požiarna stena musí spĺňať kritérium REI - pre nosné požiarne steny a EI -pre nenosné požiarne
steny.
Požiarne steny sa musia stýkať s požiarnym stropom.
Požiarny strop musí spĺňať kritérium REI- pre nosné požiarne stropy a EI- pre nenosné požiarne
stropy.
Požiarnu odolnosť stropu je možné dosiahnuť aj použitím podhľadovej konštrukcie.
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Strešná konštrukcia je navrhnutá železobetónová doska s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň
A1, resp.A2-s1,d0. Strešná konštrukcia je riešená ako pochôdzna, zazelenaná terasa. Spôsob
ozelenenia bude intenzívny s hrúbkou zemného substrátu min. hr.200 mm.
Krytina je navrhnutá horľavá fólia, na ktorej sú betónové kocky na terčoch.
Obvodová stena musí z vnútornej strany stavby spĺňať kritérium REW -ak obvodová stena
zabezpečuje stabilitu stavby a EW- ak obvodová stena nezabezpečuje stabilitu stavby.
Obvodová stena z vonkajšej strany stavby musí spĺňať kritérium REI- ak obvodová stena
zabezpečuje stabilitu stavby a EI -ak obvodová stena nezabezpečuje stabilitu stavby.
Požiarny pás musí byť vyhotovený podľa STN 92 0201-2, min.š.0,9 m a 1,2 m.
Požiarny uzáver je navrhnutý typu EW opatrený samo zatváračmi /okrem požiarnych uzáverov do
bytov/ požadovanej požiarnej odolnosti/.
Otvory v požiarnych stenách a otvory v požiarnych stropoch musia byť vždy požiarne
uzatvárateľné.
Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať
požiarne deliacimi konštrukciami bez požiarnych uzáverov, ich vzájomná vzdialenosť musí byť min.
0,5 m. Celková plocha požiarne neuzatvárateľných prestupov vzduchotechnických
potrubí môže byť najviac 1/200 plochy požiarne deliacej konštrukcie ktorou vzduchotechnické
potrubia prestupujú.
Povrchové úpravy stien a podhľadov sú navrhnuté nehorľavé, na povrchové úpravy stien a
podhľadov sú navrhnuté materiály triedy reakcie na oheň A1.
Na povrchové úpravy obvodových stien z vonkajšej strany stavby musia byť použité materiály s
indexom šírenia plameňa is = 0 .
Na povrchové úpravy obvodnej steny sa navrhuje materiál stupňa horľavosti A, triedy reakcie
na oheň A1 resp.A2, s1-d0 v súlade s STN EN 13501-1.
Všetky stavebné materiály použité na stavbe musia mať platné certifikáty, zhody výrobkov v súlade
s Vyhláškou č.133/2013 Z. z.
Týka sa to hlavne materiálov a izolácií, na ktoré sú z hľadiska požiarnej bezpečnosti kladené
požiadavky.
Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie budú utesnené konštrukčnými
prvkami takého druhu ako sú požiarne deliace konštrukcie ktorými prestupujú. Utesnený prestup
musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie ktorou prestupujú,
max. však 90 minút.
Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2
sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP,
umiestneným priamo na konštrukčnom prvku ktorý ho utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti.
Označenie prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarne deliacej konštrukcie tak, aby
bolo pre kontrolu vždy čitateľné, prístupné a ťažko odstrániteľné. Označenie prestupu musí vždy
obsahovať tieto údaje :
- číselnú hodnotu v minútach
- druh konštrukčného prvku
- dátum zhotovenia
- názov a adresu zhotoviteľa
Navrhované stavebné konštrukcie zodpovedajú požiadavkám Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z. a STN
92 0201-2.
Únikové cesty
V stavbe sú navrhnuté únikové cesty /ÚC/ v súlade s STN 92 0201-3.
V stavbe je navrhnutá jedna vertikálna úniková cesta ako chránená úniková cesta /schodište/, v
každej sekcii /sekcie A,B/.
Ostatné ÚC v stavbe sú navrhnuté nechránené a čiastočne chránené ÚC.
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Nechránená ÚC je ÚC, ktorá nie je chránená pred účinkami požiaru a ktorá vedie z PÚ priamo do
terénu alebo do CHÚC, resp. do čiastočne CHÚC.
Čiastočne chránená ÚC
-----------------------------Je ÚC, ktorá :
- prechádza časťou PÚ, kde nie je požiarne riziko, alebo
- prechádza susedným PÚ, kde
- hodnota súčiniteľa a = do 1,1 , alebo nie sú prevádzky a sklady skupiny 6 alebo 7 podľa
STN 92 0201-1, alebo
- je PÚ bez požiarneho rizika /chodby horizontálne na podlažiach kde sú byty, tvoria čiastočne
CHÚC/.
Podľa STN 92 0201-3, tab.3 má čiastočne CHÚC kapacitu E . s max.150 osôb z NP /pri jednej ÚC/.
Jedna úniková cesta nesmie viesť z požiarneho úseku v ktorom sú prevádzkarne zaradené do
skupiny výroby a prevádzky 6 alebo 7 podľa STN 92 0201-1 a v ktorom je trvalé pracovné
miesto pre päť a viac osôb, alebo je v prevádzke viac ako 10 osôb s obmedzenou schopnosťou
pohybu alebo neschopných samostatného pohybu podľa STN 92 0101.
V stavbe je navrhnutá jedna CHÚC -typu A s prirodzeným vetraním /v každej sekcii A,B/.
Na 1.PP a 1.NP vedú vždy dve únikové cesty rôznym smerom.
Jedna ÚC vedie z uvedených podlaží pri splnení požiadaviek Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z. pre
jednu ÚC /STN 92 0201-3, tab.3/.
Chránená ÚC je ÚC, ktorá vedie zo stavby na voľné priestranstvo a je oddelená od ostatných PÚ tak
požiarne deliacimi konštrukciami druhu D1, ako aj požiarnymi uzávermi otvorov, je vetraná a
umožňuje bezpečný pohyb osôb.
Chránená ÚC je samostatným PÚ, podľa STN 92 0201-3 tab.1 zaradeným do I. stupňa PB pri
predpokladanom čase evakuácie osôb ako 6 minút pri jednej ÚC /Vyhláška MV SR č.94/2004,
príloha 8/..
V CHÚC môžu tvoriť stále požiarne zaťaženie horľavé látky a materiály v konštrukciách dverí, rámov
okien, podláh podľa STN 74 4505 a madiel.
V CHÚC-A môže byť výťahová šachta, ktorá spĺňa podmienky Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z. /v
našom prípade výťahová šachta umiestnená v CHÚC-A netvorí samostatný PÚ.
V CHÚC nesmú byť umiestnené :
- voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky /kvapaliny, plyny, prachy, atď./,
- voľne vedené rozvody VZT zariadení okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie týchto priestorov,
- voľne vedené el. rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov zabezpečujúcich ich
prevádzku /osvetlenie, vetranie, atď./,
- voľne vedené dymovody,
- voľne vedené rozvody strednotlakej a vysokotlakej pary,
- rozvody toxických alebo inak nebezpečných látok,
- predmety a zariadenia, ktoré zužujú šírku ÚC pod hodnotu určenú výpočtom,
Rozvody a dymovody možno umiestniť v CHÚC, len ak budú od CHÚC požiarne oddelené
konštrukčnými prvkami druhu D1 s požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou 2 x tu min. však EI -s 30
minút zo strany odvrátenej od CHÚC.
CHÚC -typu A v stavbe je vybavená prirodzeným vetraním.
Prirodzené vetranie je zabezpečené vetracím otvorom s plochou min. 2 m2 umiestneným na
najvyššom mieste CHÚC a rovnako veľkým otvorom pre prívod čistého vzduchu z voľného
priestoru, ktorý je umiestnený na vstupnom podlaží, otvárací mechanizmus horného otvoru je
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zabezpečený diaľkovým ovládaním /tlačidlom/ umiestnený na každom podlaží CHÚC-A, vždy však
z úrovne vstupného podlažia.
Vetranie v suteréne CHÚC-A je zabezpečené výustkami pod stropom a nad podlahou CHÚC o
ploche 1% plochy CHÚC-A.
Poznámka :
Ak je pôdorysná plocha chránenej ÚC -typu A na podlaží väčšia ako 20 m2, určí sa plocha otvoru
/vetrateľného otvoru/ podľa pôdorysnej plochy chránenej ÚC na podlaží, a to 10% pri
jednostrannom vetraní.
CHÚC-A slúži zároveň aj ako vnútorná zásahová cesta a vedie z nej východ na strechu /pochôdzna
strecha/.
Podľa STN 92 0201-3, tab.3 jedna CHÚC-A môže mať dovolený počet osôb E . s = 450 osôb v NP a 50
osôb v PP.

Obsadenie stavby osobami podľa STN 92 0241
Obsadenie stavby osobami z hľadiska požiarnej bezpečnosti je uvedené v technickej správe
jednotlivých objektov. Viď. Časť E1-08 – Požiarna bezpečnosť stavby prislúchajúcu k jednotlivým
objektom.
Výpočet evakuácie osôb
Sa prevedie pre sekciu 1 = 179 osôb.
Začiatok dĺžky ÚC sa počíta z najvzdialenejšieho miesta PÚ, zo vstupu do miestnosti s plochou do
40 m2, alebo zo vstupu do ucelenej skupiny miestností s plochou do 100 m2, max. 40 osôb a hĺbka
priestoru do 15 m, nie sú prevádzky skupiny 6 alebo 7 podľa STN 92 0201-1.
Výpočet evakuácie osôb po CHÚC 1.NP až 8.NP pre objekty SO-010, SO-011, SO-012 :
E . s = 179 osôb, z toho 5 osôb s obmedzenou schopnosťou pobytu
jedna ÚC, únik po schodoch dolu
- predpokladaný čas evakuácie osôb
E . s = E1 . s1 + E2 . s2 = 174 . 1,0 + 5 . 3 = 189 osôb
lu
E.s
30 189 . 1,0
tu = ----- + --------- = ----- + ------------- = 1,2 + 3,15 = 4,35 minúty
vu
Ku . u 25
30 . 2,0
tu je rovné alebo menšie ako tud
4,35 je rovné alebo menšie ako 6,0 minúty
Požiadavka je splnená.
- dovolená dĺžka ÚC
lud = 25 /6,0 – 3,15/ = 71,25 m
-------Požiadavka je splnená, dĺžka ÚC je max. 30 m, lud = max. 71,25 m.
- šírka ÚC
189 . 1,0
189
u min. = -------------------- = -------- = 1,32 únikové pruhy = 2 ÚP
30 /6,0 - 1,2/
144
/požiadavka vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z./

45

2 . 0,55 m = 1,1 m
Navrhnutá CHÚC má min. šírku 1,1 m v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z.
Výpočet evakuácie osôb po navrhnutej CHÚC únik po rovine do terénu :
E . s = 189 osôb + 24 osôb z 1.PP = 213 osôb
- jedna ÚC, únik po rovine do terénu
- predpokladaný čas evakuácie osôb
10
213 . 1,0
tu = ----- + -------------- = 0,33 + 2,67 = 3,00 minúty
30
40 . 2,0
tu je rovné alebo menšie ako tud
3,00 je rovné alebo menšie 6,0 minúty
Požiadavka je splnená.
- dĺžka ÚC
lud = 30 /6,0 – 2,67/ = 99,9 m
--------Dĺžka ÚC je max. 10 m, úniku po rovine priamo do terénu, lud = max. 99,9 m.
- šírka ÚC
213 . 1,0
213
u min = ------------------ = --------- = 0,94 únikové pruhy = 1,5 ÚP
40 /6,0 - 0,33/ 226,8
1,5 . 0,55 m = 0,8 m
Zo stavby vedie jedna ÚC min. šírky 0,9 m, v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z.
Výpočet evakuácie osôb po čiastočne CHÚC /únik po rovine/ do chránenej ÚC -typu A :
- najväčší počet osôb E . s = 23 osôb
- dĺžka ÚC lu = max.20 m pri jednej čiastočne CHÚC
- vu 30 m.min-1
- Ku = 35 osôb.min-1
- u = 1,5 únikových pruhov
Predpokladaný čas evakuácie osôb :
lu
E.s
20
23 . 1,0
tu = --------- + ------------ = -------- + ------------------ = 0,67 + 0,39 = 1,06 minúty
vu
Ku . u
30
40 . 1,5
tu = 1,06 minúty
tu je rovné alebo menšie tud
1,06 je menšie ako 4,0 minúty
Požiadavka je splnená.
Dovolená dĺžka únikovej cesty :
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E.s
lud = vu /tud - ------------- / = 30 /4,0 – 0,65/ = 100,5 m
Ku . u
Dĺžka ÚC lu = max. 20 m pri jednej ÚC, čo je v súlade s STN 92 0201-3 a Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.
z., §65, odsek 12.
Šírka únikovej cesty :
E.s
34 . 1,0
34
u min = ------------------------- = ------------------------ = ---------lu
Ku /tud - --------/
35 /4,0 – 0,39/
126,35
vu
u min = 0,3 = 2,0 ÚP
2,0 ÚP . 0,55 m = 1,1 m
Šírka ÚC je min.1,1 m, dovoľuje sa zúžiť dverami na 0,9 m , čo je v súlade s Vyhláškou MV SR
č.94/2004 Z. z.
Všetky ÚC v stavbe spĺňajú požiadavky Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z. a STN 92 0201-3.
Úniková cesta po rovine
Úniková cesta po rovine je komunikácia na ktorej nie sú schody a rampa má sklon najviac 1:12.
Na vyrovnanie výškových rozdielov podláh na nechránenej ÚC sa pre viac ako 50 osôb odporúča
navrhnúť rampu.
Schodisko a šikmá rampa na únikovej ceste
Schodisko na ÚC je komunikácia na ktorej sú min. štyri a viac za sebou nasledujúce
schodiskové stupne alebo šikmá rampa so sklonom od 1:12 do 1:8.
Podľa smeru úniku sa určuje ÚC po schodoch dolu alebo po schodoch hore.
Schodisko pre únik viac ako 50 osôb musí mať sklon viac ako 25 stupňov a menej ako 35
stupňov /výška stupňa sa odporúča od 150 mm do 180 mm/.
Pohyblivé schody na únikovej ceste
V stavbe sa nenavrhujú v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z.
Evakuačný výťah
V stavbe sa nenavrhuje v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z.
Dvere a podlaha na únikovej ceste
Dvere na ÚC musia umožňovať bezpečný a rýchly priechod pri evakuácii osôb a nesmú brániť
zásahu hasičskej jednotky.
Dvere na ÚC sa musia otvárať v smere úniku otáčaním dverových krídel v postranných závesoch
alebo čapoch, okrem dvier na začiatku ÚC a okrem dvier vedúcich na voľné priestranstvo cez ktoré
sa evakuuje najviac 100 osôb /nevzťahuje sa to na stavby určené na bývanie/.
Na ďalšej ÚC môžu byť dvere vodorovne posuvné.
Dvere na začiatku ÚC z miestnosti alebo ucelenej skupiny miestností sa môžu otvárať i proti smeru
úniku osôb.
Dvere na ÚC nesmú zužovať pri otvorení šírku ÚC pod hodnotu určenú výpočtom.
Dvere na ÚC budú opatrené núdzovým východovým uzáverom v súlade s STN EN 179.
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Dvere na ÚC pre viac ako 300 osôb /východné dvere z CHÚC do terénu/ budú opatrené v smere
úniku pánikovým východovým uzáverom ovládaným horizontálnym madlom v súlade s STN EN
1125 a Vyhlášky MV SR č.478/2008 Z. z. V stavbe nie je navrhnuté pánikové kovanie.
Osvetlenie únikových ciest
Únikové cesty musia byť počas prevádzky v stavbe osvetlené denným alebo umelým svetlom.
Únikové cesty a náhradné ÚC ktoré slúžia pre únik viac ako 50 osôb musia byť vybavené núdzovým
osvetlením po dobu min. 60 minút v súlade s STN 92 0203.
V CHÚC osvetľovacie telesá sa navrhujú vo výške 2000-2500 mm nad úrovňou podlahy ÚC.
Svietidlá sa navrhujú o intenzite min. 2 lx s vlastným zdrojom na bezpečné napätie.
V stavbe je únik pre viac ako 50 osôb, podľa Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z. sa navrhuje núdzové
osvetlenie.
Požiadavky na káble v stavbách na bývanie stanovuje STN 92 0203 nasledovne : B2ca-s1,d1,a1.
Označenie únikových ciest
Všetky ÚC v stavbe budú označené bezpečnostnými a požiarnymi značkami v súlade s STN
01 8010 a STN 01 8013.
Zariadenie na riadenie evakuácie osôb
Zariadenie na riadenie evakuácie osôb sa inštaluje v stavbách, kde sa predpokladá súčin
evakuovaných osôb E . s väčší ako 200 osôb z NP /v stavbe sa nenavrhuje/.
V stavbe sa nenavrhuje elektrická požiarna signalizácia s automatickými a tlačidlovými hlásičmi
požiaru ani domáci rozhlas v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z.
Zhromaždovací priestor
V stavbe sa nenachádza v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. a STN 92 0201-3.
Náhradné únikové možnosti
V stavbe sa nenavrhujú v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z.z. a STN 92 0201-3.
Dodávka elektrickej energie
Elektrické zariadenia. ktoré sú v prevádzke počas požiaru a evakuácie osôb musia mať zabezpečenú
trvalú dodávku elektrickej energie podľa právneho predpisu.
Elektrické rozvody zabezpečujúce funkciu alebo ovládanie zariadení, ktoré sú počas požiarna
evakuácii osôb v prevádzke /domáci rozhlas, EPS, atď./ zabezpečili dodávku elektrickej energie
aspoň z dvoch na sebe nezávislých zdrojov napájania, z ktorých každý musí mať taký výkon, aby pri
prerušení dodávky jedného zdroja boli zabezpečené počas predpokladanej funkcie zariadenia z
druhého zdroja /náhradného zdroja/ po dobu min. 2.tu, min. však 30 minút.
V stavbe sa takéto zariadenia nenachádzajú /núdzové osvetlenie navrhnuté v stavbe má vlastný
zdroj napätia po dobu min.60 minút/ v súlade s STN 92 0203.
Odstupové vzdialenosti
Delenie stavby na požiarne úseky je zrejmé z výkresovej dokumentácie jednotlivých objektov. Viď.
Časť E1-08 – Požiarna bezpečnosť stavby prislúchajúcu k jednotlivým objektom.
Voda na hasenie požiarov
V stavbe sa navrhujú vnútorné hadicové zariadenia v súlade s STN 92 0400 a Vyhlášky MV SR
č.699/2004 Z. z.
Hadicové zariadenie je navrhnuté tak, aby umožnilo zásah jedným prúdom vody, keďže súčiniteľ a
= do 1,1, pričom sa počíta s dĺžkou hadice 30 m v hadicovom navijaku.
Vo vzdialenosti viac ako 5,5 m sú navrhnuté dva nadzemné požiarne hydranty DN 125 odber Q = 18
l.s-1 pri v = 1,5 m.s-1, pri tlaku min. 0,25 MPa.
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Vzájomná vzdialenosť vonkajších hydrantov je 160 m a hydranty DN125 sú navrhnuté mimo
požiarne nebezpečný priestor /d = 5,55 m/ pri splnení požiadavky max. 80 m od stavby.
Výpočet celkového množstva požiarnej vody :
Q = 7,5 l.s-1 - pre PÚ s plochou PÚ do 120 m2
Q = 12,0 l.s-1 - pre PÚ s plochou nad 120 do 1000 m2
Q = 18,0 l.s-1 – pre PÚ s plochou nad 1000 do 2000 m2
Celkový pretlak v hydrantovej sieti je min.0,25 MPa.
Vonkajšie nadzemné požiarne hydranty DN125 sú zakreslené v situácii stavby .
Hadicové zariadenie sa umiestňuje tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli
najviac vo výške 1,3 m nad podlahou, aby bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali
požadovaný trvale voľný komunikačný priestor.
Základné požiadavky na hadicové zariadenie, na ich konštrukčné a funkčné skúšky ako aj označenie
stanovuje STN EN 671-1, STN EN 671-2 a STN EN 671-3.
Hadicové zariadenia sa môžu upravovať na stavbe len v rozsahu určenom výrobcom v návode na
inštaláciu v súlade s STN EN 671-1 a STN EN 671-2.
Hadicové zariadenie sa umiestňuje v PÚ pri únikových východoch, na každom podlaží PÚ na
ktorom sa má vykurovať požiarny zásah.
Pre hadicové zariadenie sa nemusí zabezpečiť odpad vody.
V stavbe je navrhnutý hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou DN25
mm s min. prietokom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s min. prietokom Q = 59
l.min.-1, pri tlaku 0,2 MPa.
Vnútorný vodovod musí byť navrhnutý v súlade s STN 73 6655a STN 73 6660, STN EN 806 tak, aby aj
na najnepriaznivejšom výtoku hadicového zariadenia bol najmenší hydrodynamický pretlak 0,2
MPa pri zabezpečení daného prietoku, vodovodná prípojka a rozvodné potrubie sa dimenzujú
podľa potreby vody na hasenie požiarov.
Ochrana akosti vody /pitnej vody/ pred znečistením vo vnútornom vodovode sa navrhuje podľa
STN EN 1717.
Hadicové zariadenie musí byť chránené proti zamrznutiu.
Hadicové zariadenie musí byť trvalo pod tlakom s okamžite dostupnou plynulou dodávkou vody.
Hadicové zariadenia sa umiestňujú tak, aby v každom mieste PÚ, v ktorom sa predpokladá hasenie,
bolo možné hasiť najmenej jedným prúdom vody.
Poznámka
Hadicové zariadenia sa nenavrhujú v PÚ, kde súčin plochy /S/ a priemerného požiarneho zaťaženia
/p´/ je pod 10000.
Do vzdialenosti min.5,55 m od stavby sa navrhuje nadzemný hydrant DN 125. Nadzemný hydrant
DN125 má podľa STN 92 0400 pevnú spojku 2 x 75/B/ a 1 x 110, farba viečka oranžová.
Uvedené riešenie spĺňa požiadavky Vyhlášky MV SR č.699/2004 Z. z. a STN 92 0400.
Prístup k nadzemnému hydrantu je z prístupovej komunikácie v súlade s Vyhláškou
MV SR č.94/2004 Z. z., zabezpečené je identifikačné označenie a bude poskytnutý aktuálny plán
vodovodnej siete a zoznam odberných miest.
Vetranie
Vetranie stavby je zabezpečené prirodzené a vzduchotechnické v súlade s STN 73 0872.
Vetranie chránenej ÚC –typu A v stavbe je zabezpečené prirodzené, otvárateľným otvorom vo
vstupnom podlaží o ploche min. 2 m2 a vetracím otvorom na najvyššom mieste chránenej ÚC-A.
Ovládanie daného vetracieho otvoru je tlačidlami umiestnenými na každom podlaží CHÚC-A v NP
stavby.
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Vetranie v PP chránenej ÚC je zabezpečené vetracími prieduchmi s výustkami s odvodom pod
stropom a prívodu nad podlahou o ploche min.1% podlahovej plochy CHÚC v danom podlaží /PP/,
alebo otvárateľným otvorom o ploche min. 2 m2.
Navrhované vzduchotechnické potrubie prierezu do 0,04 m2 nevyžaduje ďalšie opatrenia v súlade
s STN 73 0872 /ich vzájomná vzdialenosť musí byť však min. 0,5 m, merané od vonkajšieho líca VZT
potrubia/ a Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z.
Poznámka :
V prípade, že VZT potrubie bude väčšieho prierezu musí byť na prechode cez požiarne
deliacu konštrukciu opatrené požiarnou klapkou EI 30/D1 /II. stupeň PB/ alebo EI 45/D1 /III. stupeň
PB/ v súlade s STN 73 0872.
V prípade, že VZT potrubie bude protipožiarne izolované, navrhujú sa materiály triedy reakcie na
oheň A1, A2-s1, d0 resp. B-s1, d0 v súlade s STN EN 13 501-1, požiarnej odolnosti EI30/D1 resp.
EI45/D1.
Požiarna signalizácia
V stavbe sa nenavrhuje elektrická požiarna signalizácia s automatickými a tlačidlovými hlásičmi
požiaru v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z.
Stabilné hasiace zariadenie
V stavbe sa nenavrhuje v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z .z.
Hasiace prístroje
V stavbe sa navrhujú hasiace prístroje v súlade s STN 92 0202-1 nasledovne :
Prenosné hasiace prístroje - výpočet počtu PHP
----------------------------------------------------------PO1.1-III.
Mc = 0,9 . 32,9 = 30 kg : 6 kg/ks = 5 ks
-navrhuje sa 5 ks PHP –hasivo prášok /ABC/ á 6 kg,
PÚ N1.01-III.
Mc = 0,9 . 11,1 = 10,0 kg : 6 kg/ks = 2 ks
- navrhuje sa 2 ks PHP - hasivo prášok /ABC/ á 6 kg,
PÚ N1.02-III.
Mc = 6 kg : 6 kg/ks = 1 ks
- navrhujú sa 1 ks PHP – hasivo CO2 á 5 kg,
PÚ N1.03-III.
Mc = 6 kg : 6 kg/ks = 1 ks
- navrhujú sa 1 ks PHP - hasivo CO2 á 5 kg,
N1.04-III.
Mc = 0,9 . 10,44 = 10 kg : 6 kg/ks = 2 ks
-navrhujú sa 2 ks PHP –hasivo prášok /ABC/ á 6 kg,
N1.05-III.
Mc = 0,9 . 10,44 = 10 kg : 6 kg/ks = 2 ks
-navrhujú sa 2 ks PHP –hasivo prášok /ABC/ á 6 kg,
N1.06-II.
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Mc = 6 kg : 6 kg/ks = 1 ks
-navrhuje sa 1 ks PHP –hasivo CO2 á 5 kg
N1.07-II.
Mc = 6 kg : 6 kg/ks = 1 ks
-navrhuje sa 1 ks PHP – hasivo CO2 á 5 kg
N1.08-III.
N1.09-III.
Mc = 0,9 . 15,43 = 14 kg : 6 kg/ks = 3 ks
-navrhujú sa 3 ks PHP v každom PÚ – hasivo prášok /ABC/ á 6 kg,
PÚ N2.01-II. až N2.17-II.
-na každom podlaží sa navrhuje v každej sekcii 1 ks PHP- hasivo prášok /ABC/ á 6 kg /spolu = 2 ks/,
PÚ N3.01 až N3.17-II.
- na každom podlaží sa navrhuje v každej sekcii 1 ks PHP- hasivo prášok /ABC/ á 6 kg /spolu = 2 ks/.
PÚ N4.01 až N4.17-II.
- detto ako 2.NP, t.j. 2 ks PHP- hasivo prášok /ABC/ v každej sekcii 1 ks,
PÚ N5.01 až N5.17-II.
- detto ako 2.NP, t.j. 2 ks PHP- hasivo prášok /ABC/ v každej sekcii 1 ks,
PÚ N6.01 až N6.17-II.
- detto ako 2.NP t.j. 2 ks PHP - hasivo prášok /ABC/ v každej sekcii 1 ks,
PÚ N7.01 až N7.17-II.
-detto ako 2.NP, t. j. 2 ks PHP –haivo prášok /ABC/ v každej sekcii 1 ks,
PÚ N8.01 až N8.18-II.
PÚ N8.02/N2 až N8.17/N2.II.
-detto ako 2.NP, t. j. 2 ks PHP –hasivo prášok /ABC/ v každej sekcii 1 ks,
Spolu PHP - hasivo prášok /ABC/ = 31 ks
hasivo CO2
= 4 ks
Hasiace prístroje sa umiestňujú v PÚ na trvalo prístupnom a dobre viditeľnom mieste. Umiestňujú
sa na zvislých stavebných konštrukciách /steny, stĺpy/ alebo na zemi podľa pokynov výrobcu
umiestňujú sa vo výške v závislosti od hmotnosti tak, aby rúčka hasiaceho prístroja/jeho rukoväť/
bola najviac 1,5 m nad podlahou.
Hasiace prístroje sa umiestňujú tak, aby ich vzájomná vzdialenosť bola najviac 30 m, každé
stanovište hasiaceho prístroja sa označuje piktogramom .
Prístup k stanovišťu, ak nie je viditeľný sa označuje šípkou a piktogramom v súlade s nariadením
vlády č.387/2006, príloha 2, bod 3.5.
Dodávka elektrickej energie
Elektrické zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke musia mať zabezpečenú trvalú dodávku
elektrickej energie káblami v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z., a STN 92 0203.
zariadenie v prevádzke počas požiaru
druh kábla
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- núdzové osvetlenie /s vlastným zdrojom po dobu 60 minút/
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- osvetlenie zásahovej cesty ............................................................B2 ca –s1, d1, a1
Pre uvedenú stavbu bolo určené prostredie komisionálne v súlade s STN 33 2000- 5 -51 : 2007, viď.
časť elektro.
V stavbe nie sú žiadne požiarnotechnické zariadenia, ktoré musia zostať v prípade požiaru v
činnosti, okrem núdzového osvetlenia.
Zásobovanie stavby elektrickou energiou je z novo navrhovanej kioskovej trafostanice,
umiestnenej v zelenom páse, transformátor má výkon 400 kVA /bude mať jeden priestor pre VN a
NN rozvádzače/.
Napäťová sústava :
VN - 3 AC 50 Hz, 22 kV/IT
NN - 3 PEN AC 50 Hz, 400/230 V/TN -c
Ochrana pred zásahom el. prúdu je v súlade s STN 33 2000-4-41 v normálnej prevádzke izolovaním
živých častí, krytom, doplnková ochrana prúdovým chráničom, pri poruche je ochrana samočinným
odpojením napájania, doplnkové pospájanie.
Druhy prostredí sú určené protokolom a sú v časti profesie elektro.
Stupeň dodávky el. energie je podľa STN 34 1610-3.stupeň.
Stavba bude chránená bleskozvodom v súlade s STN EN 62 305-1 až 3 mrežovou sústavou lapacími
tyčami FeZn priemer 8 mm.
Uzemnenie je navrhnuté v súlade s STN 33 2000-5-54.
Riešené je uzemnenie :
- základové /strojným uzemňovačom tvoreným páskou/,
V súlade s STN 33 2000-4-41, 2007 sa zriadi hlavné po spojovanie na ktoré sa pripojí ochranný vodič
hlavný uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka a cudzie vodivé časti prichádzajúce z
vonkajšieho priestoru /kovové potrubia, kovové rozvody, atď. / ako aj ochranná prípojnica.

Zariadenia na protipožiarny zásah
Zariadenia na protipožiarny zásah sú :
- prístupové komunikácie
- nástupné plochy
- zásahové cesty
- požiarne zariadenia
Prístupová komunikácia na protipožiarny zásah vedie až ku vchodu do stavby, cez ktorý sa
predpokladá vedenie protipožiarneho zásahu. Prístupová komunikácia má min. šírku 3 m a jej
únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť 80 kN, do trvale voľnej šírky sa
nezapočítava parkovací pruh.
Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať min. šírku 3,5 m a výšku 4,5 m.
Nástupné plochy sa nenavrhujú, keďže stavba má navrhnutú vnútornú zásahovú cestu, ktorú tvorí
chránená ÚC v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z.
Vnútornú zásahovú tvorí CHÚC - typu A s prirodzeným vetraním, otvory s plochou min. 2 m2 vo
vstupnom podlaží a najvyššom mieste CHÚC-A.
Požiarny výťah v stavbe sa nenavrhuje v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z .z.
Vonkajšie zásahové cesty sa nenavrhujú, prístup na strechu je z CHÚC- typu A.
Trvalo voľná komunikácia a voľné priestranstvo
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Za trvalo voľnú komunikáciu na ÚC sa považuje komunikačný priestor, v ktorom nie je umiestnený
žiadny materiál alebo zariadenie brániace evakuácii osôb.
Voľné priestranstvo na ktoré vedie ÚC má umožňovať odchod osôb od stavby v šírke
zodpovedajúcej súčtu šírok /počtu ÚP-2 . 0,55 m/ všetkých ÚC ktoré naň ústia a musí umožňovať
pobyt všetkých osôb zo stavby pri hustote 4 osoby na plochu 1 m2. Do plochy
voľného priestranstva sa započítavajú najmä rozptylové plochy komunikačné plochy pre
chodcov, parkovacie a odstavné plochy pre motorové vozidlá, okrem plôch vymedzených pre
státie vozidiel, neprejazdné miestne a účelové komunikácie vrátane obratísk v súlade s STN 73
6110, prípadne iné spevnené plochy ako aj plochy trávnikov.
Plochu voľného priestranstva nesmie prerušovať prejazdná pozemná komunikácia.
Hlasová signalizácia požiaru
V stavbe sa nenavrhuje hlasová signalizácia požiaru v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z.
Vykurovanie
Vykurovanie stavby je zabezpečené teplovodné o tepelnom spáde 90/70 °C z vlastnej kotolne na
plynné palivo, ktorá je navrhnutá v objekte G3 na 1.PP /PÚ PO1.5-III./.
Pri inštalácii tepelných spotrebičov a zdrojov tepla budú zohľadnené požiadavky Vyhlášky MV SR
č.401/2007 Z. z.
Pre zariadenia ústredného vykurovania a lokálne elektrospotrebiče bol prevedený druh prostredia
v súlade s STN 33 2000-5-51.
Stavebné riešenie musí umožňovať bezpečný prístup ku komínom, dymovodom a k ich čistiacim
miestam v súlade s STN 73 4210.
Komíny a dymovody musia byť zhotovené tak, aby sa na nich mohla vykonávať kontrola a čistenie.
Komínové vložky sú navrhnuté z materiálu triedy reakcie na oheň A1, ktorých životnosť nie je
kratšia ako 15 rokov.
Kontrolné a čistiace otvory v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami zo stavebných
materiálov triedy reakcie na oheň A1, vyhotovené podľa technickej normy /STN EN 1457 resp. STN
EN 1856/.
O kontrole a čistení komína sa vydáva potvrdenie v súlade s prílohou č.10, Vyhlášky č.401/2007 Z. z.
O preskúšaní komína sa vydáva potvrdenie v súlade s prílohou č.11, Vyhlášky MV SR č.401/2007 Z. z.
Skladovanie horľavých kvapalín v stavbe
V stavbe sa neskladujú ani nemanipuluje s horľavými kvapalinami v súlade s Vyhláškou MV SR
č.96/2004 Z. z.
Záver
Vypracovaný projekt stavby požiarnej ochrany pre stavebné povolenie spĺňa požiadavky Vyhlášky
MV SR č.94/2004 Z. z.
Všetky prípadné zmeny počas realizácie stavby je nutné konzultovať so špecialistom PO, podľa
rozsahu a závažnosti opätovne schválené na Ha ZÚ Hlavného mesta SR Bratislavy.
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STATICKÁ DOPRAVA
SO-010
Byty
1KK
1,5KK
2KK
3KK
3KK (M)
4KK (M)
Spolu
Apartmány - nebytové priestory
2KK

Počet bytov
30
6
20
42
2
6
106

Počet PM/byt
1
1
1
1.5
1.5
2

Počet PM krátkodobé
0
0
0
0
0
0

Počet PM dlhodobé
30
6
20
63
3
12
134

14

1

0

14

Počet
110
2
15
15
25

Občianska vybanevosť
ČÚP obchod / 60% HPP /
Zamestnanci
Navstevnici / do 1 hodiny
Navstevnici / do 1 hodiny

Počet PM / jedn
4
10
5
0

PM
1
1.5
3
0

N = 1.1 x Oo + 1.1 x Po x kmp x kd
Oo
Po
Kmp
Kd

149
4.5
1
1

Celková potreba PM
zastupitelnosť
Celková potreba PM

168
5
164

SO-011
Byty
1KK
1,5KK
2KK
3KK
3KK (M)
4KK (M)
Spolu
Apartmány - nebytové priestory
2KK
Občianska vybanevosť
ČÚP obchod / 60% HPP /
Zamestnanci
Navstevnici / do 1 hodiny
Navstevnici / do 1 hodiny

Počet bytov
30
6
20
42
2
6
106

Počet PM/byt
1
1
1
1.5
1.5
2

Počet PM krátkodobé
0
0
0
0
0
0

Počet PM dlhodobé
30
6
20
63
3
12
134

14

1

0

14

Počet
110
2
15
15
25

Počet PM / jedn
4
10
5
0

PM
1
1.5
3
0

N = 1.1 x Oo + 1.1 x Po x kmp x kd
Oo
Po
Kmp
Kd

149
4.5
1
1

Celková potreba PM
zastupitelnosť
Celková potreba PM

168
5
164
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SO-012
Byty
1KK
1,5KK
2KK
3KK
3KK (M)
4KK (M)
Spolu
Apartmány - nebytové priestory
2KK
Občianska vybanevosť
ČÚP obchod / 60% HPP /
Zamestnanci
Navstevnici / do 1 hodiny
Navstevnici / do 1 hodiny

Počet bytov
30
6
20
42
2
6
106

Počet PM/byt
1
1
1
1.5
1.5
2

Počet PM krátkodobé
0
0
0
0
0
0

Počet PM dlhodobé
30
6
20
63
3
12
134

14

1

0

14

Počet
110
2
15
15
25

Počet PM / jedn
4
10
5
0

PM
1
1.5
3
0

N = 1.1 x Oo + 1.1 x Po x kmp x kd
Oo
Po
Kmp
Kd

149
4.5
1
1

Celková potreba PM
zastupitelnosť
Celková potreba PM

169
5
165

Celková potreba odstavných a parkovacích miest pre SO-010 je 164. Navrhovaný počet odstavných
a parkovacích miest je 153 z toho 7 pre imobilných. Chýbajúcich 11 parkovacích stáni bude
zrealizovaných v etape G2. Nároky na statickú dopravu sú riešené parkovacími stojiskami na teréne,
kde je situovaných 105 stojísk s kolmým radením veľkosti 4,5m x 2,5m, 5,0m x 2,50m, 5,3 x 2,5m a v
garáži bytového domu, kde je celkom 48 stojísk s kolmým radením veľkosti 5,3 x 2,40 m.
Celková potreba odstavných a parkovacích miest pre objekt SO-011 je 164. Navrhovaný počet
odstavných a parkovacích miest je 175 z toho 7 pre imobilných. 11 parkovacích stáni navrhnutých
nad rámec potreby bude zrealizovaných a započítaných do bilancie statickej dopravy v etape G1.
Nároky na statickú dopravu sú riešené parkovacími stojiskami na teréne, kde je situovaných 93
stojísk s kolmým radením veľkosti 4,5m x 2,5m, 5,0m x 2,50m, 5,3 x 2,5m a v garáži bytového domu,
kde je celkom 82 stojísk s kolmým radením veľkosti 5,3 x 2,40 m.
Celková potreba odstavných a parkovacích miest pre SO-012 je 165. Navrhovaný počet odstavných
a parkovacích miest je 165 z toho 7 pre imobilných. Nároky na statickú dopravu sú riešené
parkovacími stojiskami na teréne, kde je situovaných 93 stojísk s kolmým radením veľkosti 4,5m x
2,5m, 5,0m x 2,50m, 5,3 x 2,5m a v garáži bytového domu, kde je celkom 72 stojísk s kolmým
radením veľkosti 5,3 x 2,40 m.
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SO-015

STOJISKÁ PRE KOMUNÁLNY ODPAD

Predmetom riešenia objektu SO-015 sú stojiská pre komunálny odpad, riešené ako
samostatné podobjekty pre jednotlivé bytové domy.
SO-015

Prístrešky na odpad
SO-015.10

Polozapustené kontejnery- objekt G1

SO-015.11

Polozapustené kontejnery - objekt G2

SO-015.12

Polozapustené kontejnery- objekt G3

Stojiská sú umiestnené medzi parkovacími plochami prístupné priamo z peších
komunikácií, viď. výkres Koordinačnej situácie.
Stavebné riešenie
Stojiská pre komunálny odpad sú riešené ako polozapustené plastové nádoby typu
MOLOK Classic. Kruhová nádoba o objeme 5m3 alebo 3m3 je čiastočne zapustená tak aby bola iba
určená časť nad úrovňou terénu. Výkop musi byť hlboký 1,75m pod úroveň terénu. Na spodok sa
umiestni vrstva štrkopiesku o hrúbke 150mm. Následne sa uložia plastové HDPE nadoby. Obsyp
tvorí 500mm drveného štrku frakcie 16-32mm zhutnený po vrstvách a zásyp výkopovou zeminou.
Okolie polozapustených kontajnerov sa upravý zámkovou dlažbou a betónovými obrubníkmi.
Odvodnenie plochy bude gravitačne do okolitej zelene. Kryt kontajnera bude farebne zjednotený
s druhom odpadu, na ktorý bude kontajner určený. Projektová dokumentácia kontajnerových
stojísk je súčasťou projektovej dokumentácie objektov, ku ktorým stojiská prislúchajú. Umiestnenie
stojísk na pozemku je znázornené v koordinačnej situácií.

SO‐015.10

Potreba (l)

ZKO

5672

Papier
Plasty
Sklo

2320
4759
2142

Typ kontajneru Objem (l)
M 3000
M 800
M 3000
M 5000
M 3000

3000
800
3000
5000
3000

Ks
2
0
1
1
1

Objem spolu (l)
6000
3000
5000
3000

Predpokladaná potreba komunálneho odpadu je vyrátaná na základe VZN mesta Bratislava,
počtu obyvateľov a frekvencie odvozu.
Stojiská sú dimenzované na 5 polozapustených kontajnerov o objeme 5m3 alebo 3m3, z
toho 2 pre komunálny odpad a 3 pre separovaný zber fy. OLO - papier, sklo a plasty.
Počet kontajnerov je dostatočný pre každý objekt SO-010 až SO-013 pri režime odvozu
odpadu 2x za týždeň.
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SO-116, SO-117, SO-118, SO-126, SO-127, SO-128, SO-150, SO-02
KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
Projektová dokumentácia rieši výstavbu príjazdovej komunikácie, areálových komunikácií,
parkovacích plôch a chodníkov pre peších. Šírka komunikácie medzi parkovacími stojiskami bude
6,0m. Doprava na komunikáciách bude vedená obojsmerne.
Komunikácie a spevnené plochy v projekte sú zložené z nasledujúcich stavebných objektov:
SO-116 Komunikácie – objekt G1
SO-116.1
Komunikácie – objekt G1
SO-116.2
Parkovacie miesta -objekt G1
SO-116.3
Komunikácie nad suterénom -objekt G1
SO-116.4
Parkovacie miesta nad suterénom -objekt G1
SO-116.5
Komunikácia -objekt G1
SO-117 Komunikácie – objekt G2
SO-117.1
Komunikácie – objekt G2
SO-117.2
Parkovacie miesta -objekt G2
SO-117.3
Komunikácie nad suterénom -objekt G2
SO-117.4
Parkovacie miesta nad suterénom-objekt G2
SO-117.5
Komunikácia -objekt G2
SO-118 Komunikácie – objekt G3
SO-118.1
Komunikácie – objekt G3
SO-118.2
Parkovacie miesta -objekt G3
SO-118.3
Komunikácie nad suterénom -objekt G3
SO-118.4
Parkovacie miesta nad suterénom-objekt G3
SO-126 Spevnené plochy – objekt G1
SO 126.1
Spevnené plochy na teréne - objekt G1
SO 126.2
Spevnené plochy nad suterénom - objekt G1
SO-127 Spevnené plochy – objekt G2
SO 127.1
Spevnené plochy na teréne - objekt G2
SO 127.2
Spevnené plochy nad suterénom - objekt G2
SO-128 Spevnené plochy – objekt G3
SO 128.1
Spevnené plochy na teréne - objekt G3
SO 128.2
Spevnené plochy nad suterénom - objekt G3
SO-150 Príjazdová komunikácia
SO-150.1
Príjazdová komunikácia - 1. etapa
SO-150.1.127 Chodník pre SO-011
SO-150.1.128 Chodník pre SO-012
SO-02 Hlavná komunikácia - Zóna A,
SO 02.3 Hlavná komunikácia - Zóna A, 2. časť
SO 02.5
Spevnené plochy obchodného centra 2
SO-02.10
Priestorová príprava pre zastávku MHD
SO-02.11
Chodník
SO-02.12
Priestorová príprava pre rozšírenie chodníka
Statická doprava
Posúdenie statickej dopravy podľa STN 73 6110/Z2
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SO-010, SO-011, SO-012
Byty
1KK / max 60 m2
1,5KK / max 60 m2
2KK / max 60 m2

Počet bytov
90
18
60

Počet PM/byt
1
1
1

Počet PM krátkodobé
0
0
0

Počet PM dlhodobé
90
18
60
189

3KK / max 90 m2

126

1.5

0

3KK(M) / max 90 m2

6

1.5

0

9

4KK (M)/ 90 m2 a viac

18

2

0
0

36
402

0

42

Spolu

318

Apartmány - nebytové priestory
2KK / max 60 m2

42

Občianska vybanevosť

Počet

ČÚP obchod / 60% HPP /
Zamestnanci
Navstevnici / do 1 hodiny
Navstevnici / do 2 hodín

332
7
45
45

N = 1.1 x Oo + 1.1 x Po x kmp x kd
Oo
Po
Kmp
Kd

1

Počet PM / jedn Počet PM krátkodobé
4
10
5

0
5
9
13.5

Počet PM dlhodobé
2
0
0
446
446
13.5
1
1

Celková potreba PM
zastupitelnosť
Celková potreba PM
* Z toho 4% miest pre invalidov

506
14
493
20 p.m.

Parkovacie miesta ‐ terén
Parkovacie miesta ‐ garáž
Spolu navrhovaný počet P.M.

202
291
493

Navrhovaný počet odstavných a parkovacích miest je 493. Z celkového počtu navrhovaných
parkovacích je 21 parkovacích miest určených pre imobilných.
SO-02 Hlavná komunikácia - Zóna A
Komunikácia zabezpečujúca obsluhu v danom území je navrhnutá kategórie MO12/40 funkčnej
triedy C1 a napája sa na okružnú križovatku priľahlej stavby.
Po obvode novonavrhnutej komunikácie sú po ľavej aj pravej strane navrhnuté chodníky pre
peších s prepojením na obojstrannú autobusovú zastávku. Od autobusových zastávok je chodník
v rámci výstavby predmetného objektu vedený jednostranne. Chodník pre peších má šírku 2m a je
od komunikácie oddelený cestným obrubníkom výšky 12cm. Priechody pre chodcov sú navrhnuté
ako bezbariérové v sklone rampy 1:15 a s obrubníkom s prevýšením 2cm. V mieste stykových
pripojení sú navrhnuté prídavné pruhy pre odbočenie doľava.
SO-150 Príjazdová komunikácia
Komunikácia zabezpečujúca obsluhu v danom území je navrhnutá kategórie MO12/40 funkčnej
triedy C1 a napája sa na okružnú križovatku priľahlej stavby.
Po obvode novonavrhnutej komunikácie sú po ľavej aj pravej strane navrhnuté chodníky pre
peších s prepojením na obojstrannú autobusovú zastávku riešenú v rámci SO 02. Od autobusových
zastávok je chodník v rámci výstavby predmetného objektu vedený jednostranne. Chodník pre
peších má šírku 2m a je od komunikácie oddelený cestným obrubníkom výšky 12cm. Priechody pre
chodcov sú navrhnuté ako bezbariérové v sklone rampy 1:15 a s obrubníkom s prevýšením 2cm.
V mieste stykových pripojení sú navrhnuté prídavné pruhy pre odbočenie doľava.
SO-116, SO-117, SO-118 Komunikácie
Predmetné územie, ktoré je dnes voľné bez zástavby, je určené na výstavbu bytových domov.
Komunikácia zabezpečujúca obsluhu v danom území (SO 02.3, SO 150.1) je navrhnutá kategórie
MO12/40 funkčnej triedy C1 a napája sa na okružnú križovatku priľahlej stavby.
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Po obvode novonavrhnutej komunikácie sú po ľavej aj pravej strane navrhnuté chodníky pre
peších s prepojením na obojstrannú autobusovú zastávku riešenú v rámci SO 02.10. Od
autobusových zastávok je chodník v rámci výstavby predmetného objektu vedený jednostranne.
Chodník pre peších má šírku 2m a je od komunikácie oddelený cestným obrubníkom výšky 12cm.
Priechody pre chodcov sú navrhnuté ako bezbariérové v sklone rampy 1:15 a s obrubníkom
s prevýšením 2cm. V mieste stykových pripojení sú navrhnuté prídavné pruhy pre odbočenie
doľava.
V rámci riešeného územia sa navrhuje výstavba bytových domov, ktorých dopravnú obsluhu
zabezpečujú novonavrhované komunikácie, parkoviská a spevnené plochy. Doprava na
komunikáciách bude vedená obojsmerne. Kolmé parkovacie státia budú rozmerov 2,40 resp. 2,50 x
(4,50; 5,00; 5,30 m), pre zdravotne postihnuté osoby min. 3,50 x 5,00 m. Všetky navrhované
priechody pre chodcov sú riešené bezbariérovo s ohľadom na stavebnú úpravu pre nevidiacich.
SO-126, SO-127, SO-128 Spevnené plochy
Predmetné územie, ktoré je dnes voľné bez zástavby, je určené na výstavbu bytových domov.
Komunikácia zabezpečujúca obsluhu v danom území (SO 02.3, SO 150.1) je navrhnutá kategórie
MO12/40 funkčnej triedy C1 a napája sa na okružnú križovatku priľahlej stavby.
Po obvode novonavrhnutej komunikácie sú po ľavej aj pravej strane navrhnuté chodníky pre
peších s prepojením na obojstrannú autobusovú zastávku riešenú v rámci SO 02.10. Od
autobusových zastávok je chodník v rámci výstavby predmetného objektu vedený jednostranne.
Chodník pre peších má šírku 2m a je od komunikácie oddelený cestným obrubníkom výšky 12cm.
Priechody pre chodcov sú navrhnuté ako bezbariérové v sklone rampy 1:15 a s obrubníkom
s prevýšením 2cm. V mieste stykových pripojení sú navrhnuté prídavné pruhy pre odbočenie
doľava.
V rámci riešeného územia sa navrhuje výstavba bytových domov, ktorých dopravnú obsluhu
zabezpečujú novonavrhované komunikácie, parkoviská a spevnené plochy. Doprava na
komunikáciách bude vedená obojsmerne. Kolmé parkovacie státia budú rozmerov 2,40 resp. 2,50 x
(4,50; 5,00; 5,30 m), pre zdravotne postihnuté osoby min. 3,50 x 5,00 m. Všetky navrhované
priechody pre chodcov sú riešené bezbariérovo s ohľadom na stavebnú úpravu pre nevidiacich.
Nároky na statickú dopravu sú riešené parkovacími stojiskami na teréne, kde je situovaných :
286 stojísk s kolmým radením a 5PM sú umiestnené pozdĺžne.
Na teréne umiestených 291 PM :
Kolmé PM 4,5x2,4 m – 25 PM
Kolmé PM 4,5x25 m – 72 PM
Kolmé PM 5,0x2,5 m – 39 PM
Kolmé PM 5,3x2,4 m – 34 PM
Kolmé PM 5,3x2,5 m – 108 PM
Kolmé Imobil. PM - 8 PM
Pozdĺžne PM 6,5x2,25 m – 5 PM
V suterénoch bytových domov, kde je celkom 202 stojísk s kolmým radením veľkosti 5,3 x 2,40 m.
Z toho 13 stojísk je určených pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Pre každý objekt je
vyčlenených a dopravným značením vyznačených 4% stojísk pre osoby so zníženou schopnosťou
pohybu.
MHD
Zóna A1 – 2, Etapa nebude napojená na sieť mestskej hromadnej dopravy. Súčasťou
objektu SO-02.3 je navrhnutá priestorová rezerva pre vybudovanie autobusovej zastávky. Táto
priestorová rezerva sa nachádza severo-východne od bytového súboru.
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Pešia doprava
Pre pohyb peších je v zóne vybudovaná sieť chodníkov šírky 1,50 – 2,0 m. Všetky chodníky
budú s bezbariérovými úpravami umožňujúcimi bezproblémový pohyb osôb s obmedzenou
schopnosťou pohybu.
Cyklodoprava
V rámci projektovej dokumentácie Zony A1 – 2. Etapy sa s výstavbou cyklochodníka
neuvažuje. Vzhľadom na prebiehajúze projekčné práce, bude výstavba cyklochodníku riešená
a koordinovaná v rámci parku v zóne A3, severne od riešeného územia.
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SO-136.1, SO-136.2, SO-137.1, SO-137.2, SO-138.1, SO138.2
SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY
SÚČASNÝ STAV A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Stručná charakteristika územia a jeho doterajšie vzužitie
Záujmové územie sa nachádza v Podunajskej rovine, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny.
Územie patrí do teplej oblasti, okrsku A5, ktory je charakterizovany ako teply, mierne vlhky s
miernou zimou. Územie je prevažne rovinatého charakteru smiernym klesaním na juh. Z hľadiska
rozsahu vystavby bude potrebné v rámci prípravy územia odstrániť ornicu na medziskládku.
Územie je súčasťou intravilánu mesta, je majetkom investora. V súčasnosti je územie zatrávnené a
využívané na poľnohospodárske účely. V lokalite plánovanej vstavby sa nenachádza žiadne
chránené územie vyčlenené podľa zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
Základná koncepcia krajinno architektonického návrhu
Projekt mestskej krajiny pre JUŽNÉ MESTO BRATISLAVA - ZÓNA A1 - 2. ETAPA, Bratislava,
Petržalka – Juh je navrhnuty ako jednoduché riešenie terénnych a sadových úprav. Terénne úpravy
v severozápadnej časti vytvárajú priestor na zachtenie dažďovych vôd zo spevnenych plôch.
Navrhovaná vysadba stromov má do budúcna za úlohu zlepšiť klimatické pomery v rámci plôch
statickej dopravy. V juhozápadnej časti terénne úpravy vytvárajú istú intimitu vo vzťahu k okoliu a
poskytujú priestor na rôzne activity pre rezidentov. Navrhovaná vysadba podporuje tento zámer a
rovnako má do budúcna zlepšiť pobytové a klimatické vlastnosti pobytovych a parkovacích plôch.
NÁVRH VEGETAČNÝCH ÚPRAV
Navrhované krajinno-architektonické riešenie a riešenie vysadby vychádza z osadenia
budov a systému ulíc v riešenom území. Reagujú na ich prevádzkové vzťahy. Riešenie sadovych
úprav vychádza z charakteru lokality na pomedzí mesta a vidieku, resp. intravilánu a extravilánu, z
osadenia stavebnych objektov na pozemku a trasovania komunikácii. Druhová skladba pozostáva z
etáže stromov a krov.
Stromy, kríky, byliny a trávy zadržujú vlahu, znižujú teplotu a prašnosť a tym prispievajú
k zlepšovaniu mikroklímy v riešenom území. Kostru vysaby bude tvoriť druh Quercus palustris.
Doplnkové dreviny bude tvoriť Quercus robur ‘Fastigiata Koster‘. Čo sa tyka podrastu, ten bude
založeny vzhľadom na jeho funkciu. Pobytové plochy vo forme pravidelne koseného trávnika,
ostatné plochy doplnením sadeníc krov Hydrangea serrata, Viburnum rhytidophylum, Viburnum
plicatum ‘Watanabe‘, Viburnum hybrida ‘Pragense‘, Salix caprea ’Mas’m Salix cinerea. Druhová
skladba vzrastlej vegetácie nasleduje zásady vysadby v intraviláne z hladiska peľovych alergénov
(Príručka pre vysadbu drevín v intraviláne miest a obcí s ohľadom n apeľové alergény, doc. RNDr.
Janka Zlínska, Csc.) a z hladiska ich situovania v urbanizovanom prostredí.
TECHNOLÓGIA ZAKLADANIA RASTLÍN
V riešenom území budú vysadené stromy, kry, trvalkové záhony a založená trávnatá
plocha.
Úprava terénu celoplošne
- postup prípravy záhonov, plôch pre vysev trávnikov a vysadbu drevín podlieha kvalit nej príprave
všetkych plôch podľa STN 83 7015
- odstránenie stavebnej sute
- rozrušenie zhutneného terénu
- vyrovnanie terénnych nerovností
- odstránenie ruderálneho porastu totálnym herbicídom na plochách určenych pre založenie
kvetnatej lúky, vysadby tráv a trvalkovych záhonov
- spracovanie pôdy kultivátorom do hĺbky 20cm na plochách plošnych vysadieb -
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vysadby krov vyrovnanie terénu
- pôda musí byť pred navezením ornice upravená na optimálne hodnoty dostupnych živín pre
rastliny, pôda stredne ťažká, hlinito piesočnatá, pH 6 pre trávniky, pH 6,5- 6,7 pre dreviny
- ornica sa rozloží rovnomrne po ploche
- vysadba drevín sa riadi platnou technickou normou STN 83 7010
- počas vysadby drevín je nutné zohľadniť hlavné požiadavky na prípravu stanoviska, vysadby,
kotvenia, zavlažovania a následnú po vysadbovú kontrolu a údržbu
Stromy a ich výsadba
- po vykonaní terénnych úprav viď. 4.1.
- obvod kmeňa minimálne 20-25cm
- vyška kmeňa 4.2m
- kvalitne založená koruna s nepoškodenym a rovnym terminálom
- veľkosť vysadbovej jamy min. 1.00 m3 s 50% vymenou pôdy s použitím záhradníckeho sustrátu
- hnojenie tabletovym hnojivom Silvamix MG v množstve 4ks k jednému stromu, nesmie byť
aplikované na priamy dotyk s koreňmi vysádzanych stromov
- vysadbové misy pre zachytenie dažďovej vody
- ukotvenie kolovou konštrukciou z troch kolov o dĺžke 3.5m a priemere 15cm, kmeň
- chráneny pod úväzom jutovou vrstvou a jednotlivé dreviny budú vyviazané jutovymi povrazmi
dostatočnej hrúbky
- ochrana kmeňa chráničom z trstinovej rohože
- mulčovanie 15cm vrstvou mulča (drevnej kôry ihličnatych stromov najlepšie borovice)
- kôra nesmie byť nahrnutá ku kmeňom stromov, plocha 1m2 pre každy strom
- po vysadbe sa vykoná jednorázová zálievka 100l vody, postupné zalievanie so zohľadnením
vsiakavosti pôdy
Dreviny je potrebné pred vysadbou skontrolovať. Kontroluje sa hlavne možné poškodenie
kôry, konárov a terminálneho vyhonu spôsobené prevozom a manipuláciou, optimálny tvar a
zahustenie koruny. Pri reze, ak je potrebny, je nutné dodržať prirodzenú, alebo požadovanú rastovú
formu. poškodené časti dreviny sa musia odstrániť alebo ošetriť. Úprava koruny sa vykonáva
presvetľovaním, t.j. odstránením konárov až pri kmeni, ale aj skracovaním vyhonkov na ťažeň.
Terminálny vyhon sa nikdy neodstraňuje ani neskracuje. V prípade, že je terminálny vyhon
poškodeny je nutné vytvoriť novy terminál z konára, ktorý je najbližšie pri poškodenom
terminálnom vyhone.
Správna príprava vysadbovych jám je potrebná k ideálnemu prijatiu vysádzanych drevín.
Vysadbové jamy musia byť minimálne 1,5 krát väčšie ako je zemny bal vysádzanych rastlín.
Test priepustnosti podložia je nutné realizovať pred vysadením stromu na stanovisko, vykonáva sa
naplnením jamy dostatočnym množstvom vody. Pri neabsorbovaní vody zeminou do dvoch hodín
je potrebné vybudovať drenážnu vrstvu z drobného kameniva určeného pre mulčovanie s
prímesou zásypového substrátu. Hrúbka drenážnej vrstvy by mala byť cca 100mm rovnomerne na
dne vydsadbovej jamy.
Pred vložením dreviny do vysadbovej jamy sa nainštalujú kotvy. pri drevinách s koreňovým
balom sa uvoľní zviazanie balu na koreňovom kŕčku. Hĺbka vysadby je daná veľkosťou zemného
balu, t.j. drevina v oblasti kmeňa nesmie byť zasypaná viac, ako je vyška zeminy v zemnom bale.
Následne je koreňové baly potrebné zo všetkych strán obsypať kyprou zeminou,
rovnomerne pritlačiť a zaliať. Počas zasypania zemného balu sa do vysadbovej jamy rovnomerne
pridá dávka hnojiva SILVAMIX v množstve 20 tabliet na 1ks dreviny ak je po kontrolnom rozbore
nepostačujúca dávka živín v zásypovom substráte a doplnia sa mikorhízne huby ako podpora pre
lepšie zakorenenie a správny príjem živín. Tieto aplikujeme vo forme zálievky do koreňového balu,
v množstve doporučenom vyrobcom. Po zahrnutí vysadbovej jamy sa vytvorí zavlažovacia misa.
Závlahová miska je špeciálne upravený povrch vysadbovej jamy, ktory vytvára podmienky na ďalší
rast a vyvoj dreviny. Pri drevinách je potrebné vytvoriť závlahové misky tak, aby voda stekala
smerom k drevine – tvar lievika.
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Počas vysadby je nevyhnutné zabezpečiť priebežné zaliatie, aby sa docielilo rovnomerné
zavlaženie celého koreňového balu, vysadbovej jamy a jej bezprostredného okolia.
Počas prvych troch rokov je nutné dbať na dostatok vlahy v oblasti koreňovej sústavy. V
prípade nepriaznivych vlahovych pomerov je nutná dodatočná lokálna závlaha v dávke 100 litrov
pre jeden strom v tyždňovych intervaloch v V. až VIII mesiaci.
Povysadbová starostlivosť je orientovaná predovšetkym na kontrolu stability vysadenych
drevín, kontrole zdravotného stavu a celkovej vitalite drevín. V rámci starostlivosti sa realizujú
potrebné vychovné rezy na dosiahnutie optimálnych vzhľadovych vlastností drevín.
Vychovné rezy slúžia k zabezpečeniu dostatočnej podchodnej, prípadne podjazdnej, vyšky
koruny (podchodná vyška 2,2 metra a podjazdná vyška 4,2 metra). Potreba vychovného rezu sa
overuje 1 krát za 2 roky, až do veku 10 rokov, následne sa interval predlžujeme na 4 roky až do veku
20 rokov. Po 20 roku sa vykonáva už len udržiavací rez 1 krát za 5 až 10 rokov. Kontrola drevín by
mala byť zabezpečená minimálne 1 krát ročne.
Hnojenie realizujeme 1 krát ročne v jarnom období, dávkou 20 ks tabliet SLIVAMIX na 1 kus
dreviny po dobu 3 rokov. Postreky proti chorobám a škodcom sa realizujú iba v prípade vyskytu.
Postrek je realizovany cielene iba na postihnuté dreviny.
Kry a ich výsadba
- po vykonaní terénnych úprav viď. 4.1.
- kontajnerované, veľkosti materiálu 80 – 100 cm pestované do živych plotov
- vysadbová jama 0.02 - 0.05 m3
- 50% vymena pôdy s použitím záhradníckeho substrátu
- hnojenie tabletovym hnojivom Silvamix MG 1 ks ku kríku
- mulčovanie 15cm vrstvou mulča (drevnej kôry ihličnatych stromov - najlepšie borovice),
v celej ploche vysadby
- po vysadbe sa vykoná jednorázová zálievka 20 l vody, postupné zalievanie so
zohľadnením
- vsiakavosti pôdy
- vysadba v množstve 1ks/3m2
Príprave stanoviska je potrebné venovať veľkú pozornosť. Je potrebné zohľadniť nároky kríkov a
prispôsobiť pôdne podmienky vysadbe. Pred samotnou vysadbou sa doplnia zložky živín, úpravou
pH a obsah dostupnych živín.
Rez krov je smerovany k udržaniu kompaktného porastu. Na zamedzenie rastu burín je potrebné
vykonávať pravidelnú kontrolu a vyplievanie. Mulčovanie kôrou obmedzí prerastanie burinou.
Založenie plôch pravidelne koseného trávnika
- po vykonaní terénnych úprav viď. 4.1.
- navezenie 10cm záhradného substrátu, prerovnanie
- valcovanie a dorovnanie terénu minimálne 2x
- vysev a zapravenie trávneho semena
- zavalcovanie
- po vzídení valcovanie
- prvé kosenie
Plochy trávnika budú zakladané vysevom do vopred pripravenej pôdy, ktorá musí byť zbavená
burín. Na vysev sa použije zmes UNI-12. Veľkosť vysevu je 40g / 1m2. Optimálna hodnota pH je 6.
Do pôdy je vhodné aplikovať aj ostatné dávky živín podľa hodnôt uvedenych v časti 4.1. Trávnik je
vhodné vysievať v III. až IV. mesiaci, alebo IX. mesiaci, kedy je predpoklad dostatočného množstva
zrážok a optimálnych teplôt na rozvoj osiva.
Priemerná teplota počas vysevu by nemala klesnúť pod 15o C. Optimálna teplota pôdy je 10o C.
Vysev sa nesmie realizovať v prípade, že je predpoklad dlhodobého poklesu teplôt pod 0o C.. Vysev
sa realizuje do mierne rozrušenej pôdy, do hĺbky 0,5 až 1,5 cm s následnym zapracovaním a
zavalcovaním.
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OCHRANA DREVÍN NA STAVENISKU
V prípade, že budú v okolí novo vysadenych stromov a vegetácie prebiehať naďalej stavebné práce,
najvrhujeme ochranné opatrenia drevín na stavenisku. Pri návrhu ochrannych opatrení sme
vychádzali s vyhlášky STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie, konkrétne z kapitoly 4. Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebnych
činnostiach.
Zásady platné pre všetky dreviny dotknuté stavbou
a. v koreňovom priestore nesmú byť skladované chemické a iné škodlivé látky,
b. koreňovy priestor nesmie byť trvalo zaťažovany chôdzou, jazdou a parkovaním vozidiel
či skladovaním materiálu,
c. nepriepustné konštrukcie nesmú pokryvať viac ako 30% koreňového priestoru stromu,
priepustné konštrukcie musia pokryvať viac ako 50% koreňového priestoru vzrastlého
stromu,
d. v koreňovej zóne nie je dovolené navážať zeminu, stavebny odpad a materiál,
e. v ochrannom koreňovom priestore nie je prípustné terén znižovať,
f. hĺbenie vykopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to nie je možné,
nesmie sa vykop viesť bližšie ako 2.5m od päty kmeňa, musí sa vykonať ručne a nesmú
sa prerušiť korene hrubšie ako 3cm,
g. pri kladení vedení bezvykopovou technológiou sa môže vedenie uložiť aj pod koreňovy
priestor, pričom pri priemere rúr do 30cm musí byť minimálny zostávajúci pôdny pokryv
0.8m, pri väčších priemeroch musí mať viac ako 1m,
h. pred mechanickym poškodením je potrebné ochrániť strom odebnením kmeňa do vyšky
najmenej 2m. Debnenie je smerom ku kmeňu plášťované (doskové debnenie je
pripevnené na kmeň za pomoci dvoch plášťov z pneumatík). Nesmie byť poškodeny
kmeň a koreňové nábehy.
V prípade, že predsa dôjde k poškodeniu je vykonávateľ stavebnych, resp. vykopovych prác
povinny zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie dreviny. Ak strom rastie v nespevnenom teréne,
môže sa minimálne jedno vegetačné obdobie pred realizáciou vykopu vybudovať koreňová clona.
Jej hĺbka závisí od hĺbky prekorenia, nesmie presiahnuť 1.5 - 2.0m. Vo vzdialenosti 30cm pred
plánovanym vykopom sa ručne odstráni pôda. Ostrym nožom sa odstránia korene. Strana
budúceho vykopu sa odební priepustnym debnením. Dno koreňovej clony sa vyplní hrubšou
hlinitou pôdou. Vrchná, aspoň 40cm vrstva koreňovej clony sa vyplní zeminou zmiešanou s
kompostom.
Pozn.:
koreňový priestor
- priestor vymedzeny koreňovym systémom dreviny
ochranný koreňový priestor
- kruhová plocha pôdy pod korunou stromu, ktorá je vymedzená kružnicou s polomerom o 1.5m
väčším, ako je polomer pôdorysného priemetu koruny. Pri drevinách stĺpovitého habitu je
vymedzená kružnicou s polomerom o 5m väčším, ako je polomer pôdorysného priemetu koruny.
Ochranu drevín navrhujeme pre všetky dreviny, ktoré budú dotknuté stavebnou činnosťou.
Ošetrenie drevín
V prípade, že dôjde pri stavebnej činnosti v rámci postupnosti prác k poškodeniu novovysadenych
drevín je vykonávateľ stavebnych, resp. vykopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné
ošetrenie dreviny.
SPÔSOB VYTÝČENIA
Vytyčenie stromov a jednotlivych záhonov od hraníc spevnenych plôch.
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7. DRUHOVÁ ŠPECIFIKÁCIA A KVANTIFIKÁCIA RASTLINNÉHO
MATERIÁLU
7.1. Stromy

7.2. Kry

7.6. Pravidelne kosený trávnik
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SO-136.3, SO-137.3 ÚŽITKOVÝ VODOVOD
V rámci realizácie bude vybudované dva vetvy úžitkového vodovodu. Jedna bude slúžiť pre
bytové domy G2 a G3. Druhá bude slúžiť pre bytový dom G1. Obe vetvy budú mať spoločnú studňu
úžitkovej vody s vlastnou strojovňou. Rozvody vody budú mať nasledovné dimenzie a rozsah:
SO-136.3 ETAPA „G.1“ – HDPE Ø63x3,8m – 201,0m
SO-137.3 ETAPA „G.2“ – HDPE Ø63x3,8m – 200,5m
Na týchto hlavných rozvodoch bude 9 prípojkami (16 x D40, L = 2,0m) napojených 9
odberných miest pre polievacie systémy na zalievanie zelene zrealizovanej v rámci výstavby
obytnej zóny. Ako zdroj vody bude vybudovaná jedna studňa úžitkovej vody.
Údaje o spotrebe úžitkovej vody :
Bilančné údaje :
- Špecifikácia potreby podľa jednotlivých funkcií :
POLIEVANIE ZELENE :
trávnik : 5114 m2 po 0,3 m3/ 1 m2/ rok (30 týždňov veget. obdobie)
stromy : 61 ks po 1,5 m3/ 1 ks / rok (30 týždňov veget. obdobie)
kríky : 770 ks po 0,3 m3/ 1 ks / rok (30 týždňov veget. obdobie)
=
1856,7 m3/rok
Qr
=
8,8 m3/d
Qd
13,3 m3/d
Qd,max =
Z toho odvodená hodnota hodinovej potreby : Qh = Qd,max : 4h x 2,5 = 8,3 m3/h
- Celková potreba úžitkovej vody - spolu :
Qr
= 3 029,5 m3/rok
= 8,3 m3/h (bežná prevádzka)
Qh
Návrhové údaje :
- Špecifikácia prietokov podľa jednotlivých funkcií :
Požadovaný návrhový prietok pri max. výkone polievacích systémov (12 sekcií): Qv= 2,3 l/s
- Návrhové prietoky - rekapitulácia :
Návrhový prietok pre hydrotechnický návrh zdroja (studňa) : Qv = 2,3 l/s
Návrhový prietok pre čerpacie zariadenie :
Qv = 2,3 l/s
Návrhový prietok v distribučnom okruhu (polievanie) :
Qv = 2,3 l/s
Technické pokyny
Trasovanie :
Pri návrhu a realizácii vodovodu je potrebné bezpodmienečne dodržať doporučené
vzdialenosti pri križovaniach a súbehoch podzemných vedení podľa STN 736005.
Navrhované vonkajšie rozvody vodovodu budú čiastočne vedené pod spevnenými
plochami (vozovka, chodník, parkovisko), čiastočne v zelených zatrávnených plochách. Potrubia
vodovodu budú vedené s doporučeným krytím cca 1,2 m.
Poznámka: Časti rozvodov, ktoré budú prevádzkované sezónne (pre polievanie), je možné
ukladať s menším krytím (min.0,6m). V tomto prípade je potrebné celý distribučný systém pred zimným
obdobím odvodniť prefúknutím potrubia stlačeným vzduchom.
Smerové vedenie trás areálových rozvodov úžitkovej vody je zrejmé z výkresu č.E2-22-2.
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Zemné práce :
Výkopy pre vodovodné rozvody budú robené vo forme ryhy( šírka 800mm). Ryhy hlbšie ako
1,2m budú pažené príložným pažením. Výkopy pre prípojky budú robené z úrovne stavebnej pláne
pre definitívne spevnené a trávnaté plochy.
Potrubie bude uložené na 150mm pieskovom lôžku (frakcia do 4mm). Obsyp a zásyp
potrubia do výšky 300mm nad úroveň potrubia bude urobený z toho istého materiálu (frakcia do
4mm). Zbytok ryhy do úrovne pôvodného terénu bude dosypaný vykopaným materiálom. Všetky
vrstvy zásypu budú zhutnené.
Materiál potrubia:
Potrubie areálového vodovodu úžitkovej vody bude montované z rúr HDPE, PE100, SDR17 (PN10).
Výtlačné a prepojovacie potrubia v studni a v armatúrnych šachtách odberných miest budú
zrealizované z oceľových rúr pozinkovaných, závitových.
Meranie spotreby :
Centrálne odberné meranie (určeným meradlom) bude umiestnené v armatúrnej šachte nad
studňou. Pre návrhový prietok Qv = 2,3 l/s (8,3 m3/h) navrhujeme vodomer DN32 (Prema Cosmos).
Studňa a čerpacie zariadenie :
Objekt bude zásobovaný úžitkovou vodou z vlastného zdroja (studňa) DN200.
Predbežný návrh studne je zrejmý z výkresu č.E2-13.2-003.
Poznámka: Parametre zdroja úžitkovej vody (hľbka studne, priemer pažnice a výška
osadenia
ponorného čerpadla) sú v tomto projekte navrhnuté orientačne, na základe podkladov z predbežného
geologického prieskumu. Konečné hydrotechnické riešenie studne bude upresnené počas realizácie
vrtných prác na základe podrobného vyhodnotenia hydrogeologického v konkrétnej lokalite vrtu,
vrátane vyhodnotenia opakovaných skúšok a rozborov kvality vody.
V studni bude osadené ponorné čerpadlo, ktoré bude súčasťou komplexného čerpacieho
zariadenia, pozostávajúceho z tlakovej nádoby (s gumovým vankúšom), snímača tlaku,
frekvenčného meniča, elektrického rozvádzača, prívodného kábla a riadiacej skrinky
(vrátane zabezpečovacích prvkov), ktorá bude zabezpečovať bezpečný bezobslužný chod
čerpacieho zariadenia. Tlaková nádoba a elektrické armatúrne príslušenstvo bude umiestnené v
strojovni úžitkového vodovodu (podzemná šachta).
Hlavné čerpadlo NAUTILA U alternatívne GRUNDFOS SP8A-10/ (Č.1) :
dopravované množstvo
Q = 2,2 l/s
dopravná výška
H = 60 m,
menovité otáčky
n = 2800 ot./min
príkon motora
P = 2,75 kW
Tlaková nádoba na výtlaku hlavného čerpadla nielenže bude zabezpečovať plynulú dodávku
úžitkovej vody, ale bude aj výtlačné potrubie chrániť pred účinkami hydraulického rázu.
Tlaková expanzná nádoba (TN.1) napríklad REFLEX:
objem tlakovej expanznej nádoby
V = 100 L
pretlak maximálny
p = 1,0 MPa
Predbežný návrh zloženia čerpacieho zariadenia je zrejmý z výkresu č.E2-13.2-003.
Požiadavky na ostatné profesie
Stavba : vrtné práce, šachta nad studňou,
Elektro : zabezpečiť prívod el.energie (2,75 kW / 400V)
MaR : monitoring regulačných prvkov riadiacej jednotky (porucha)
ochrana miestnosti strojovne – zaplavenie podlahy
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SO-150 PRÍJAZDOVÁ KOMUNIKÁCIA
POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA
Predmetné územie, ktoré je dnes voľné bez zástavby, je určené na výstavbu bytových
domov. Komunikácia zabezpečujúca obsluhu v danom území je navrhnutá kategórie MO12/40
funkčnej triedy C1 a napája sa na okružnú križovatku priľahlej stavby.
Po obvode novonavrhnutej komunikácie sú po ľavej aj pravej strane navrhnuté chodníky
pre peších s prepojením na obojstrannú autobusovú zastávku riešenú v rámci SO 02. Od
autobusových zastávok je chodník v rámci výstavby predmetného objektu vedený jednostranne.
Chodník pre peších má šírku 2m a je od komunikácie oddelený cestným obrubníkom výšky 12cm.
Priechody pre chodcov sú navrhnuté ako bezbariérové v sklone rampy 1:15 a s obrubníkom
s prevýšením 2cm. V mieste stykových pripojení sú navrhnuté prídavné pruhy pre odbočenie
doľava.
Smerové a výškové vedenie
Smerové a výškové vedenie vychádza z konfigurácie terénu, napojenia do okružnej
križovatky, ako aj plánovanej zástavby. Smerové vedenie je zrejmé z prílohy č.2 „Situácia“, výškové
vedenie z prílohy č.3 „Pozdĺžny profil“.
Šírkové usporiadanie
Funkčná trieda C1 – MO 12/40
jazdný pruh
2 x 3,25 m = 6,50 m
vodiaci prúžok
2 x 0,25 m = 0,50 m
spevnená krajnica
2 x 2,00 m = 4,00 m
zostatok voľnej šírky 2 x 0,50 m = 1,00 m
spolu šírka
12,00 m
Základný priečny sklon vozovky je strechovitý 2,0%.
Konštrukcia vozovky
Komunikácia (SO 150.1)
- asfaltový betón modifikovaný
- asfaltový spojovací postrek PS;A
- asfaltový betón modifikovaný
- asfaltový spojovací postrek PS;A
- asfaltový betón modifikovaný
- infiltračný postrek
- cementom stmelená zrnitá zmes
- štrkodrvina fr.0-63
spolu

AC11 O; I PMB 45/80-55

50 mm STN EN 13108-1
0,5 kg/m2 STN 73 6129
AC16 L; I PMB 45/80-55
60 mm STN EN 13108-1
0,5 kg/m2 STN 73 6129
AC22 P; I PMB 45/80-55
70 mm STN EN 13108-1
PI;A
1,0 kg/m2 STN 73 6129
CBGM C8/10 22 CEM III/B 32,5N160 mm STN 73 6124-1
ŠD 31,5 Gc min.
200 mm STN 73 6126
540 mm

Chodník (SO 150.1.127, SO 150.1.128)
- betónová dlažba
DL
- podsyp fr. 4-8 ŠD
- podkladový betón BI
- štrkodrvina fr.0-63
ŠD min.
spolu

60 mm - STN 73 6131-1
40 mm - STN 73 6126
100 mm - STN 73 6124
100 mm - STN 73 6126
300 mm

Zásady odvodnenia
Odvodnenie komunikácie a spevnených plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym
sklonom a odvedením vôd do uličných vpustov rozmerov 0,50 x 0,50 m ústiacich do dažďovej
kanalizácie. Základný priečny sklon pláne vozovky je 3,0%. Odvodnenie pláne je zrealizované
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vyspádovaním vrstvy štrkodrviny do pozdĺžnej drenáže PVC DN 100 zaústenej do uličných vpustov.
Odvodnenie svahov zemného telesa je odvedené do terénu.
Dopravné značenie
Súčasťou navrhnutého dopravného systému je dopravné značenie. Dopravné značenie
musí byť vyrobené v zmysle platných technických noriem a umiestnené minimálne 50 cm od okraja
komunikácie a minimálne 2,0 m od povrchu zeme. Navrhované dopravné značky sú v základnom
rozmere, hliníkové lisované po celom obvode z reflexnou fóliou. Dopravné značky označujúce
prednosť v jazde a priechod pre chodcov musia byť vyhotovené z reflexnej fólie triedy 1.
Rozmiestnenie dopravných značiek je zrejmé z prílohy č. 7. Situácia dopravného značenia bude
vyhotovené a osadené v zmysle TNI 01 8020, STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných
komunikáciách) a vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
Protipožiarna ochrana
Za prístupovú komunikáciu pre vedenie hasičského zásahu možno považovať navrhovanú
spevnenú plochu šírky min. 3,0 m, ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004
Z.z., t.j. je široká min. 3,0 m, bude sa nachádzať v bezprostrednej blízkosti uvažovaných resp.
existujúcich stavebných objektov (t.j. minimálne 30 metrov od vchodov do každej stavby) a je
dimenzovaná na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla.
Navrhovaná komunikácia spĺňa horeuvedné požiadavky.
Hlavné zásady postupu výstavby
Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby:
vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí,
odhumusovanie a odstránenie porastov,
stavba zemného telesa – násyp a výkop, uloženie chráničiek,
položenie konštrukčných vrstiev vozovky,
dokončovacie práce – zriadenie krajníc a zahumusovanie svahov.
Ochrana podzemných vôd počas výstavby
Zemné práce na komunikácii neovplyvnia režim podzemných vôd. Dodržanie kvality
podzemných vôd je potrebné počas výstavby zabezpečiť dodržaním disciplíny stavebných prác a
dobrého technického stavu mechanizmov.
Vytýčenie objektov
Vytýčenie sa zrealizuje z vytyčovacej siete založenej pri zameriavaní predmetného územia.
Súradnice hlavných vytyčovacích bodov sú zrejmé z vytyčovacieho výkresu (príloha č.6).
Zemné práce
Zemné práce pozostávajú z odhumusovania, výkopu a nasypania zemného telesa až po
zhotovenie a zhutnenie pláne. Deformačný modul na pláni Edef2 musí byť min. 45 Mpa. Zemné
teleso bude zhotovené podľa STN 73 6133 Stavba ciest – Teleso pozemných komunikácií.
Kvalitatívne požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín
a sypanín.
Upravené podložie pod vozovkou sa musí zhutniť hladkým valcom. Pláň musí byť
zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie tak, aby bolo vždy zabezpečené jej
odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky
materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.
Pred položením konštrukčných vrstiev vozovky je potrebné vykonať zhutňovací pokus. Prípadnú
nízku únosnosť podložia je možné eliminovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používané
metódy zvýšenia únosnosti podložia sú:
úpravou podložia vápnom, resp. cementom,
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výmenou časti zemín podložia za kvalitnejšiu zeminu,
vystužením podložia geotextíliou resp. geomrežou.
Výber najvhodnejšej metódy je možné po realizácii zaťažovacích skúšok na pláni, resp.
skúškami CBR v zeminách podložia.
Prebytočná zemina z výkopu bude odvezená na depóniu resp. skládku odpadov, ktorú určí
zhotoviteľ stavby.
Zvláštne upozornenie
Pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich
správcami a v prípade kolízie s objektom ich ochrániť.
Požiadavky na údržbu a bezpečnosť cestnej premávky
Po dokončení stavby projektovaného objektu bude správa a údržba odovzdaná správcovi
komunikácii. Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená samotným technickým návrhom. Údržba
bude pozostávať z kontroly udržiavania prevádzkyschopnosti vozovky a odvodnenia.
ORGANIZÁCIA DOPRAVY POČAS VÝSTAVBY
Výstavba novonavrhovanej komunikácie si vyžaduje stanovenie plánu organizácie dopravy
počas výstavby. Samotná doprava počas výstavby komunikácie, bude čiastočne obmedzená
a usmernená prenosným dopravným značením. Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená
samotným technickým návrhom, ktorý vychádza z STN 73 6110 „Projektovanie miestnych
komunikácií“ a STN 73 6102 „Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách“. Všetky
dopravné značky a dopravné zariadenia dočasného charakteru musia byť v reflexnom vyhotovení,
ako prenosné dopravné značenie. Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť v
súlade s platnou právnou úpravou. Ich vyobrazenie, farebnosť a grafická úprava musia zodpovedať
TNI 01 8020, STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a vyhláške MV SR č.
9/2009 Z. z.
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SO-218 PRÍPOJKA PLYNU A NÍZKOTLAKOVÝ PLYNOVOD
Navrhovaná kotolňa v objekte G3 bude napájaná z verejného STL plynovodu budovaného
v rámci primárnej infraštruktúry zóny. Prípojka bude vyhotovená ako odbočka d63, PE100, SDR11,
PN 300 kPa až k miestu osadenia plynomernej a regulačnej stanice plynu pre navrhovanú kotolňu
umiestnenú na fasáde objektu G3. Prípojka je navrhnutá D63 – MRS 10, dĺžky 13,90 m, ukončená
uzáverom osadeným v plynomernej skrinke. Spádovanie plynovej prípojky bude do verejného
plynovodu.
Vzhľadom na trasovanie prípojky popod existujúcu primárnu komunikáciu zóny, bude
plynovod popod komunikáciu umiestnený do navrhovanej plastovej chráničky D110. Konce
chráničiek budú utesnené uzavieracou manžetou. Potrubie bude v chráničke vystredené pomocou
dištančných elementov (Raci) so zdvojením na koncoch chráničky. Na vyššom konci chráničky bude
nutné osadenie čuchačky v zemnom prevedení.
Potrubie
Na výstavbu predmetného rozvodu budú použité PEHD rúry MRS10, spájaných
elektrotvarovkami. Na výstavbu STL rozvodu plynu budú použité certifikované potrubné
komponenty a konštrukčné zostavy plynárenských zariadení. Rúry musia byť pred montážou
prečistené a vizuálne prekontrolované.
Pri spájaní potrubia musia byť konce rúr mechanicky očistené a odmastené iba určenými
chemickými prípravkami. Spoje PE časti potrubia s kovovou časťou sa vyhotoví prechodkami.
Montážne práce sa môžu vykonávať len do teploty ovzdušia, ktorá nie je nižšia ako + 5°C. Ukladanie
potrubia sa musí vykonať v čase najnižších denných teplôt z dôvodu veľkej rozťažnosti PE. Všetky
zvary na potrubí musia byť nezmazateľne označené. Označuje sa číslo zvaru, meno (značka)
zvárača, dátum a čas zhotovenia zvaru, pri elektrotvarovkách aj dĺžka zváracieho času a čas
chladnutia zvaru. Kvalitu každého zvarovaného spoja kontroluje zvárač, ktorý zvar vykonal,
technológ zvárania alebo ním poverený pracovník. Kontrola zvarov sa vykonáva vizuálne. Kontrola
zvarov zhotovených elektrotvarovkami sa skladá z kontroly zváracieho času, kontroly tavných
bodov a kontroly vonkajšieho vzhľadu. Povrch vzniknutého nákružku nesmie byť lesklý a
napenený. Na kontrolu kvality zváraného spoja možno zrezať nákružok v dĺžke od 10mm do 15mm.
Zrezanie nesmie zasahovať pod povrch zvarených rúr. Správne zhotovený zvar musí byť
kompaktný.
Potrubie vedené v zemi označiť žltou výstražnou fóliou podľa STN 73 6006, uloženou vo
vzdialenosti 0,4m nad povrchom potrubia prípojky. Fólia musí presahovať potrubie o 5cm po
oboch stranách. Na potrubie bude upevnený signalizačný vodič CE min.prierezu 4mm2 s izoláciou
do zeme typ HMPE vysokomolekulárny PE. Spájanie signalizačného vodiča vykonávať lisovanými
spojmi, izolovanie sa vykoná teplom zmršťovanou rúrkou s vnútornou lepiacou vrstvou určenou do
zeme. Vývody signalizačných vodičov ukončených autozásuvkou vyviesť do poklopov guľových
uzáverov. Po zasypaní plynovodu je potrebné urobiť funkčnú skúšku signalizačného vodiča. O
skúške musí byť vyhotovený zápis.
V teréne bude plynovodné potrubie označené pomocou kontrolných meracích vývodov,
orientačných stĺpikov a tabuliek. Upevnenie orientačných tabuliek musí byť trvalé. Na orientačné
stĺpiky a stĺpiky KVO použiť oceľové rúry s vonkajším priemerom 40 mm. Konce stĺpikov musia byť
zabezpečené proti vnikaniu vody a to navarením dienka. Orientačné stĺpiky musia mať umiestnené
v betónovom podstavci. Stĺpik v podstavci bude zaliaty asfaltom pre možnosť jeho výmeny. Výška
orientačného stĺpika nesmie byť menšia ako 1 m a väčšia ako 2,5 m od terénu. Povrch stĺpika musí
byť odolný proti korózii a farebne označený striedavo čiernymi a oranžovými priečnymi pruhmi so
šírkou 200 až 300 mm.
Zváracie práce na oceľovej časti plynovodov, prepojov môžu vykonávať iba zvárači, ktorí majú
platnú skúšku zodpovedajúceho rozsahu. Časti, ktoré nebudú za prevádzky pod pretlakom môžu
zvárať zvárači, ktorí absolvovali zváračský kurz (predpisy pre základné skúšky zváračov). Každý zvar
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musí byť označený číslom raznice zvárača. Pri zváraní musia byť dodržané bezpečnostné predpisy.
Spoje potrubia sa zvárajú el. oblúkom.
Zváracie práce na potrubí môžu vykonávať iba zvárači,ktorí absolvovali kurz zvárania PE rúr.
Zvárať rúry a tvarovky z PE môžu iba pracovníci s platným preukazom podľa STN 050705. Všetky
zvary na potrubí musia byť nezmazateľne označené. Označuje sa číslo zvaru, meno (značka)
zvárača, dátum a čas zhotovenia zvaru. Pri elektrotvarovkách aj dĺžka zváracieho času a čas
chladnutia zvaru.
Zemné práce
Pred daný rozsah prác platia ustanovenia STN 73 3050. Hĺbka uloženia plynovodu bude
zosúladená s parametrami napojovacieho bodu prípojky a vstupnou prírubou RS. Pre potrubia
navrhuje projekt šírku ryhy 500 mm, predpokladaná hĺbka činí cca 1,1 m.
Pred začatím prác je nutné vykonať presné vytýčenie všetkých podzemných vedení ich
majiteľmi, resp. ich prevádzkovateľmi, ako aj ich výškové vedenie v miestach, kde dochádza ku
križovaniu, resp. súbehu trás navrhovaných potrubí s podzemnými vedeniami. V týchto miestach je
podľa potreby nutné vykonávať výkopy ručne. Ryhu je treba zabezpečiť obojstranným zvislým
pažením. Súbeh a križovanie ostatných energetických rozvodov s riešeným STL rozvodom plynu
bude riešený nasledovne:
Kábely
Kríženie - min. 0,20 m, križujúci kábel do
verejného
Súbeh - min. 0,60 m 35 kV v chráničke s presahom 1,50 m na
osvetlenia NN
obidvoch koncoch
Silnoprúdovú
Kríženie - min. 0,20 m, križujúci kábel do
kábely
Súbeh - min. 0,60 m 35 kV v chráničke s presahom 1,50 m na
NN, VN
obidvoch koncoch
Kríženie - min. 0,15 m, kábel v chráničke
Komunikačn
Súbeh - min. 0,50 m presahujúcej STL plynovod 1,00 m na každú
ý kábel
stranu
Vodovodné
Súbeh - min. 0,50 m
Kríženie - min. 0,15 m
potrubie
Kríženie - min. 0,50 m, pri menšej
vzdialenosti ako 0,50 m do 0,15 m opatriť
Kanalizácia
Súbeh - min. 1,00 m plynovod 3-násobnou izoláciou s presahom
1,00 m na každú stranu plynovodu s následnou
iskrovou skúškou 25 kV
Súbeh - min. 2,00 m
Stavebné
pre STL plynovody do
objekty
DN 300
V miestach pripojovacích montážnych prác sa vykope montážna šachta predpokladaných
rozmerov cca 2,0 x 2,0 m x 2, m, ktorá musí byť z bezpečnostných dôvodov zapažená. Vlastný
plynovod bude uložený na pieskové lôžko hr. 0,15 m a bude obsypaný pieskom do výšky min. 0,2
m nad povrch potrubia. Na obsyp sa položí vo vzdialenosti min.0,2 m od povrchu žltá výstražná
fólia podľa požiadavky STN 73 6006. Ďalší zásyp sa prevedie vyťaženou zeminou so zhutňovaním
po 0,3 m hrubých vrstvách. Na podsyp a obsyp potrubia sa použije certifikovaný piesok so
zhutnením, zrnitosti menšej ako 2mm.
Spustenie potrubia do ryhy môže byť prevedené na základe písomného súhlasu technického
dozoru stavby zo strany investora. Potrubie sa ukladá tak, aby sa pri ukladaní nemohol poškodiť
jeho povrch (zákaz používať oceľové laná ). Potrubie musí byť vystredené na dne výkopu. Konce
plynovodu počas prác musia byť vhodným spôsobom uzavreté, aby zabránili vnútornému
znečisteniu potrubia. O vykonaných prácach sa vedie stavebný denník.
Výkopová zemina vznikajúca pri výkopových zemných prácach nie je znečistená a použije sa
ako spätný zásypový materiál.
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Skúšky
V zmysle vyhlášky 508/2009 je areálový plynovod zaradený do skupiny A/ h) a u tohto
zariadenia sa vyžaduje úradná skúška. Po skončení montáže plynovodu alebo prípojky dodávatel
vykoná tlakovú skúšku za účasti revízneho technika a prevádzkovatela. Tlaková skúška sa vykonáva
zásadne vzduchom alebo inertným plynom, pričom ich teplota nesmie presiahnuť 20°C. Tlaková
skúška sa vykoná podľa STN EN 12327.
Účelom tlakovej skúšky je preukázať pevnosť a tesnosť zmontovaného plynárenského
zariadenia. Vykonáva sa zásadne vzduchom, alebo inertným plynom.
Tlaková skúška STL prípojky sa prevedie nasledovne:
- skúšobné médium stlačený vzduch alebo dusík
- skúšobný pretlak 600 kPa
- tlakomer 160 mm, deformačný 0 až 1 MPa, presnosť 1,0%, a U-tlakomer s rozsahom 1000mm
naplnený ortuťou
- doba trvania skúšky bude 4 hodiny pri použití deformačného tlakomeru. Po 4-och hodinách
sa skúšobný pretlak zníži na 100 kPa a skúška pokračuje 1 hod. U tlakomerom naplneným ortuťou pozri STN EN 12327.
Tlakovú skúšku možno zahájiť najskôr 2 hod. po uplynutí doby chladnutia posledného
prevedeného zvaru, a po 24 hodinovom ustálení pretlaku v plynovode. Tlakovanie musí byť
vykonané pozvoľne a plynule až do dosiahnutia skúšobného pretlaku. Tesnosť armatúr a
rozoberateľných spojov sa zisťuje penotvorným prostriedkom. Tlaková skúška je vyhovujúca v tom
prípade, že v priebehu skúšky:
- nedošlo k zmene tlaku skúšobného média vplyvom úniku skúšobného média
- neboli zistené žiadne netesnosti, alebo boli zistené netesnosti odstránené hneď na
začiatku tlakovej skúšky.
O skúške s kladným výsledkom sa prevedie zápis. Ak je v priebehu skúšky, alebo po jej
bezprostrednom skončení prevádzaná rovnakým pracovníkom východzia revízia, môže byť zápis o
skúške súčasťou správy o východzej revízii zariadenia. Platnosť tlakovej skúšky je 6 mesiacov. Ak nie
je do tejto doby plynovod uvedený do prevádzky, musí byť skúška opakovaná.
Skúška tesnosti zvarov: Skúška tesnosti zvarov sa vykonáva na zvarených sekciách nad
výkopom, alebo vedľa výkopu. Konce potrubia musia byť spoľahlivo uzavreté. Zvary sa omydlujú
penotvorným roztokom. Netesný zvar sa nesmie opravovať, musí byť vyrezaný. Spojenie potrubia
sa vykoná novým zvarom. Skúška tesnosti sa musí opakovať. O skúške tesnosti zvarov sa vykoná
zápis v stavebnom denníku.

Plynomerná a regulačná skrinka
Skrinka ROMZ
Obchodné meranie – zabezpečí meranie spotreby plynu pre navrhovanú kotolňu. Počiatočný
bod dodávky riešenej časti bude na prírube plynovej prípojky z verejného plynovodu ukončenej
šupátkom DN 50, PN 16. Predmetné šupátko bude tvoriť funkciu HUP pre ROMZ. V pozícii za
vstupom sa potrubná zostava doplní tlakomerom s rozsahom 0-600 kPa, sieťovým filtrom DN 50,
PN 10 a uzatváracou klapkou DN50. V nasledujúcej časti bude na potrubí inštalovaný tlakomerom
s rozsahom 0-600 kPa, stonkový teplomer s rozsahom -30 až +50°C a návarok pre prepočítavač
plynu. Nasleduje vlastná merová smyčka bez obtoku obchodného merania. Smyčka bude
navrhnutá v zvislej konfigurácii a pozostáva z rotačného plynomeru „RABO G40“ DN40
s prepočítavačom množstva plynu miniELCOR. Na výstupe merovej smyčky bude umiestnená
uzáverová klapka DN 40, PN 16, za ktorou bude osadený tlakomerom s rozsahom 0-600 kPa.
Za meracou zostavou bude osadený regulátor tlaku plynu STL/NTL pre požadovaný odber
151,0 m3/hod. Navrhujeme pružinový regulátor tlaku plynu „CSB 404“ s vonkajším impulzom,
s bezpečnostným rýchlouzáverom a poistným ventilom, s výstupným tlakom plynu 3,0 kPa. Za
regulátorom tlaku bude na plynovom potrubí inštalovaný tlakomerom s rozsahom 0-6 kPa,
medziprírubová uzatváracia klapka DN125 a bezpečnostný-havarijný membránový uzáver „BAP
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NT“ DN125 s posilovacím ventilom. Následne bude za BAP osadený tlakomerom s rozsahom 0-6
kPa a medziprírubová uzatváracia klapka DN125
Kiosk merania bude opatrený uzamykateľnými dverami s možnosťou zaistenia polohy pri
otvorení. Vetranie kiosku zaisťujú vetracie otvory pre prívod vzduchu opatrené vetracími mriežkami
a pre odvod vzduchu vetracie otvory opatrené vetracími mriežkami. Celková voľná plocha vetracích
otvorov pre prívod vzduchu musí byť väčšia ako 0,5 % pôdorysnej plochy miestnosti, pre odvod
vzduchu dvojnásobok prívodnej plochy. Okienka na prívod vzduchu musia byť osadené tak, aby
spodná hrana otvoru bola najviac 0,5 m nad úrovňou terénu. Všetky zariadenia a potrubia musia
byť uzemnené. Od ostatných plynárenských rozvodov bude technológia MaRZ oddelená
izolačnými spojmi.
Kiosk musí spĺňať podmienku, aby na každý obstavaný m3 priestoru pripadalo najmenej 0,07
m2 výfukových plôch. Pre obstavaný priestor v miestnosti 2 m3 pripadá potreba výfukových plôch
2 x 0,07 = 0,14 m2. Nakoľko za výfukovú plochu možno považovať konštrukciu strechy
s hmotnosťou do 90 kg.m-2, ľahko zbúrateľný obvodový plášť, vetracie otvory a vstupné vráta
s hmotnosťou do 90 kg.m-2, je výfuková plocha dostačujúca. Celý vnútorný priestor niky MaRZ sa
považuje za nebezpečné pásmo. Ochranné pásmo okolo priestoru MaRZ v zmysle TPP 60902 je
min. 1,0 m. Na vstupných dverách k priestoru MaRZ musia byť osadené nasledovné výstražné
tabuľky :
HLAVNÝ UZÁVER PLYNU
ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM !
ZÁKAZ FAJČENIA A MANIPULÁCIE S OHŇOM v OKRUHU 1,5 m !
NEBEZPEČIE VÝBUCHU – ZÓNA 2 1
HLAVNÝ UZÁVER PLYNU pre KOTOLŇU
Plynomer a prepočítavač je nutné vyhotoviť v zmysle technických pripojovacích podmienok
prevádzkovateľa plynu. Prepočítavač miniELCOR je elektronický prepočítavač množstva plynu
meraného plynomerom pri prevádzkových podmienkach na množstvo plynu pri normovaných
vzťažných podmienkach tlaku a teploty. Zdrojom napájania prepočítavača budú inštalované lítiové
batérie s životnosťou 6 rokov (možnosť exteného napájania). Teplotné údaje pre prepočítavač
bude dodávať snímač teploty osadený v potrubí pred prietokomerom. Tlakové údaje bude snímať
snímače absolútneho tlaku osadený v prepočítavači s pracovným rozsahom 80 - 300 kPa (nutnosť
dodržať podmienku palivovej základne). Tlakový impulz do prepočítavača bude dodávať
prepojujúce potrubia 1/4" napojené na tlakovú jímku v prietokomeru. Kontrolné meranie tlaku sa
bude realizovať cez trojcestný ventil a rýchlospojku osadenú na voľnom konci ventilu, kde sa napojí
kalibrátor tlaku. Teplotný údaj pre prepočet bude dodávať odporový snímač teploty osadený
v telese plynomeru. Pred prietokomerom budú osadené jímky na prevádzkové meranie tlaku a
teploty. Teplomerná jímka na sklenený teplomer bude umožňovať nasunutia kontrolného
teplomeru. Výšková poloha prepočítavača bude zodpovedať optimálnemu odčítaniu stojaceho
pracovníka obsluhy.
Potrubie
Na výstavbu vnútorného vybavenia skrine budú použité oceľové rúry bezošvé, podľa STN
42 5715, ak.mat.11 353.1, spájané zváraním. Budú použité certifikované potrubné komponenty
a konštrukčné zostavy plynárenských zariadení. Rúry musia byť pred montážou prečistené
a vizuálne prekontrolované. Prechody potrubných častí cez stavebné konštrukcie musia byť
uložené v chráničkách, prechody medzi požiarnymi úsekmi musia byť plynotesne oddelené
s požadovanou požiarnou odolnosťou.
Pri montáži armatúr, zariadení a pri pripojovaní spotrebičov na rozvody plynu budú
realizované závitové a prírubové spoje a spájanie potrubných rozvodov, vrátane tvaroviek bude
realizované zváraním. Závitové spoje na rozvode plynu musia byť zrealizované v súlade s EN 102261 pri osadení armatúr – guľových kohútov, tlakomerov a pri pripojení plynových spotrebičov –
kotlov.
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Pri zváraní potrubných rozvodov musia byť dodržané bezpečnostné predpisy. Prechody
potrubných častí cez stavebné konštrukcie musia byť uložené v chráničkách, prechody medzi
požiarnymi úsekmi musia byť plynotesne oddelené s požadovanou požiarnou odolnosťou. Projekt
predpokladá použiť požiaruodolné vypeňovacie materiály firmy Hilti. Prechodové časti oceľového
potrubia po montáži budú doizolovaná dvojpáskovým izolačným systémom DENSOLEN S20/R20
(DENSOLEN PRIMER HT, páska spodná S20, páska vrchná R20). Izolácia sa odskúša elektroiskrovým
prístrojom a musí vykázať odolnosť voči el. preskokom min. 25 kV. O elektroiskrovej skúške musí
byť vyhotovený zápis
Namontované plynové zariadenia a potrubia s príslušenstvom, ktoré nie sú od výrobcu
povrchovo upravené, sa zbavia hrdze kartáčovaním a odmastia odmasťovacím prostriedkom.
Potrubia a armatúry sa po očistení natrú 2x základnou farbou S 2003/0600 a 2x krycou farbou S
2013/6200. Náterový systém sa bude nanášať až po úspešných tlakových skúškach. Po
povrchových úpravách budú doplnené predpísané označenia určujúce prevádzkové parametre
rozvodov.
Skúšky
Po skončení montážnych prác musí byť prevedená tlaková skúška. Na zmontovanom
zariadení sa prevedie tlaková skúška na tesnosť v zmysle STN EN 12327.
Tlaková skúška sa prevedie nasledovne:
- skúšobné médium stlačený vzduch alebo dusík
- skúšobný pretlak 600 kPa
- tlakomer 160 mm, deformačný 0 až 1 MPa, presnosť 1,0%, a U-tlakomer s rozsahom 1000mm
naplnený ortuťou
- doba trvania skúšky bude 4 hodiny pri použití deformačného tlakomeru. Po 4-och hodinách
sa skúšobný pretlak zníži na 100 kPa a skúška pokračuje 1 hod. U tlakomerom naplneným ortuťou pozri STN EN 12327.
Potrubie vedené zemou musí byť pred zahájením tlakových skúšok uložené v zemi a mimo
armatúr a rozoberateľných spojov zahádzané pieskovým zásypom. Tlakovú skúšku možno zahájiť
najskôr 2 hod. po uplynutí doby chladnutia posledného prevedeného zvaru, a po 24 hodinovom
ustálení pretlaku v plynovode. Tlakovanie musí byť vykonané pozvoľne a plynule až do
dosiahnutia skúšobného pretlaku. Tesnosť armatúr a rozoberateľných spojov sa zisťuje
penotvorným prostriedkom. Tlaková skúška je vyhovujúca v tom prípade, že v priebehu skúšky:
- nedošlo k zmene tlaku skúšobného média vplyvom úniku skúšobného média
- neboli zistené žiadne netesnosti, alebo boli zistené netesnosti odstránené hneď na
začiatku tlakovej skúšky.
O skúške s kladným výsledkom sa prevedie zápis. Ak je v priebehu skúšky, alebo po jej
bezprostrednom skončení prevádzaná rovnakým pracovníkom východzia revízia, môže byť zápis o
skúške súčasťou správy o východzej revízii zariadenia. Platnosť tlakovej skúšky je 6 mesiacov. Ak nie
je do tejto doby plynovod uvedený do prevádzky, musí byť skúška opakovaná. Spôsob prevádzania
tlakových skúšok musí zodpovedať STN EN 12327.
Uvedenie do prevádzky
OPZ môže byť uvedené do prevádzky po tlakovej skúške, vystavení revíznej správy (montážna
organizácia), povolenia k napusteniu plynu (prevádzkovateľ) a napustení plynu montážnou
organizáciou. Pred montážou plynomeru je potrebné predložiť uvedené doklady vrátane
súvisiacich, podľa požiadavky pracovníka prevádzkovateľa, ktorý vystaví povolenie na napustenie
plynu na základe písomnej žiadosti odberateľa. Po napojení plynomeru (prevádzkovateľ) montážna
organizácia napustí plyn do odberného plynového zariadenia (OPZ). Pred napustením plynu
zhotoviteľ vykoná kontrolu prevádzkyschopnosti plynovodu a zistí či sú uzatvorené všetky vývody
na plynovode a uzávery pred spotrebičmi. Po vpustení plynu je potrebné vykonať odvzdušnenie
OPZ. Odvzdušnenie rozvodu sa vykoná cez odfukové potrubia do vonkajšieho prostredia.
Správnosť odvzdušnenia sa skontroluje prístrojom. V priestore, kde sa odvzdušňuje nesmie byť v
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blízkosti otvorený oheň, nesmie sa zapínať osvetlenie a elektrické zariadenia, ktoré spôsobujú
iskrenie. Po napustení plynu sa prekontroluje tesnosť všetkých spojov, ktoré neboli podrobené
tlakovej skúške (pripojenie plynomeru, spotrebičov a pod.). Tesnosť sa skontroluje penotvorným
roztokom alebo prístrojom. O napustení plynu zhotoviteľ zhotoví zápis.
VNÚTORNÝ NTL PLYNOVOD
Médium:
Zemný plyn naftový
Tlak plynu v budove:
max. 5 kPa – NTL
Kategória kotolne :
II.- kotolne s menovitým tepelným výkonom 0,5 ~ 3,5 MW.
Od skrinky ROMZ bude NTL plynové potrubie zavedené priamo do miestnosti kotolne, kde
bude plynové potrubie vedené pod stropom kotolne k akumulačnému potrubiu pre kotle DN 300,
dlžky 4,50m. Z neho budú vyvedené odbočky pre jednotlivé kotly. NTL plynovod bude
vyspádovaný smerom do areálového plynovodu. Pred kotolňou bude na prívodnom potrubí
osadený hlavný uzáver kotolne – automatický bezpečnostný uzáver, ktorý uzatvára prívod plynu
v prípade výskytu CH4.
Na prívodnom potrubí ku kotlu sú umiestnené hl. uzáver kotla, tlakomer 0-6 kPa, dvojitý
magnetický ventil, snímač tlaku, ventily na odbery vzoriek plynu a odfukové potrubie s uzávermi.
Odvzdušnenie prívodného potrubia bude napojené pred uzávermi spotrebičov a vyvedené do
vonkajšieho priestoru nad strechu objektu.
Odfukové potrubie z prívodného potrubia kotla a z akum. potrubia je vyvedené spoločným
odfukovým potrubím 1m nad strechu objektu, ukončené oblúkom a uzemnené. Havarijný ventil
bude spojený s detekčným systémom s dvojstupňovou funkciou: 1 stupeň – optická a zvuková do
miesta obsluhy, 2. stupeň – blokovacia funkcia (uzavretie bezpečnostného ventilu).
Na výstavbu NTL plynovodu v objekte budú použité oceľové rúry bezošvé, podľa STN 42 5715,
ak.mat.11 353.1, spájané zváraním. Budú použité certifikované potrubné komponenty
a konštrukčné zostavy plynárenských zariadení. Rúry musia byť pred montážou prečistené
a vizuálne prekontrolované. Prechody potrubných častí cez stavebné konštrukcie musia byť
uložené v chráničkách, prechody medzi požiarnymi úsekmi musia byť plynotesne oddelené
s požadovanou požiarnou odolnosťou.
Pri montáži armatúr, zariadení a pri pripojovaní spotrebičov na rozvody plynu budú
realizované závitové a prírubové spoje a spájanie potrubných rozvodov, vrátane tvaroviek bude
realizované zváraním. Závitové spoje na rozvode plynu musia byť zrealizované v súlade s EN 102261 pri osadení armatúr – guľových kohútov, tlakomerov a pri pripojení plynových spotrebičov –
kotlov.
Pri zváraní potrubných rozvodov musia byť dodržané bezpečnostné predpisy, Konzoly,
závesy a úchytné body rozvodov na stavebné konštrukcie musia byť riešené v zmysle STN 73 1401.
Prechody potrubných častí cez stavebné konštrukcie musia byť uložené v chráničkách, prechody
medzi požiarnymi úsekmi musia byť plynotesne oddelené s požadovanou požiarnou odolnosťou.
Projekt predpokladá použiť požiaruodolné vypeňovacie materiály firmy Hilti. Prechodové časti
oceľového potrubia po montáži budú doizolovaná dvojpáskovým izolačným systémom DENSOLEN
S20/R20 (DENSOLEN PRIMER HT, páska spodná S20, páska vrchná R20). Izolácia sa odskúša
elektroiskrovým prístrojom a musí vykázať odolnosť voči el. preskokom min. 25 kV.
O elektroiskrovej skúške musí byť vyhotovený zápis
Namontované plynové zariadenia a potrubia s príslušenstvom, ktoré nie sú od výrobcu
povrchovo upravené, sa zbavia hrdze kartáčovaním a odmastia odmasťovacím prostriedkom.
Potrubia a armatúry sa po očistení natrú 2x základnou farbou S 2003/0600 a 2x krycou farbou S
2013/6200. Náterový systém sa bude nanášať až po úspešných tlakových skúškach. Po
povrchových úpravách budú doplnené predpísané označenia určujúce prevádzkové parametre
rozvodov.
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V zmysle vyhlášky 508/2009 je plynovod zaradený do skupiny A h) a u tohto zariadenia sa
vyžaduje úradná skúška. Po skončení montáže plynovodu alebo prípojky dodávatel vykoná tlakovú
skúšku za účasti revízneho technika a prevádzkovatela.
Skúšanie zostavy MaRZ, vrátane skúšok pevnosti a tesnosti jej potrubných rozvodov musí
zodpovedať požiadavkám STN EN 12279; TPP 609 01 a TPP 609 02. Skúšanie MaRZ musí realizovať
autorizovaná osoba (AO) spĺňajúca požiadavky a kritéria vyhlášky č.508/2009, ktorá je zodpovedná
za ich vykonanie. Potrubie rozvodov plynu s prevádzkovým tlakom 3,0 kPa vybudovaných v rámci
plynofikácie kotolne musí byť pred odvzdušnením odskúšané na pevnosť a tesnosť – návrh
pneumaticky stlačeným vzduchom.
V priebehu tlakovej skúšky sa nesmú na rozvodoch plynu vykonávať žiadne práce, alebo
zásahy, ktoré by mohli ovplyvniť jej priebeh a výsledok. Dovolené je iba odstraňovanie únikov
dotiahnutím závitových spojov a upchávok armatúr, atď. Tlakové skúšky pevnosti a tesnosti
navrhujem vykonať vzduchom (aj na odvzdušňovacom potrubí) podľa čl. 6 STN EN 1775, v
nadväznosti i na čl. 5 TPP 704 01, s navrhnutou hodnotou skúšobného pretlaku STP = 10 kPa.
Pred skúškami musia byť utesnené všetky otvorené konce potrubia. Akékoľvek utesňovacie
zariadenie použité na utesnenie rozvodov plynu musí odolať skúšobnému tlaku. AO, ktorá bude
vykonávať skúšku s médiom pod tlakom musí v závislosti od zvoleného skúšobného tlaku, druhu
použitých spojov a umiestnenia rozvodu plynu posúdiť, či je nevyhnutné pred tlakovou skúškou
najskôr vykonať nedeštruktívne skúšky. V prípade potreby má AO vhodnými opatreniami upozorniť
na vykonanie skúšky a každé miesta, ktoré sú považované za nebezpečné musia byť označené a
prístup k nim musí byť zakázaný. Pred skúškou na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt musia byť
rozvody plynu pod tlakom min. 30 minút. Použitý skúšobný tlak nesmie prekročiť tlak, ktorému
môže potrubie odolávať. Spotrebiče musia byť pri skúške odpojené, alebo uzavreté. Pri realizácii
skúšky nesmie dôjsť k žiadnemu náhlemu zvýšeniu tlaku v skúšanom rozvode plynu. Pre skúšky je
navrhnuté použitie stlačeného vzduchu, resp. môže byť použitý aj distribuovaný ZP. Tlakomer
použitý pri skúškach musí mať vhodnú citlivosť na merané skúšobné médium, resp. ZP. Po úspešnej
tlakovej skúške – skúške pevnosti, musí byť vykonaná skúška tesnosti – návrh rovnakým
skúšobným pretlakom, t. j. 10,0 kPa. Skúška tesnosti môže začať, až po ustálení teploty ZP v potrubí
a trvá rovnako dlho, ako pri skúške pevnosti. Rozvod plynu sa považuje za tesný pokiaľ nedôjde k
poklesu tlaku na začiatku a po skončení skúšky, pričom sa nezhľadňuje rozdiel spôsobený zmenou
teploty média, atmosférického tlaku a vonkajšej teploty počas skúšky. Ak pri skúške tesnosti
nebude skúšané pripojenie spotrebiča, musí byť zrealizovaná po jeho pripojení. O skúškach sa musí
urobiť zápis, ktorý musí umožniť jasnú identifikáciu skúšanej časti rozvodu plynu. Musí v ňom byť
uvedený dátum, druh vykonaných skúšok, namerané hodnoty (čas, tlak, teplota a pod.) a
posiahnuté výsledky. V prípade negatívnych výsledkov skúšok sa netesnosť musí identifikovať
vhodnými prostriedkami v súlade s článkom 8.4 STN EN 1175, napr. použitím kvapalín na zisťovanie
úniku. Chybné časti sa musia opraviť, alebo vymeniť. Po odstránení netesnosti musí byť skúška
opakovaná až kým nebudú výsledky uspokojivé. Počas skúšok nesmie byť ohrozená bezpečnosť
osôb a majetku. Skúšobný tlak musí byť sledovaný pomocou manometra s požadovanými
parametrami podľa čl. 5.1.6 TPP 704 01. Počas skúšok musí byť meraná teplota okolia. V prípade
rozdielov teplôt na začiatku a konci skúšky, musí sa pretlak prepočítať podľa článku 7.10 TPP 704
01. Tlaková skúška je úspešná vtedy, ak počas trvania tlakovej skúšky nebol zistený žiadny pokles
tlaku skúšobného média. V opačnom prípade sa skúška po zistení a odstránení netesnosti
zopakuje. Rozvody plynu sa považujú za tesné pokiaľ nedôjde k poklesu tlaku na začiatku a po
skončení skúšky, pričom sa nezhľadňuje rozdiel spôsobený zmenou teploty média, atmosférického
tlaku a vonkajšej teploty počas skúšky. Tesnosť armatúr a rozoberateľných spojov musí byť overená
tiež penotvorným roztokom. V prípade pochybností o výsledku skúšky tesnosti musí sa doba
skúšky predĺžiť a miesto úniku sa zisťuje novým tlakovaním potrubia a penotvorným roztokom.
Uvedenie plynofikácie kotolne do prevádzky môže byť zrealizované až po úspešných skúškach
pevnosti a tesnosti a odvzdušnenie rozvodov plynu musí byť zrealizované v súlade s STN EN 150012.
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Uvedenie do prevádzky
OPZ môže byť uvedené do prevádzky po tlakovej skúške, vystavení revíznej správy (montážna
organizácia), povolenia k napusteniu plynu (prevádzkovateľ plynovodu) a napustení plynu
montážnou organizáciou. Pred montážou plynomeru je potrebné predložiť uvedené doklady
vrátane súvisiacich, podľa požiadavky pracovníka prevádzkovateľa plynovodu, ktorý vystaví
povolenie na napustenie plynu na základe písomnej žiadosti odberateľa. Po napojení plynomeru
(prevádzkovateľ plynovodu) montážna organizácia napustí plyn do odberného plynového
zariadenia (OPZ).
Pred napustením plynu zhotoviteľ vykoná kontrolu prevádzkyschopnosti plynovodu a zistí či
sú uzatvorené všetky vývody na plynovode a uzávery pred spotrebičmi. Po vpustení plynu je
potrebné vykonať odvzdušnenie OPZ. Odvzdušnenie rozvodu sa vykoná cez odfukové potrubia do
vonkajšieho prostredia. Správnosť odvzdušnenia sa skontroluje prístrojom. V priestore, kde sa
odvzdušňuje nesmie byť v blízkosti otvorený oheň, nesmie sa zapínať osvetlenie a elektrické
zariadenia, ktoré spôsobujú iskrenie. Po napustení plynu sa prekontroluje tesnosť všetkých spojov,
ktoré neboli podrobené tlakovej skúške (pripojenie plynomeru, spotrebičov a pod.). Tesnosť sa
skontroluje penotvorným roztokom alebo prístrojom. O napustení plynu zhotoviteľ zhotoví zápis.
Prevádzková dokumentácia
Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu rozvodov plynu. Prevádzkovateľ
je povinný vydať prevádzkový poriadok. Ďalej musí mať k dispozícii knihu údržby a opráv a revíznu
knihu plynového zariadenia podľa STN 38 6405.
Bezpečnosť pri práci
Pre bezpečné vykonávanie stavebno - montážnych prác na plynových zariadeniach je nutné
rešpektovať príslušné právne normy, predpisy a STN. Zvláštnu pozornosť treba venovať disciplíne z
hľadiska bezpečnosti práce pri montážnych prácach – zváraní vo výškach s použitím lešenia.
Súčasťou následnej dodávateľskej dokumentácie musí byť vypracovaný technologický alebo
pracovný postup, v ktorom musí byť riešené nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných operácií,
pracovný postup pre danú pracovnú činnosť, použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných
prostriedkov, druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií, spôsob dopravy a manipulácie
materiálu, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov, pracoviska
a okolia, opatrenia na zabezpečenie pracoviska v čase dodávateľských prác a v čase voľna.
V prípade úniku plynu na meracom zariadení okamžite uzatvorte HUP! Urobte účinné
opatrenia na vyvetranie miestnosti a to otvorením dverí. Počas doby, keď sa v objekte nachádza
unikajúci plyn je zakázané používať otvorený oheň, alebo zapínať el. osvetlenie, signalizačné a iné
zariadenia, ktoré spôsobujú iskrenie. Tesnosť armatúr plynovodu a jeho súčastí sa môžu
kontrolovať štetcom namočeným v penotvornom roztoku napr. Jar, Pur s vodou. Otvorený oheň na
kontrolu tesnosti je prísne zakázaný!!!
Montáž a skúšky môže vykonávať len firma majúca príslušné oprávnenie podľa z.124/2006 Z.z.
V zmysle požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Zb; pri montáži a skúškach sú pracovníci povinný
dodržiavať bezpečnostné predpisy pri zváraní, pri prácach vo výške, manipulácii s bremenami, pri
práci s prenosným elektrickým zariadením, pri zemných prácach a používať osobné ochranné
pomôcky.
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SO-306, SO-307, SO-308 NN ROZVOD
Základné technické údaje
NN vedenie
Napäťová sústava: NN 3 PEN, AC-50Hz 230/400 V, TN-C
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN EN 33 2000-4-41/2007
411. Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania
411.2 Požiadavky na základnú ochranu(ochranu pred priamym dotykom)
Príloha A
A1 – Základná izolácia živých častí
A2 – Zábrany alebo kryty
Príloha B – Prekážky a umiestnenie mimo dosah
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
415 Doplnková ochrana
415.1 Prúdové chrániče
415.2 Doplnkové ochranné pospájanie

Popis technického riešenia
Novo navrhovaný areál Južné mesto Bratislava, Petržalka, ZÓNA A1 - 2.ETAPA – bude
pripojená z novej odberateľskej transformačnej stanice TS-A6 (MDS) riešenej v SO323 - Trafostanica
TS-A6 (MDS) novými odberateľskými distribučnými NN rozvodmi miestnej distribúcie. NN káblové
rozvody budú vybudované podľa technických požiadaviek prevádzkovateľa MDS - miestna
distribučná sústava ENERGY ONE.
Účelom stavby je vybudovanie NN káblového rozvodu miestnej distribučnej spoločnosti ENERGY
ONE pre napojenie nových požiadaviek odberateľov v objektoch Zóny A1 - 2.ETAPA (objektu SO010 (G1), SO-011(G2), SO-012(G3)).
Z novej odberateľskej transformačnej stanice, miestnej distribučnej spoločnosti ENERGY ONE
označenej ako TS-A6 (MDS) riešenej v samostatnej dokumentácii SO323 Trafostanica TS-A6 (MDS)
bude vyvedený výkon káblami:
SO-306 NN ROZVOD - OBJEKT G1 (ROZVOD MDS) - SPOLU NAYY-J 4X240: 660M
VETVA 1 - NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 220m
VETVA 2 - NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 220m
VETVA 3 - NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 220m

SO-307 NN ROZVOD - OBJEKT G2 (ROZVOD MDS) - SPOLU NAYY-J 4X240: 570M
VETVA 4 - NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 190m
VETVA 5 - NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 190m
VETVA 6 - NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 190m

SO-308 NN ROZVOD - OBJEKT G3 (ROZVOD MDS) - SPOLU NAYY-J 4X240: 240M
VETVA 7 - NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 80m
VETVA 8 - NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 80m
VETVA 9 - NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 80m

Spolu.: NAVRHOVANÝ KÁBEL NAYY-J 4x240, CELKOVÁ DLŽKA 1470m
Trasa káblov je zrejmá z výkresu č.1 celková situácia stavby. Navrhované káble
predmetného stavebného objektu NN rozvodu budú zaústené do navrhovaných skríň SR, ktoré
budú uzemnené zemniacou páskou FeZn 30x4 mm. Schéma zapojenia je zrejmá z prílohy
prehľadovej schémy zapojenia.
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Navrhované NN káble budú uložené vo voľnom teréne v káblovej ryhe 350x800 mm2,
500x800 mm2, 650x800mm2 v pieskovom lôžku kryté tehlami a výstražnou fóliou. Pri križovaní s
cestou a inž. sietami budú káble uložené v káblových ryhách 500x1200 mm v chráničkách FXKV 160
mm na zhutnenom podklade. Presné body križovania budú pri realizácii stavby upresnené v
realizačnom projekte.
Z nových skríň SR budú realizované NN prípojky pre fakturačné skupinové elektromerové
rozvádzače jednotlivého objektu.
NN KÁBLOVÉ PRÍPOJKY
SO-306.1 - NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT G1 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE1.I - VCHOD 1
SO-306.2 - NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT G1 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE1.II - VHOD 2
SO-307.1 - NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT G2 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE2.I - VCHOD 1
SO-307.2 - NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT G2 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE2.II - VCHOD 2
SO-308.1 - NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT G3 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE3.I - VCHOD 1
SO-308.2 - NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT G3 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE3.II - VCHOD 2

Z navrhovanej skrine jednotlivého objektu označeného:
G1 - SR-G1 (pri objekte G1 - SO010)
G2 - SR-G2 (pri objekte G2 - SO011)
G3 - SR-G3 (pri objekte G3 - SO012)
bude realizovaná NN káblová prípojka do elektromérového rozvádzača RE (prislúcajúceho vchodu
a sekcie) riešeného v PD Elektroinštalácie.
NN prípojka vyústi z danej istiacej a rozpojovacej skrine SR vo volnom teréne a prierazom
cez stenu zaústi do navrhovaného rozvádzača RE prislúchajúcej vchodovej sekcie objektu.
Káble v objekte budú uložené na káblových žlaboch požadovanej požiarnej odolnosti.
Káble budú opatrené protipožiarnym náterom v objekte ako primárne napájanie
požiarnotechnických zariadení.
Prístup do elektromerne bude zabezpečený energetickým klúčom každú dennú i nočnú hodinu
pracovníkom miestnej distribučnej spoločnosti ENERGY ONE.

NN PRÍPOJKY
OD SR-G1
SO-306.1 - NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT G1 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE1.I - VCHOD 1
NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 120m

SO-306.2 - NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT G1 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE1.II - VCHOD 2
NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 90m

OD SR-G2
SO-307.1 - NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT G2 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE2.I - VCHOD 1
NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 35m

SO-307.2 - NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT G2 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE2.II - VCHOD 2
NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 35m

OD SR-G3
SO-308.1 - NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT G3 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE3.I - VCHOD 1
NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 35m

SO-308.2 - NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT G3 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE3.II - VCHOD 2
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NAVRHOVANÉ 1kV KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x240 ULOŽENÉ V ZEMI - CELKOVÁ DLŽKA 35m

STAVENISKO A POSTUP REALIZÁCIE
Obsah časti:
Zariadenie staveniska
Údaje o dopravných trasách
Opis postupu výstavby
Požiadavka na kvalitu
Zariadenie staveniska
Zariadenie staveniska s možnosťou pripojenia na odber elektrickej energie a vody
zabezpečí investor stavby v spolupráci s dodávateľom a príslušným Miestnym úradom. Materiál
väčších rozmerov bude umiestnený v objekte dodávateľa stavby. Drobný materiál bude
uskladnený v plechových skladoch dodávateľa.
Údaje o dopravných trasách
Preprava materiálu bude zabezpečená vozidlami dodávateľa po štátnych cestách I. II. a III.
triedy a po miestnych komunikáciách zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvedených
komunikáciách pri preprave materiálu nebude obmedzená.
Opis postupu výstavby
Budovanie energetických zariadení sa bude vykonávať po predchádzajúcom vytýčení
všetkých inžinierskych sietí a podľa predpísaných technologických postupov pre montáž a
demontáž NN káblových vedení za dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových
predpisov a STN EN. Káblové ryhy a výkopy pre stĺpy sa prikryjú zábranami, aby sa predišlo úrazom.
Požiadavky na kvalitu
Nové elektrické vedenie bude vybudované pracovníkmi v súlade s bezpečnostnými a
prevádzkovými predpismi ENERGY ONE, normami STN EN a súvisiacimi PNE a ON.
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SO-316, SO-317, SO-318 VONKAJŠIE OSVETLENIE
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Napäťová sústava :
Vonkajšie osvetlenie
Napäťová sústava: NN 3 PEN, AC-50Hz 230/400 V, TN-C
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN EN 33 2000-4-41/2007
411. Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania
411.2 Požiadavky na základnú ochranu(ochranu pred priamym dotykom)
Príloha A
A1 – Základná izolácia živých častí
A2 – Zábrany alebo kryty
Príloha B – Prekážky a umiestnenie mimo dosah
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
415 Doplnková ochrana
415.1 Prúdové chrániče
415.2 Doplnkové ochranné pospájanie
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54
Ochranné pásmo NN kábla: 1 m na každú stranu
Prostredie pre NN prípojku: v zmysle STN 33 2000-5-51 (viď. Protokol o vonkajších vplyvov)

POŽADOVANÉ ODBERY
Pre Vonkajšie osvetlenie požadujeme nasledovné výkonnostné odbery:
Typ rozvodu
max. Inštalovaný Výkon
max. Súčasný výkon
Pi max (W)
Ps max (W)
12 x svietidlo areal. komunikacii
24 x 27 W
24 x 27 W = 648 W
Spolu
648W = 0,65kW
648W = 0,65kW
Koeficient súčasnosti =
Ps/Pi = 1
Výkonová bilancia areálu :
Pi = 0,65kW , Ps = 0,65 kW
Stupeň elektrizácie: stupeň C
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie :
3. stupeň
Požadujeme hlavný istič pred elektromerom ET 5-20A, 3x16A char.B.
ELEKTROINŠTALÁCIA
Projektová dokumentácia rieši v zmysle platných predpisov a noriem STN:
SO-316 VONKAJŠIE OSVETLENIE – OBJEKT G1
SO-317 VONKAJŠIE OSVETLENIE – OBJEKT G2
SO-318 VONKAJŠIE OSVETLENIE – OBJEKT G3
Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie boli požiadavky objednávateľa. a
konzultácie s architektom projektu. Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s predpismi a
normami STN platnými v čase jej spracovania.
TECHNICKÉ RIEŠENIE
INŠTALÁCIA
Nasvetlenie vnútroareálových komunikácii
Navrhovaný kábel verejného osvetlenia bude typu: CYKY 4Bx10mm2 uložený v zemi v kábl.
ryhe 350x800 mm v spoločnom výkope s NN rozvodmi.
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Napojenie jednotlivých stožiarov areálového osvetlenia vnútroareálových komunikácii
navrhujeme káblom CYKY 4Bx10 mm2 bude realizované slučkovaním s pravidelným striedaním
jednotlivých fáz. Stožiare budú vzájomne pospájané zemným pásikom FeZn 30/4, uloženým do
spoločného výkopu s NN káblom verejného osvetlenia. Zemný pásik bude umiestnený min. 10 cm
pod alebo vedľa káblového vedenia. Stožiare budú situované – viď. celková situácia stavby.
Navrhovaný NN kábel AO bude uložený v káblovej ryhe 350x800 mm v pieskovom lôžku krytý
betónovou doskou a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi sieťami bude navrhovaný NN
kábel uložený v káblovej ryhe 500x1200mm v chráničke FXKV 110.
Výška osadenia svietidiel na stožiaroch VO je 8 m. Osadenie stĺpov bude v betónovom
základe. Navrhnuté svietidlá sú od firmy SITECO.
V stožiaroch bude umiestnená poistková skrinka GURO EKM 2035 pre jedno svietidlo. Z nej bude
vedený v telese stĺpa kábel CYKY-J 3x1,5 k svietidlu.

Počet svietidiel so stožiarom - 24 ks
– NN zemný kábel areálové osvetlenia CYKY 4Bx10 mm2 dĺžka.....................................560 m
- Stĺpy areálového osvetlenia : Stožiar kužeľový 8m ..........................................................24 ks
- Svietidlo Siteco, Streetlight 10 mini LED (5XA591321C08) s výkonom 27W..............24 ks
- Poistková skrinka GURO EKM 2035 1xE27 (pre jedno svietidlo).......................................24 ks
Údaje o svietidle:
Účinnosť svietidla: 95.6 lm/W A30 100.0%
Klasifikácia 0.0% : CIE Flux Codes : 31 68 95 100 100 UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) C0 / C90 : 34.7 /
16.5
Celkový výkon svietidla : 27.3 W
Dĺžka : 619 mm, Šírka : 170 mm, Výška : 137 mm
Označenie : LED 4000K / CRI >= 70
Výkon : 27.3W
Farva : 4000 K
Svetelný tok : 2610 lm
Farebnosť : 73
obrázok: NAVRHOVANÉ SVIETIDLO SITECO

KÁBLOVÉ ROZVODY AREÁLOVÉHO OSVETLENIA VNÚTROAREÁLOVÝCH KOMUNIKÁCII
Použité káble pre inštaláciu sú celoplastové typu CYKY-J 4x10. Káble medzi jednotlivými
stĺpmi nesmú byť spájané káblovými spojkami – musia byť v celku. Káble sú vedené :
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v zemi vo výkope, resp. v chráničkach ø 100 mm pod úrovňou spevnenej plochy, alebo pri križovaní
s inými sieťami alebo komunikáciou ( presah chráničky 1 m na obe strany za križovanú sieť ).
Pri súbehu a križovaní s inými inžinierskymi sieťami budú dodržané odstupové vzdialenosti podľa
STN 73 6005.
Pred začatím výkopových prác je potrebné v priestore výkopov vytýčiť všetky inžinierske
siete ich správcami.
VŠEOBECNE
Navrhované káble VO budú uložené v chodníku a zeleni. Uloženie navrhovaných káblov,
križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 33 2000 5-52 za
dodržania STN 73 6005. Pri križovaní s komunikáciami a IS budú káble zatiahnuté do chráničky.
UZEMNENIE
Uzemnenie stožiarov VO bude pásikom FeZn 30/4 uloženom na dne káblového výkopu.
Pripojenie stĺpov k uzemneniu je drôtom FeZn ø 10 mm pomocou normalizovaných svoriek.
Zemný odpor v mieste uzemnenia stožiaru VO nemá byť väčší ako 15Ω.
Všetky typy svietidiel budú inštalované podľa vlastného výberu užívateľa s tým, že každé
svietidlo bude mať certifikát o spôsobilosti používania a svojím krytím bude vyhovovať prostrediu,
do ktorého bude inštalované. Zapínanie osvetlenia bude cez súmrakový spínač.
ZÁVER
Všetky elektro práce musia byť zrealizované podľa platných predpisov a noriem STN. Za
súčasného dodržovania bezpečnostných predpisov a používania ochranných pracovných
pomôcok, čo predpisuje zákonník práce.
Je potrebné zabezpečiť pri práci kvalifikovaný dozor. Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí
byť vydaná revízna správa a vykonané komplexné skúšky.
Zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predpisuje „ Zákonník práce“.
Montážna organizácia je povinná v zmysle vyhl. 508/2009 zabezpečiť pri práci riadny kvalifikovaný
dozor.
Projekt je spracovaný podľa všetkých toho času platných predpisov a STN, ktoré sa vzťahujú na
daný objekt.
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SO-320 VN ROZVOD
Základné technické údaje
VN vedenie
Napäťová sústava: VN 3 AC, 50Hz, 22kV/IT
Bezpečnostné opatrenia podľa STN EN 61 936-1
Ochrana pred priamym dotykom kapitola 8.- časť 8.2.
Opatrenia na ochranu pred priamym dotykom časť 8.2.1
- ochrana krytom
- ochrana zábranou
- ochrana prekážkou
- umiestnením mimo dosahu
Ochrana mimo uzavretých elektrických prevádzkových priestorov – časť 8.2.2.1
- ochrana krytom
- umiestnením mimo dosahu
Ochrana počas normálnej prevádzky – časť 8.2.2.3
- Uzemňovacie sústavy kapitola 10.
- IEC 61 140
Uzemnenie: STN EN 505 22
Ochranné pásmo VN káblového vedenia je 1 m na obidve strany

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA
Všeobecne:
Z dôvodu výstavby lokality Južné mesto – Zóny A1 - 2.ETAPA v Bratislave – Petržalke so zreteľom na
prebiehajúce projekty primárnej infraštruktúry s maximálnej využiteľnosti nových plánovaných
a prebiehajúcich faktorov bola vznesená požiadavka na vybudovanie novej VN prípojky pre
transformačnú stanicu označ. TS-A6 (SO323)
SO-320 VN ROZVOD
VN PRÍPOJKA PRE TRANSFORMAČNÚ STANICU TS-A6
V čase realizácie prípojky VN riešenej v SO-320 je zrealizovaný privádzača riešený v PD JM-PI
SO43 – linky č. 1093 a 1094 smer Carefure SO43 na základe zmluvy o spolupráci pre vybudovanie
transformačných staníc v zóne B1. (stavebné polovenie: SP- UKSP14602-TX1/13-Ja-143)
Navrhovaná TS-A6 riešená v SO323 – bude odberateľská v správe miestnej distribučnej spoločnosti
MDS a bude súčasť VN rozvodu ZSDis.
V danom čase existujúca VN linka č. 1094 sa v mieste zrejmom z celkovej situácie stavby
rozreže a cez VN spojky naspojkuje na nový kábel typu 2xNA2XS2Y 3x1x240 mm2, ktorý zaústi do
novej transformačnej stanice TS-A6 (SO323) zóny A1 - 2.etapa - VN rozvádzača pola 1 a 2.
Navrhovaný 22 kV kábel bude uložený vo voľnom teréne v káblovej ryhe 65x120cm v pieskovom
lôžku, krytý betónovou doskou a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi sieťami a cestou
bude VN kábel uložený v káblovej ryhe 65x120 cm v chráničke FXKV 200 mm na zhutnenom
povrchu.
Uloženie káblov bude v súlade s STN 34 1050 za dodržania STN 73 6005.
Navrhovaný VN kábel bude typu 2 x NA2XS2Y 3x1x240 mm2 – dĺžka celej trasy 2x50 m = 100m
Návrh VN káblového vedenia je zrejmý z výkresu - Celková situácia v mierke 1 : 500
Bilančné kapacity :
SO-320 VN ROZVOD
22 kV kábel - NA2XS2Y 3x1x240 mm2

Dĺžka trasy 2x50 m = 100m
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STAVENISKO A POSTUP REALIZÁCIE
Obsah časti:
1 Zariadenie staveniska
2 Údaje o dopravných trasách
1. Opis postupu výstavby
2. Požiadavka na kvalitu
Zariadenie staveniska
Zariadenie staveniska za účelom montáže nie je potrebné, materiál bude dovážaný priamo na
miesto stavby. Materiál väčších rozmerov bude umiestnený v objekte dodávateľa stavby. Drobný
materiál bude uskladnený v plechových skladoch dodávateľa.
Údaje o dopravných trasách
Preprava materiálu bude zabezpečená vozidlami dodávateľa po štátnych cestách I. II. a III. triedy
a po miestnych komunikáciách zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvedených komunikáciách
pri preprave materiálu nebude obmedzená.
Opis postupu výstavby
Budovanie energetických zariadení sa bude vykonávať po predchádzajúcom vytýčení všetkých
inžinierskych sietí a podľa predpísaných technologických postupov pre montáž VN a NN káblových
vedení za dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových predpisov a STN. Káblové ryhy
sa prikryjú zábranami, aby sa predišlo úrazom.
Pred uvedením do prevádzky sa vykoná úradná skúška podľa §12 vyhl. 508/2009 Z.z. Stavba môže
byť daná do užívania len po vykonaní prvej odbornej skúšky a prehliadky el. zariadenia a po
vypracovaní východzej správy podľa STN 33 1500.
Požiadavky na kvalitu
Nové elektrické vedenie bude vybudované pracovníkmi v súlade s bezpečnostnými a
prevádzkovými predpismi ZSE, normami STN a súvisiacimi STN-IEC, PNE a ON.
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SO-323 TRAFOSTANICA TS A6
ÚVOD
Betónová bloková spínacia stanica typu 2xEH5 - ATYP sa používa ako súčasť rozvodu el.
energie v oblasti elektro-energetiky /distribučné rozvody/,ako aj pre napojenie väčších
priemyselných rozvodov. Podľa nárokov na dodávaný el. výkon je možné kombinovať prístrojové
vybavenie ako aj estetické riešenie, ktoré je možné prispôsobiť prianiu zákazníka. Uvedená
transformačná stanica bude tvorená jedných samostatným priestorom VN rozvodne. Spínacia
stanica svojím vyhotovením tvorí jeden konštrukčný celok , ktorý je možné zmontovať a odskúšať
a preto vyhovuje STN EN 62 271-202.
Medzi najväčšie prednosti transformačnej stanice patria:
1. malá zastavaná plocha
2. rýchla montáž
3. minimálna údržba
4. bezpečná a spoľahlivá prevádzka
5. vybavenie modernými zapúzdrenými spínacími zariadeniami plnené plynom SF6
6. umiestnenie vo veľkých priemyselných centrách
7. dlhá životnosť
PRACOVNÉ PODMIENKY
Bloková transformačná stanica je určená pre trvalú prevádzku vo vonkajšom prostredí podľa
STN 33 2000-5-51.
 najvyššia teplota okolia ...................................................+ 40C
 priemerná teplota okolia...................................................+ 30C
 najnižšia teplota okolia..................................................... - 30C
 priemerná ročná teplota.................................................. .+ 20C
 najvyššia relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu............ 100%
 maximálna zmena teploty okolia v priebehu 8hod............  20C
 maximálna nadmorská výška .......................................... 1000m
USPORIADANIE TRANSFORMAČNEJ STANICE
Betonová spínacia stanica je zostavená z troch základných častí:
 káblový priestor /vaňa/
 stavebné teleso /skelet/
 strecha
Betónová spínacia stanica je tvorená jedným samostatným priestorom pre osadenie VN
rozvádzačov do 3xEH5 budú osadené VN rozvádzače , vývodové polia a transformátory.
Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť monolitu
/vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo
výrazne urýchľuje montáž celej spínacej stanice. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN
káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich
kábelových vedení. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery TS sú dané
veľkosťou skeletu ,ako aj prístrojového vybavenie podľa požiadaviek zákazníka.
Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym
spádom /rovná strecha/ do jednej strany s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na
vodiacich skrutkách ,ktoré sú zabudované na stav. telese, čiže je znemožnené posunutie strechy
v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne
odizolovaná. Strecha je navrhnutá ako plochá so štrkovým zásypom.
Technickým osvedčením TO-06/0102, vydané Technickým a skúšobným ústavom
stavebným Bratislava v apríli r.2006 boli overené a potvrdené: mrazuvzdornosť, vodotesnosť,
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olejonepriepusnosť, požiarna odolnosť, hlučnosť, pevnosť betonu a ochrana pred úrazom
elektrickým prúdom.
Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou
zeminou.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE TRANSFORMAČNEJ STANICE
 menovité napätie na strane VN....................................
22kV
 menovité napätie na strane NN....................................
230/400kV
 frekvencia.....................................................................
50Hz
 menovité výkony transformátorov...............................
2x1000kVA,
 kompenzácia transformátora naprázdno......................
2x10kVAr
 menovitý prúd prípojnic VN..........................................
630A
 menovitý prúd prípojníc NN..........................................
1250A
 menovitý krátkodobý prúd VN....................................
16kA efekt.1s
 zap. schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN......
40kA max
 menovitý dynamický prúd rozvádzača NN.................
min.30kA
 krytie podľa STN EN 60 529......................................
IP43 D
 rozmery /d l x š x v/...................................................
2xEH5 spolu: 11000x2830x3610 mm
Výška trafostanice je udávaná spolu so strechou.
Celková maximálna hmotnosť je závislá od typu bloku ,ako aj technologického vybavenia.
TRANSFORMÁTOR
V transformačnej stanici je možné použiť transformátory v celej škále aké ponúkajú
výrobcovia a ktoré spolupracujú s našou firmou. Transformátory svojím vyhotovením zodpovedajú
STN 35 3100, STN 35 1100-3, STN 35 1100-5 , STN EN 60076-1 , STN IEC 60076-2 .
V trafostanici bude v súčasnosti použitý olejový hermetizovaný transformátor BEZ
Bratislava výkonu 2x1000kVA. Transformátor je upevnený na oceľovom profile UE 80-100 ,ktorý je
upevnený na základovej doske TS. Pod transformátormi je umiestnená havarijná zberná vaňa pre
zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora.
Prívod na VN svorky transformátorov je riešený kábelovým prepojom z VN rozvádzača
spravidla požívame 22kV kábel CXEKVCEY 3x1x50mm2 RM ktorý je vedený pomocou
trojotvorových drevených príchytiek upevnených na stene TS do základovej časti blokovej TS
a následne do VN rozvádzača.
Vývody NN z transformátora do NN rozvádzača sú riešené taktiež 1kV káblami, ktorých
prierez je daný príslušným prenášaným výkonom. Spravidla používame 1kV káble CHBU
150mm2 príp. 240 mm2. 1kV káble idú priamo zo svoriek transformátora na prípojnice NN
rozvádzača, ktoré sú umiestnené v hornej časti NN rozvádzača.
Priestor transformátora a rozvádzačov je oddelený stenou umiestnenou pozdĺž transformátora
výšky min.2000mm.Stena je zhotovená z odliateho monolitu ako súčasť bloku TS, alebo môže byť
zhotovená z oceľového plechu. Chladenie transformátora je prirodzené zabezpečené vetracími
otvormi v obvodovej stene TS ako aj vo vstupných dverách.
ROZVÁDZAČ VN
V trafostanici bude umiestnený 22kV rozvádzač SM6 od výrobcu Schneider Electric. Nový
22kV rozvádzač bude modulárny plnený plynom SF6. Rozvádzač bude umiestnený
v technologickej miestnosti.
Prípojnice VN rozvádzača sú vyrobené s elektrotechnickej medi izolované vzduchom,
spínacie silové prístroje v plynovej komore. Krytie IP 2XC podľa STN EN 60529, po otvorení krytu
káblového priestoru IP 00.
R22 – Rozvádzač VN
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Pole č.1 - IM / 630A / CIT - prívodné pole (linka č. 1094)
Pole č.2 - IM / 630A / CIT - prívodné pole (linka č. 1094)
Pole č.3 – GBC -B1 / 630A - Spínač prípojníc + Pole merania
Pole č.4 - QM / 200A / CI1 - Vývodové pole na transformátor T1
Pole č.5 - QM / 200A / CI1 - Vývodové pole na transformátor T2
Pole č.6 – IM / 630A / CIT - Vývod miestny distribučný rozvod - VN rozvod MDS
Pole č.7 – IM / 630A / CIT - Vývod miestny distribučný rozvod - VN rozvod MDS

FAKTURAČNÉ MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE
Spínacia stanica bude mať jedno meranie na VN strane. Meranie na strane VN ako
nepriame meranie vo VN poli merania trojicou prúdových a napäťových meničov v skrini merania.
Na meranie odobranej el. energie sa osadí na vonkajšej stene spínacej stanice skriňa USM I , ktorú si
dodávateľ el. energie ZSE a.s. vystrojí elektromerom činnej a jalovej energie. V poli merania VN
rozvádzača budú osadené 3ks meracie transformátory prúdu MTP typu 3xVTS 25x Sch s
trojjadrovými meničmi s prevodom pre prvú etapu výstavby 60/30/5A (zapojené 30/5A), výkonu
10VA a triedou presnosti 0,5s a VN napäťovými meničmi MTN jednojadrovými s prevodom

22 / 3 / 0,1 / 3 kV; výkonom 10VA presnosti 0,5%. Všetky meniče budú s príslušnou triedou
presnosti pre fakturačné meranie 0.5s a úradne ciachované. Vývody z MTP budú vodičmi CYKY –
5x4mm2 a MTN CYKY 5x2,5mm2. Dodávka a pripojenie meracích prístrojov je vecou dodávateľa
energie. Meracie transformátory a skúšobné svorkovnice budú plombovateľné.
Navrhovaná spínacia stanica bude konštruovaná pre možné osadenie transformátora do
výkonu 2x1000 kVA.
ROZVÁDZAČ NN
Rozvádzač nízkeho napätia sa vyhotovuje v závislosti od technických parametrov,
výkonovej veľkosti transformátora, ako aj použitia veľkosti priestorového usporiadania ostatných
prístrojov v bunke monobloku trafostanice.
Prívodové polia sú spravidla osadené ističmi do 1000A /nastaviteľná spúšť na nižšie
hodnoty/, meracími transformátormi prúdu, meraním /ampérmeter, voltmeter/ , jednofázovou
zásuvkou, statickým kondenzátorom na kompenzáciu jalového výkonu transformátora naprázdno,
obvody na osvetlenie transformačnej stanice.
Vývodové polia sú osadené 2 x 6 (+1xvývod RC) x poistkovými odpínačmi do 400A
a spínačom prípojníc bez možnosti rozšírenia vzhľadom na obmedzený vnútorný priestor
trafostanice. Na poistkové odpínače / 400A / je možné pripojiť vývodové 1kV káble do prierezu
240mm2 , na poistkové odpínače veľkosti 160A NN káble do prierezu 70 mm2 Al a 95mm2 Cu.
Hlavný istič je ovládaný ručne. Prúdová hodnota ističa je závislá na výkone transformátora.
Samotný rozvádzač svojím vyhotovením spĺňa krytie. Prívodné káble z transformátora sú do
rozvádzača NN privedené vrchom. Vývodové káble sú vedené spodom cez priechodky RAYCHEM
typu RDSS umiestnenými v prefabrikovanej vani príp. sa používajú priechodky od iných výrobcov.
Výrobcom rozvádzača je ELEKTRO HARAMIA Lozorno.
TECHNICKÉ ÚDAJE ROZVÁDZAČA ANG
NN rozvádzač osadiť pre In = 1600A !!!
Menovitý výkon transformátora

160 kVA

250 kVA

400 kVA

630 kVA

1000-1250
kVA

Menovitý prúd prípojníc
Menovité napätie /V/
Frekvencia /Hz/

300
242/420
50

400
242/420
50

630
242/420
50

1000
242/420
50

1600-2000
242/420
50

/A/

89

Poč. rázový skratový prúd Icw /kA/
Nárazový skratový prúd Ipk /kA/

7,79
13,65

8,09
15,35

8,62
18,80

13,48
30,09

Ekviv.tepelný skrat.prúd I/1s /kA/

7,82

8,12

13,60

18,69

Cu 32x5

Cu 40x5

Cu 32x10

Cu 50x10

Materiál prípojníc + rozmery /mm/

19,0-24,9
40,2845,77
20,9026,14
3x
Cu80x10

Návrh výzbroje rozvádzača NN je výsledkom súhrnu montážnych ,prevádzkových a ekonomických
skúsenosti firmy ELEKTRO-HARAMIA Lozorno a prevádzkovateľov týchto transformačných staníc.
Výzbroj rozvádzača však nie je pevná ,preto ju možno meniť na základe dohody medzi
objednávateľom a dodávateľom trafostanice.
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM
Rozvodná sústava
- 3 AC – 50Hz, 22000V / IT - prívod z verejnej rozvodnej siete a VN rozvádzač
- 3 PEN, AC – 50Hz, 230/400V / TN-C-S - rozvádzač NN a vlastná spotreba
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
VN VEDENIE
Napäťová sústava: VN 3 AC, 50Hz, 22kV/IT
Bezpečnostné opatrenia podľa STN EN 61 936-1
Ochrana pred priamym dotykom kapitola 8.- časť 8.2.
Opatrenia na ochranu pred priamym dotykom časť 8.2.1
- ochrana krytom
- ochrana zábranou
- ochrana prekážkou
- umiestnením mimo dosahu
Ochrana mimo uzavretých elektrických prevádzkových priestorov – časť 8.2.2.1
- ochrana krytom
- umiestnením mimo dosahu
Ochrana počas normálnej prevádzky – časť 8.2.2.3
- Uzemňovacie sústavy kapitola 10.
- IEC 61 140
Uzemnenie: STN EN 505 22
Ochranné pásmo VN káblového vedenia je 1 m na obidve strany

NN VEDENIE
Napäťová sústava: NN 3 PEN, AC-50Hz 230/400 V, TN-C
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN EN 33 2000-4-41/2007
411. Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania
411.2 Požiadavky na základnú ochranu(ochranu pred priamym dotykom)
Príloha A
A1 – Základná izolácia živých častí
A2 – Zábrany alebo kryty
Príloha B – Prekážky a umiestnenie mimo dosah
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
415 Doplnková ochrana
415.1 Prúdové chrániče
415.2 Doplnkové ochranné pospájanie
Uzemnenie: STN EN 33 2000-5-54
Ochranné pásmo NN káblového vedenia je 1 m na obidve strany
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Dôležitosť dodávky elektrickej energie
Podľa STN 34 1610 je navrhovaný stupeň č.3.
Energetická bilancia TS
Transformačná stanica bude miestnej distribučnej spoločnosti, fakturačné meranie na strane VN.
Bilancia požadovaných odberov distribučnej transformačnej stanice TS
Transformačná stanica je dimenzovaná na max súčasný výkon 1000kVA x 0,8 = MAX. 800kW
Pre 2xT1 + T2 = max 1600kW

MAXIIMÁLNA REZERVOVANÁ KAPACITA 1000kW.

Kompenzácia účinníku
Kompenzácia chodu transformátora naprázdno je navrhnutá kompenzačným kondenzátorom v NN
rozvádzači.
Krytie
Transformačná stanica ako celok má krytie IP 23 D, podľa STN EN 60 529.
Krytie elektrických predmetov a výrobkov musí spĺňať podmienky STN 60 529.
KOMPENZÁCIA JALOVÉHO VÝKONU
Navrhnutá je kompenzácia transformátora pri chode naprázdno – na sekundárnej strane
transformátora, kde je zaradená batéria statických kondenzátorov, ekvivalentne výkonu
transformátora, v ekologickom vyhotovení, s istením poistkami priamo na vývod z transformátora.
Kondenzátory sú umiestnené v poli prívodu rozvádzača NN.
Výkon transformátorov
/ kVA /
250 - 400
630 - 1000
1600

Výkon kompenzačného
kondenzátora / kVAr /
4-5
8 - 10
14

Kapacitný prúd
/A/
6 - 11
10 - 16
16 - 25

OSVETLENIE A ZÁSUVKOVÉ OBVODY
Svetelný obvod je napojený spred hlavného ističa z dôvodu , aby pri vypnutom výkonovom
ističi bolo zabezpečené dostatočné osvetlenie pri manipulácii a údržbe.
Zásuvkové obvody sú napojené za meraním spotreby el.energie.
Vlastná spotreba pozostáva z :
- osvetlenia bežnými svietidlami : žiarivkovými /žiarovkovými/ nástennými 20W /60W/ v časti
rozvodne a žiarovkovým nástenným 60W, v priestore trafokomory , intenzita 200lx.
- servisnej nástennej zásuvky pre ručné náradie a pod. 230V/10A
Elektrická inštalácia vlastnej spotreby je vedená na povrchu ( na stenách TS).
Temperovanie v zimnom období je odparovým teplom trafostanice.
Pre impedanciu vypínacej slučky platí : Zs * Ia  U0
Zs..... Impedancia poruchovej slučky
Ia..... Prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie ochranným prístrojom v čase max. 0,4s /230V/ , 0,1s
/400V/
U0.... ef. hodnota men. stried. napätia siete proti zemi
Impedancia ochranného vodiča medzi distr. rozvádzačom a miestom v ktorom je ochranný vodič
spojený s hlavným pospájaním nesmie prekročiť
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50V *Zs
U0
Podľa katalógu výrobcu a charakteristík ističov prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie
neprekračuje max. časy odpojenia pre siete TN podľa tabuľky STN 33 2000-4-41 tab.41A.
Ochrana pred úrazom el.prúdom pre zásuvkové obvody je doplnená prúdovými chráničmi.
UZEMNENIE A BLESKOZVOD
V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim
pásom FeZn 30x4. Na ňu sú pripojené všetky kostry skriní , oceľové konštrukcie a ochranné vodiče ,
ako aj armatúry skeletu vrátane vane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je
vyvedená na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez skušobné svorky SR02 , vybavené mosadznými skrutkami. Vonkajšie uzemnenie , spoločne pre bleskozvod aj
technológiu TS, je riešené pásom FeZn 30x4 pásovým zemničom /viď výkresová časť /.
Z tohto
pásu je vytvorená uzemňovacia sústava okolo ( uzatvorený okruh ) bunky TS s rôznou hľbkou
uloženia pre vytvorenie ekvipotenciálneho prahu podľa STN 33 2000-5-54). Spoje sú riešené
pomocou uzemňovacích svoriek , alebo zváraním chránené proti korózii asfaltovým náterom.
Pred nebezpečnými účinkami bleskov je transformačná stanica chránená bleskozvodom v zmysle
STN 62 305. V zmysle súboru noriem STN EN 62305 stanovujem triedu LPS triedy LPS II,
usporiadanie uzemňovačov typu ,,A“ – dva uzemňovače.
Bleskozvod – je riešený klasicky vodičom FeZn Ф 8 mm, s jedným tyčovým lapačom
v strede pôdorysu strechy, dvoma zvodmi a uzemnením cez svorku SZ , s ochranným uholníkom.
Bleskozvod využíva spoločné uzemnenie trafostanice.
Výpočet uzemnenia transformačnej stanice EH 5 je priložený k technickej správe.
Aby bol priestor pre obsluhu bezpečný obloží sa pracovisko / stanovište obsluhy / vo vonkajšom
prostredí hrubým asfaltovým kobercom / šírka cca 1,3m / , alebo zle vodivým štrkom / napr. čadič /.
V zmysle STN EN 62305-1 až 4 je použitá metódaochranného uhla.
Trieda ochrany LPS II, ochranný uhol 74°
Zberacia tyč 1m vysoká
Pri navrhovanej transformačnej stanici nie je zvýšený pohyb osôb.
OCHRANNÉ A PRACOVNÉ POMÔCKY
Transformačná stanica je vyzbrojená pracovnými a ochrannými pomôckami v zmysle STN 38 1981
tab.č.2 skupina 4a.Pracovné pomôcky sú umiestnené v priestore pre obsluhu.
BEZPEČNOSŤ A HYGIENA PRÁCE
Všetky priestory, kde sa nachádzajú elektrické zariadenia, budú označené výstražnými
tabuľkami. Pre vonkajšie označenie, na dverách, použiť smaltované tabuľky. Transformovňa bude
vybavená ochrannými pomôckami podľa STN EN 38 1981, tab.č.2, skupina 4a, za
súčasného rešpektovania vývoja technológie transformovní, nakoľko niektoré predmety vybavenia
podľa spomínanej STN EN sú už neopodstatnené.
Celé elektrické zariadenie musí byť podrobené odbornej prehliadke a úradnej skúške podľa vyhl. MPSVR č.508/2009 Z. z., ďalej pravidelným odborným prehliadkam - revíziám podľa STN
EN 33 1500 a STN EN 33 2000-6/2007. Kvalifikácia obsluhy musí zodpovedať vyhl. MPSVR
č.508/2009 Z.z. - osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie je vstup do transformovne zakázaný !
Požiarna ochrana - po požiarnej stránke tvorí transformovňa jeden požiarny úsek, s prevádzkou bez
obslužnou (v zmysle STN EN 33 3220, čl.10.4.3.). V priestoroch transformovne nie sú použité horľavé
stavebné materiály. Pre protipožiarne oddelenie je nevyhnutné použiť výhradne bezazbestové
materiály. Ostatné opatrenia vyplývajú z predošlých bodov tejto správy. Užívateľ vypracuje
samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku transformovne.
Nebezpečné odpady pri montáži transformovne nevznikajú. Vyhodnotenie
neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných
riešení elektroinštalácie, ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti
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týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam musí byť urobené v zmysle zákona 124/2006 Z.z. o BOZP
a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko a podľa Zákonníka práce. Bezpodmienečne je potrebné dbať na to, aby všetky práce
na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., §15. Odborná
spôsobilosť pracovníkov pre činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa
vyhlášky č. 508/2009 Z.z.§19, §20, §21, §22, §23 a §24.
Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach
konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak,
aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru, alebo výbuchu. Pracovné postupy
je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie, vyhotovenej podľa
vyhlášky č. 508/2009 Z.z., § 5 a 6, príloha č.2 a č.3, zákona č. 264/1999 Z.z., príloha č.4, STN 33 20001/2009 a im pridruženým predpisom STN EN.
Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie, a
aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a
konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani
okolité priestory. Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom a od nosných konštrukcií sa musia zvoliť
podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia.
Hlučnosť transformačnej stanice je overená meraním hluku na transformátore a podľa
výrobcov transformátorov výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci platných
predpisov, predovšetkým OEG 38 1753 – Vnútorné stanovištia transformátorov, opatrenia proti
hluku.
Výrobca transformátorov udáva hodnoty akustického tlaku Lpa na 1m :
Pre max. osadenie transformátora : 1000 kVA - 63dB
Ostatné opatrenia vyplývajú z predošlých bodov tejto správy.
Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku transformačnej stanice.
Nebezpečné odpady pri montáži transformačnej stanice nevznikajú.
Musia byť urobené najmä:
- ochrana proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam),
proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch,
puzdrách, krytoch a konštrukciách), v zmysle STN IEC 61140:2004 a STN EN 33 2000-4-41:2007
- ochrana proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, v zmysle STN EN 62 305
- opatrenia proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN EN
- opatrenia proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku
- opatrenia proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a
elektrického zariadenia
- prevádzkovateľ je povinný pred uvedením do prevádzky stanoviť miestne prevádzkové
predpisy a umiestniť ich na viditeľné miesto v priestoroch TS
- v TS sa zakazuje skladovať akýkoľvek materiál a náradie okrem povinných pomôcok
- TS môže byť použitá len v elektrickej sústave s menovitým napätím ako je to uvedené na VN a
NN rozvádzači
- obsluha TS nesmie vykonávať zásahy do konštrukcie elektrických prístrojov a strojov, ako aj
zasahovať do nastavených ochrán a ich zariadení.
- pri požiari sa elektrické zariadenie nesmie hasiť pod napätím a nesmie sa používať na hasenie
voda a vodné hasiace prístroje
- údržbu, opravy a revízie vykonávať len s použitím pracovných a ochranných pomôcok, ako aj
podľa miestnych pomerov s použitím dopravných zariadení, náradia rebríkov a pod.
ZDROJE OHROZENIA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ PRACOVNÍKOV
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Elektrické zariadenia transformovne svojím konštrukčným vyhotovením a usporiadaním nie sú
zdrojom ohrozenia obsluhy zariadenia pri dodržaní bezpečnostných predpisov.
DOPRAVA
Zariadenia TS sa dopravujú bežnými dopravnými prostriedkami , za dodržania príslušných
prepravných a dopravných predpisov. Manipulácia s monolitmi je možná len zavesením za
pripravené závesné oká ( záves. laná min. 6m , uhol lana voči vodorov. rovine nie menej ako 45˚).
Rozvádzače musia byť pri preprave chránené proti mechanickému poškodeniu a proti
atmosferickým vplyvom ( pozri STN EN 357181). Transformátory nie je potrebné chrániť proti
atmosferickým vplyvom. Proti posunu sú chránené zaistením a upínacími popruhmi.
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Vykoná elektrotechnik - špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred
uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku
zariadenia - o tom vyhotoviť písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške (
„východziu revíznu správu“) .
Transformačná stanica je vyhradeným technickým zariadením skupiny A v zmysle vyhl.
MPSVR č.508/2009 Z.z. - je nevyhnutné pred uvedením do prevádzky skontrolovať, či realizácia
zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilá na bezpečnú a spoľahlivú
prevádzku - vykonanie prvej úradnej skúšky (vykoná a osvedčenie vystaví TI SR na žiadosť a
náklady stavebníka).
Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ
koordinovať s prevádzkou dodávateľa elektrickej energie.
NORMY A PREDPISY
Navrhované zariadenia musia vyhovovať platným normám a bezpečnostným predpisom, najmä:
- STN EN 33 3201/2004
Elektrické inštalácie so str. napätím nad 1 kV
- STN EN 33 3210
Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia
- STN EN 33 3220
Spoločné ustanovenia pre elektrické stanice
- STN EN 33 3240
Stanovište výkonových transformátorov
- STN EN 33 2000-4-41/2007 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
- STN EN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprúdom
- STN EN 33 2000-4-473 Opatrenia na ochranu proti nadprúdom
- STN EN 33 2000-5-523 Dovolené prúdy
- STN EN 62 305
Predpisy pre ochranu pred bleskom – Bleskozvod

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:
- zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou
- správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení
- výsledky všetkých prehliadok a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých
meracích prístrojov
- doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), ak sú potrebné z hľadiska
celkového posúdenia
- ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia
ZÁVER
Zhotovenie elektromontážnych prác, ako aj použitý materiál musia vyhovovať platným predpisom
ZSE a.s., ako aj platným normám, najmä STN EN 34 1050, 73 6005, 33 20000-5-54, 33 2000-5-523, 33
2000-4-41/2007, 33 2000-4-43, 33 2000-4-437, 38 2156, 33 3220, platným vyhláškam a zákonom ,
najmä vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.z. , Zákon NR SR č. 124/2006 , Zákon č. 174/1968 v znení
zákona NR SR č. 256/1994 Zb.z., vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.z. v znení vyhl.454/1990 Zb.z. a ďalším
súvisiacim normám a predpisom k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky energetických zariadení.
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SO-418, SO-417 PRÍPOJKY VODOVODU A AREÁLOVÝ VODOVOD
Objekt „G1“ (SO-010), ktorý sa nachádza úplne vľavo bude samostatnú vodovodnú prípojku
z dôvodu jeho uvažovaného osamostatnenia. Na tejto prípojke bude potrebné umiestniť
nadzemný požiarny hydrant HN2 (DN150) a z tohto dôvodu bude dimenzia prípojky z materiálu
TVLt DN150. Za vodomernou šachtou bude až po tento nadzemný hydrant pokračovať areálový
vodovod z materiálu HDPE v dimenzii DN150 a následne z tohto miesta až do objektu v dimenzii
DN80.
Objekty „G2“ (SO-011) a objekt „G3“ (SO-012) budú mať spoločnú vodovodnú prípojku. Na tejto
prípojke bude taktiež potrebné z požiarneho hľadiska umiestniť nadzemný požiarny hydrant HN1
(DN150). Za vodomernou šachtou sa prípojka teda rozdeľuje na vetvu HDPE DN100 smerom do
kotolne a vetvu HDPE DN150 smerom k nadzemnému požiarnemu hydrantu HN1 (DN150).
Celkový rozsah tejto časti projektu:
Bytový dom SO-011 (stavebný objekt SO-417):
- Prípojka vody – objekt G1 - TVLt DN150 – 8,50m
- Areálový vodovod – objekt G1 - HDPE DN150 – 6,00m
HDPE DN80 – 31,50m
Bytový dom SO-012 (stavebný objekt SO-418):
- Prípojka vody – objekt G2-3 - TVLt DN150 – 8,50m
- Areálový vodovod – objekt G2-3 - HDPE DN150 – 17,00m
HDPE DN100 – 45,50m
Údaje o spotrebe pitnej vody:
Bilančné údaje :
Samotná potreba vody bude určená v zmysle vyhlášky č. 684 zo 14. novembra 2006, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu
a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
1. Výpočet priemernej dennej potreby vody je uvedený v prílohe č. 1 nasledovne:
Qp = Qšp x počet obyvateľov (počet zamestnancov) liter.deň-1
A. Špecifická potreba vody pre bytový fond
- Byt ústredne vykurovaný s ústrednou prípravou teplej vody a vaňovým kúpeľom:
145 liter.osoba-1.deň-1
2. Výpočet maximálnej dennej potreby vody a maximálnej hodinovej potreby vody je uvedený v
prílohe č. 2 nasledovne:
A. Maximálna denná potreba vody:
Qm = Qp x kd
Qp je priemerná denná potreba vody
kd je súčiniteľ dennej nerovnomernosti (2,0)
B. Maximálna hodinová potreba vody: Qh = Qm x kh
Qp je maximálna denná potreba vody
kd je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti (2,1)
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Objekt

Počet
Počet
obyvateľov zamestnancov

Potreba vody
Priemerná denná

SO-010
SO-011
SO-012
A4 spolu

300
300
300
900

2
2
2
6

Max. denná

Max. hodinová

l/d

l/s

l/d

l/s

l/h

l/s

Ročná
potreba
vody
m3/rok

43 620
43 620
43 620
130 860

0,50
0,50
0,50
1,51

87 240
87 240
87 240
261 720

1,01
1,01
1,01
3,03

7 634
7 634
7 634
22 901

2,12
2,12
2,12
6,36

15 921
15 921
15 921
47 764

Celková
potreba
vody

Dimenzia
prípojky

Požiar

l/s

l/s

mm

3,00
18,00
18,00
3,00

5,12
20,12
20,12

DN150
DN150

Technické pokyny
4.1.Trasovanie :
Pri návrhu a realizácii vodovodných prípojku je potrebné bezpodmienečne dodržať doporučené
vzdialenosti pri križovaniach a súbehoch podzemných vedení podľa STN 736005.
Navrhované vonkajšie rozvody vodovodu budú čiastočne vedené pod spevnenými plochami
(vozovka, chodník, parkovisko), čiastočne v zelených zatrávnených plochách.
Potrubia vodovodu budú vedené s doporučeným krytím cca 1,2 m.
4.2.Zemné práce :
Výkopy pre vodovodné prípojky budú robené vo forme ryhy( šírka 900mm). Ryhy hlbšie ako 1,2m
budú pažené príložným pažením. Výkopy pre prípojky budú robené z úrovne stavebnej pláne pre
definitívne spevnené a trávnaté plochy.
Potrubie bude uložené na 100mm pieskovom lôžku (frakcia do 4mm). Obsyp a zásyp potrubia do
výšky 300mm nad úroveň potrubia bude urobený z toho istého materiálu (frakcia do 4mm). Zbytok
ryhy do úrovne pôvodného terénu bude dosypaný vykopaným materiálom. Všetky vrstvy zásypu
budú zhutnené.
Upozornenia:- Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť presné zameranie a
vytýčenie všetkých dotknutých podzemných inžinierskych vedení.
- Pri výkopových prácach musí byť zabezpečená ochrana pracovníkov pre
výkopy hlbšie ako 1,3m v súlade s vyhl.124/2006Z.z.§4.
- Všetky zemné práce realizovať v súlade s požiadavkami STN 733050.
- Pred zasypaním potrubia je potrebné zabezpečiť porealizačné geodetické
zameranie.
4.3.Materiál potrubia:
Potrubie vodovodných prípojok bude montované z rúr TVLt DN150 a prívod vody k objektu zo
šachty z materiálu HDPE, SDR17 (PN10).
4.4.Meranie spotreby :
Meranie spotreby bude realizované (určeným meradlom), ktoré bude umiestnené vždy vo
vodomerovej šachte potrebných rozmerov.
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SO-436, SO-437, SO-438 PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
V rámci realizácie budú vybudované tri kanalizačné prípojky a k nim prislúchajúce areálové
kanalizácie s nasledovným rozsahom:
Bytový dom SO-010 (stavebný objekt SO-436):
- Prípojka splaškovej kanalizácie – objekt G1 - PVC-hladké DN200 – 8,00m
- Areálová splašková kanalizácia – objekt G1 - PVC-hladké DN200 – 30,00m
Celkový rozsah PVC-hladké DN200 – 38,00m
Bytový dom SO-011 (stavebný objekt SO-437):
- Prípojka splaškovej kanalizácie – objekt G2 - PVC-hladké DN200 – 4,50m
- Areálová splašková kanalizácia – objekt G2 - PVC-hladké DN200 – 33,00m
Celkový rozsah PVC-hladké DN200 – 37,50m
Bytový dom SO-012 (stavebný objekt SO-438):
- Prípojka splaškovej kanalizácie – objekt G2 - PVC-hladké DN200 – 4,70m
- Areálová splašková kanalizácia – objekt G2 - PVC-hladké DN200 – 30,30m
Celkový rozsah PVC-hladké DN200 – 35,00m
Každá z týchto prípojok bude ukončená pri stene objektu, kde sa napojí na hlavný odpad bytového
domu. Sklon každej z prípojok DN200 je minimálne 1%.
ÚDAJE O PRODUKCII SPLAŠKOVEJ VODY :
Bilančné údaje :
Produkcia odpadových vôd je totožná so spotrebou pitnej vody.
TECHNICKÉ POKYNY
Trasovanie :
Pri návrhu a realizácii prípojok splaškovej kanalizácie je potrebné bezpodmienečne dodržať
doporučené vzdialenosti pri križovaniach a súbehoch podzemných vedení podľa STN 736005.
Navrhovaná splašková kanalizácia bude v celom rozsahu vedená pod spevnenými plochami
(vozovka, chodník, parkovisko).
Potrubia prípojok splaškovej kanalizácie budú vedené s doporučeným krytím cca 1,2 m.
Smerové vedenie trás jednotlivých stôk je zrejmé z výkresu č. E2-4-2.
Zemné práce :
Výkopy pre potrubie splaškovej kanalizácie budú robené vo forme ryhy( šírka 1100mm). Ryhy
hlbšie ako 1,2m budú pažené príložným pažením. Výkopy pre prípojky budú robené z úrovne
stavebnej pláne pre definitívne spevnené a trávnaté plochy.
Potrubie bude uložené na 150mm pieskovom lôžku (frakcia do 4mm). Obsyp a zásyp potrubia do
výšky 300mm nad úroveň potrubia bude urobený z toho istého materiálu (frakcia do 4mm). Zbytok
ryhy do úrovne pôvodného terénu bude dosypaný vykopaným materiálom. Všetky vrstvy zásypu
budú zhutnené.
Upozornenia:- Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť presné zameranie a
vytýčenie všetkých dotknutých podzemných inžinierskych vedení.
- Pri výkopových prácach musí byť zabezpečená ochrana pracovníkov pre
výkopy hlbšie ako 1,3m v súlade s vyhl.124/2006Z.z.§4.
- Všetky zemné práce realizovať v súlade s požiadavkami STN 733050.
- Pred zasypaním potrubia je potrebné zabezpečiť porealizačné geodetické
zameranie.
4.3.Materiál potrubia:
Potrubie splaškovej kanalizácie bude realizované z potrubí PVC-hladké DN200 (SN8).

97

446.010, SO-446.116, SO-447.011, SO-447.117, SO-448.012, SO-448.118
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
V riešenom území sa nachádzajú vhodné podmienky pre likvidáciu zachytených dažďových
vôd formou vsakovania do podzemia.
V rámci realizácie budú vybudované nasledovné vetvy dažďovej kanalizácie s nasledovným
rozsahom:
SO-446 – Kanalizácia dažďová – objekt G1
SO-446.010 Kanalizácia dažďová – objekt G1
Tento stavebný objekt bude pozostávať z jednej stoky z materiálu PVC-hladké DN200 – 81,0m,
do ktorej budú napojené prípojkami všetky dažďové vody zo strechy objektu G1. Táto stoka bude
odvádzať dažďovú vodu zo striech do blokového vsakovacieho zariadenia (EKODREN - drenblok)
s nasledovnými parametrami:
- VZ.010 – 14,4*1,8*1,2m (31,10 m3)………144ks drenblokov 60x60x60cm
SO-446.116 Kanalizácia dažďová – komunikácie G1
Tento stavebný objekt bude pozostávať z troch prítokov z bočných parkovísk z materiálu
PVC-hladké DN200 – 99,0m, do ktorých budú napojené prípojkami dažďové vpusty na
parkoviskách prislúchajúcich k objektu G.1.
Táto stoka bude odvádzať dažďovú vodu z komunikácií a parkovísk do blokového vsakovacieho
zariadenia (EKODREN - drenblok) s nasledovnými parametrami:
- VZ.011.2 – 29,4*3,0*1,2m (105,84 m3)………490ks drenblokov 60x60x60cm
Vsakovacie zariadenie VZ.011.2 bude zároveň slúžiť aj pre odvedenie dažďových vôd z komunikácií
a parkovísk prislúchajúcich k objektu G.2
SO-447 – Kanalizácia dažďová – objekt G2
SO-447.011 Kanalizácia dažďová – objekt G2
Tento stavebný objekt bude pozostávať z jednej stoky z materiálu PVC-hladké DN200 –
40,0m, do ktorej budú napojené prípojkami všetky dažďové vody zo strechy objektu G2.
Táto stoka bude odvádzať dažďovú vodu zo striech do blokového vsakovacieho zariadenia
(EKODREN - drenblok) s nasledovnými parametrami:
- VZ.011.1 – 19,8*1,2*1,2m (28,51 m3)………132ks drenblokov 60x60x60cm
SO-447.117 Kanalizácia dažďová – komunikácie G2
Tento stavebný objekt bude pozostávať z dvoch stôk, do ktorých budú napojené
prípojkami všetky dažďové vody z prislúchajúcej komunikácie a parkovacích státí k objektu G.2.
Rozsah stôk bude nasledovný:
STOKA 1 - PVC DN300 – 63,4m
PVC DN200 – 83,1m
STOKA 2 - PVC DN300 – 37,0m
PVC DN200 – 72,4m
Tieto stoky budú odvádzať dažďovú vodu z komunikácií a parkovísk do blokového vsakovacieho
zariadeniaVZ.011.2 (EKODREN - drenblok), ktoré je spoločné s objektom G.1.
SO-448 – Kanalizácia dažďová – objekt G3
SO-448.012 Kanalizácia dažďová – objekt G3
Tento stavebný objekt bude pozostávať z jednej stoky z materiálu PVC-hladké DN200 –
55,4m, do ktorej budú napojené prípojkami všetky dažďové vody zo strechy objektu G2.
Táto stoka bude odvádzať dažďovú vodu zo striech do blokového vsakovacieho zariadenia
(EKODREN - drenblok) s nasledovnými parametrami:
- VZ.012.1 – 10,2*2,4*1,2m (29,38 m3)………136s drenblokov 60x60x60cm
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SO-448.118 Kanalizácia dažďová – komunikácie G3
Tento stavebný objekt bude pozostávať z celkovo troch stôk z materiálu PVC-hladké DN200
– 219,3m, do ktorých budú napojené prípojkami všetky dažďové vpusty umiestnené v rámci
areálových komunikácií a parkovacích miest prislúchajúcich k objektu G.3. Rozsah stôk bude
nasledovný:
STOKA 1 - PVC DN300 – 172,0m
STOKA 2 - PVC DN300 – 35,0m
STOKA 3 - PVC DN200 – 57,0m
Táto stoka bude odvádzať dažďovú vodu z komunikácií a parkovísk do blokového vsakovacieho
zariadenia (EKODREN - drenblok) s nasledovnými parametrami:
VZ.012.2 – 21,6*1,8*1,2m (46,66 m3)………216ks drenblokov 60x60x60cm
ÚDAJE O PRODUKCII DAŽĎOVEJ VODY A NÁVRH VSAKOVACÍCH ZARIADENÍ
Bilančné údaje :
Vsakovací systém je navrhnutý podľa smernice DWA ATV-A 138. Pri návrhu potrubných
systémov dažďovej kanalizácie a vsakovacích zariadení uvažujeme s využitím nasledovných údajov
a predpokladov :
- údaje o zrážke pre stanovenie dimenzie potrubia a návrh retenčného objemu :
p= 0,2 ; i=64 l/s, Ha = 0,0064 l/s, m2 ; T = 60min. (5-ročný prívalový)
- návrhový okamžitý koeficient povrchového odtoku pre účely dimenzovania : 1,0
- predpokladaný koeficient filtrácie podložia : kf = od 1 . 10-4
Návrh vsakovacích zariadení :
Povodie prislúchajúce vsakovaciemu zariadeniu „VZ.010“ (strechy G.1):
- Odvodňovaná plocha: S = 1 350,0 m2
Povodie prislúchajúce vsakovaciemu zariadeniu „VZ.011.1“ (strechy G.2):
- Odvodňovaná plocha: S = 1 350,0 m2
Povodie prislúchajúce vsakovaciemu zariadeniu „VZ.011.2“ (komunikácie G.1+G.2):
- Odvodňovaná plocha: S = 4 500,0 m2
Povodie prislúchajúce vsakovaciemu zariadeniu „VZ.012.1“ (strechy G.3):
- Odvodňovaná plocha: S = 1 250,0 m2
Povodie prislúchajúce vsakovaciemu zariadeniu „VZ.012.2“ (komunikácie G.3):
- Odvodňovaná plocha: S = 2 000,0 m2
TECHNICKÉ POKYNY
Trasovanie :
Pri návrhu a realizácii prípojok dažďovej kanalizácie je potrebné bezpodmienečne dodržať
doporučené vzdialenosti pri križovaniach a súbehoch podzemných vedení podľa STN 736005.
Navrhovaná dažďová kanalizácia bude v celom rozsahu vedená pod nespevnenými
plochami.
Potrubia prípojok dažďovej kanalizácie budú vedené s doporučeným krytím cca 1,2 m.
Zemné práce :
Výkopy pre potrubie splaškovej kanalizácie budú robené vo forme ryhy( šírka 900mm).
Ryhy hlbšie ako 1,2m budú pažené príložným pažením. Výkopy pre prípojky budú robené z úrovne
stavebnej pláne pre definitívne spevnené a trávnaté plochy.
Potrubie bude uložené na 150mm pieskovom lôžku (frakcia do 4mm). Obsyp a zásyp potrubia do
výšky 300mm nad úroveň potrubia bude urobený z toho istého materiálu (frakcia do 4mm). Zbytok
ryhy do úrovne pôvodného terénu bude dosypaný vykopaným materiálom. Všetky vrstvy zásypu
budú zhutnené.
Upozornenia:- Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť presné zameranie a
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vytýčenie všetkých dotknutých podzemných inžinierskych vedení.
- Pri výkopových prácach musí byť zabezpečená ochrana pracovníkov pre
výkopy hlbšie ako 1,3m v súlade s vyhl.124/2006Z.z.§4.
- Všetky zemné práce realizovať v súlade s požiadavkami STN 733050.
- Pred zasypaním potrubia je potrebné zabezpečiť porealizačné geodetické
zameranie.
Materiál potrubia a vsakovacieho zariadenia:
Potrubie dažďovej kanalizácie bude realizované z PVC-hladké DN300, DN200 (SN8).
Blokové vsakovacie zariadenie je z materiálu PVC.
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SO-457, SO-458 LAPAČ ROPNÝCH LÁTOK
Navrhujeme osadenie odlučovačov vyrobených z monolitických prefabrikovaných
železobetónových nádrží s koalescenčným filtrom, doplnených na odtoku dočisťovacím sorbčným
filtrom so zaručenou účinnosťou 0,1mg/l NEL. Odlučovače budú vybavené automatickým
mechanickým uzáverom, ktorý bez prítomnosti obsluhy automaticky zabráni úniku ropných látok
do recipientu v prípade ropnej havárie alebo havárie v dôsledku zanedbania kontroly a údržby.
ÚDAJE O PRIETOKOCH DAŽĎOVEJ VODY CEZ ORL :
ORL
ORL-1

plocha
m2
2 000

ORL-2

4 500

návrhový dážď
2 ročný (15 min.)
0,0142

Q
l/s
28,4

typ ORL
KL 30/1 sII

63,9

KL 60/1 sII

Rekapitulácia požadovaných prietokov v zariadeniach na odlúčenie ropných látok pri zachovaní
garancie 0,1mg/l NEL na výstupe :
Q ORL-1 = 65,0 l/s.......(ORL KL 030/1 sII)
Q ORL-2 = 30,0 l/s.......(ORL KL 065/1 sII)
TECHNICKÉ POKYNY
Trasovanie :
Odlučovače ropných látok sú situované v blízkosti parkovísk v nespevnených plochách,
ktoré budú zatrávnené. Ich umiestnenie je navrhnuté tak, aby bol k ním jednoduchý a ničím
neblokovaný prístup. V prípade čistenia bude možné, aby servisné vozidlo bolo dočasne
odstavené buď priamo na priľahlej komunikácii.
Zemné práce :
Výkopy pre odlučovače ropných látok budú robené vo forme zapaženej stavebnej jamy.
Materiál ORL:
Odlučovače ropných látok budú vyrobené z monolitických prefabrikovaných železobetónových
nádrží príslušného rozmeru.
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SO-02 HLAVNÁ KOMUNIKÁCIA (SÚČASŤ PRIMÁRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY)
Predmetné územie, ktoré je dnes voľné bez zástavby, je určené na výstavbu bytových
domov. Komunikácia zabezpečujúca obsluhu v danom území je navrhnutá kategórie MO12/40
funkčnej triedy C1 a napája sa na okružnú križovatku priľahlej stavby.
Po obvode novonavrhnutej komunikácie sú po ľavej aj pravej strane navrhnuté chodníky pre
peších s prepojením na obojstrannú autobusovú zastávku. Od autobusových zastávok je chodník
v rámci výstavby predmetného objektu vedený jednostranne. Chodník pre peších má šírku 2m a je
od komunikácie oddelený cestným obrubníkom výšky 12cm. Priechody pre chodcov sú navrhnuté
ako bezbariérové v sklone rampy 1:15 a s obrubníkom s prevýšením 2cm. V mieste stykových
pripojení sú navrhnuté prídavné pruhy pre odbočenie doľava.
Smerové a výškové vedenie
Smerové a výškové vedenie vychádza z konfigurácie terénu, napojenia do okružnej križovatky, ako
aj plánovanej zástavby. Smerové vedenie je zrejmé z prílohy č.2 „Situácia“, výškové vedenie
z prílohy č.3 „Pozdĺžny profil“.
Šírkové usporiadanie
Funkčná trieda C1 – MO 12/40
 jazdný pruh
 vodiaci prúžok
 spevnená krajnica
 zostatok voľnej šírky
spolu šírka

2 x 3,25 m = 6,50 m
2 x 0,25 m = 0,50 m
2 x 2,00 m = 4,00 m
2 x 0,50 m = 1,00 m
12,00 m

Základný priečny sklon vozovky je strechovitý 2,0%.
Konštrukcia vozovky
Komunikácia (SO 02.3, SO 02.5)
- asfaltový betón modifikovaný
- asfaltový spojovací postrek PS;A
- asfaltový betón modifikovaný
- asfaltový spojovací postrek PS;A
- asfaltový betón modifikovaný
- infiltračný postrek
- cementom stmelená zrnitá zmes
- štrkodrvina fr.0-63
spolu

50 mm STN EN 13108-1
0,5 kg/m2 STN 73 6129
AC16 L; I PMB 45/80-55
60 mm STN EN 13108-1
0,5 kg/m2 STN 73 6129
AC22 P; I PMB 45/80-55
70 mm STN EN 13108-1
PI;A
1,0 kg/m2 STN 73 6129
CBGM C8/10 22 CEM III/B 32,5N160 mm STN 73 6124-1
ŠD 31,5 Gc min.
200 mm STN 73 6126
540 mm

Autobusová zastávka (SO 02.10)
- cementobetón
- asfaltový betón
- infiltračný postrek
- cementom stmelená zrnitá zmes
- štrkodrvina fr.0-63
spolu

CB II, Cl0,4-Dmax 32,S1
220 mm STN 73 6123
AC16 P; II B 30/45
50 mm STN EN 13108-1
PI;A
1,0 kg/m2 STN 73 6129
CBGM C8/10 22 CEM III/B 32,5N120 mm STN 73 6124-1
ŠD 31,5 Gc min.
150 mm STN 73 6126
540 mm

AC11 O; I PMB 45/80-55

Povrchová úprava je navrhnutá bordovej farby so žltým okrajom bez ražby s metličkovou
úpravou a s uzatváracím náterom Sealent v 3 vrstvách. V CB kryte bude vložená 2x karisieť
v 1/3výšky. Na nástupnej hrane zastávky bude osadený Kasselský obrubník. Súčasťou chodníka pri
nástupnej hrane bude úprava pre slabozrakých a nevidiacich.
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Chodník (SO 02.11, SO 02.12)
- betónová dlažba
- podsyp fr. 4-8
- podkladový betón
- štrkodrvina fr.0-63
- spolu

DL
ŠD
BI
ŠD min.

60 mm - STN 73 6131-1
40 mm - STN 73 6126
100 mm - STN 73 6124
100 mm - STN 73 6126
300 mm

Zásady odvodnenia
Odvodnenie komunikácie a spevnených plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym
sklonom a odvedením vôd do uličných vpustov rozmerov 0,50 x 0,50 m ústiacich do dažďovej
kanalizácie. Základný priečny sklon pláne vozovky je 3,0%. Odvodnenie pláne je zrealizované
vyspádovaním vrstvy štrkodrviny do pozdĺžnej drenáže PVC DN 100 zaústenej do uličných vpustov.
Odvodnenie svahov zemného telesa je odvedené do terénu.
Dopravné značenie
Súčasťou navrhnutého dopravného systému je dopravné značenie. Dopravné značenie
musí byť vyrobené v zmysle platných technických noriem a umiestnené minimálne 50 cm od okraja
komunikácie a minimálne 2,0 m od povrchu zeme. Navrhované dopravné značky sú v základnom
rozmere, hliníkové lisované po celom obvode z reflexnou fóliou. Dopravné značky označujúce
prednosť v jazde a priechod pre chodcov musia byť vyhotovené z reflexnej fólie triedy 1.
Rozmiestnenie dopravných značiek je zrejmé z prílohy č. 7. Situácia dopravného značenia bude
vyhotovené a osadené v zmysle TNI 01 8020, STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných
komunikáciách) a vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
Protipožiarna ochrana
Za prístupovú komunikáciu pre vedenie hasičského zásahu možno považovať navrhovanú
spevnenú plochu šírky min. 3,0 m, ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004
Z.z., t.j. je široká min. 3,0 m, bude sa nachádzať v bezprostrednej blízkosti uvažovaných resp.
existujúcich stavebných objektov (t.j. minimálne 30 metrov od vchodov do každej stavby)
a je dimenzovaná na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho
vozidla. Navrhovaná komunikácia spĺňa horeuvedné požiadavky.
POSTUP VÝSTAVBY
Hlavné zásady postupu výstavby
Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby:
– vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí,
– odhumusovanie a odstránenie porastov,
– stavba zemného telesa – násyp a výkop, uloženie chráničiek,
– položenie konštrukčných vrstiev vozovky,
– dokončovacie práce – zriadenie krajníc a zahumusovanie svahov.
Ochrana podzemných vôd počas výstavby
Zemné práce na komunikácii neovplyvnia režim podzemných vôd. Dodržanie kvality
podzemných vôd je potrebné počas výstavby zabezpečiť dodržaním disciplíny stavebných prác a
dobrého technického stavu mechanizmov.
Vytýčenie objektov
Vytýčenie sa zrealizuje z vytyčovacej siete založenej pri zameriavaní predmetného územia.
Súradnice hlavných vytyčovacích bodov sú zrejmé z vytyčovacieho výkresu (príloha č.6).
Zemné práce
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Zemné práce pozostávajú z odhumusovania, výkopu a nasypania zemného telesa až po
zhotovenie a zhutnenie pláne. Deformačný modul na pláni Edef2 musí byť min. 45 Mpa. Zemné
teleso bude zhotovené podľa STN 73 6133 Stavba ciest – Teleso pozemných komunikácií.
Kvalitatívne požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín
a sypanín.
Upravené podložie pod vozovkou sa musí zhutniť hladkým valcom. Pláň musí byť zhotovená
v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie tak, aby bolo vždy zabezpečené jej
odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky
materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.
Pred položením konštrukčných vrstiev vozovky je potrebné vykonať zhutňovací pokus. Prípadnú
nízku únosnosť podložia je možné eliminovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používané
metódy zvýšenia únosnosti podložia sú:

úpravou podložia vápnom, resp. cementom,

výmenou časti zemín podložia za kvalitnejšiu zeminu,

vystužením podložia geotextíliou resp. geomrežou.
Výber najvhodnejšej metódy je možné po realizácii zaťažovacích skúšok na pláni, resp. skúškami
CBR v zeminách podložia.
Prebytočná zemina z výkopu bude odvezená na depóniu resp. skládku odpadov, ktorú určí
zhotoviteľ stavby.
Zvláštne upozornenie
Pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich
správcami a v prípade kolízie s objektom ich ochrániť.
Požiadavky na údržbu a bezpečnosť cestnej premávky
Po dokončení stavby projektovaného objektu bude správa a údržba odovzdaná správcovi
komunikácii. Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená samotným technickým návrhom. Údržba
bude pozostávať z kontroly udržiavania prevádzkyschopnosti vozovky a odvodnenia.
ORGANIZÁCIA DOPRAVY POČAS VÝSTAVBY
Výstavba novonavrhovanej komunikácie si vyžaduje stanovenie plánu organizácie dopravy
počas výstavby. Samotná doprava počas výstavby komunikácie, bude čiastočne obmedzená
a usmernená prenosným dopravným značením. Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená
samotným technickým návrhom, ktorý vychádza z STN 73 6110 „Projektovanie miestnych
komunikácií“ a STN 73 6102 „Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách“. Všetky
dopravné značky a dopravné zariadenia dočasného charakteru musia byť v reflexnom vyhotovení,
ako prenosné dopravné značenie. Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť v
súlade s platnou právnou úpravou. Ich vyobrazenie, farebnosť a grafická úprava musia zodpovedať
TNI 01 8020, STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a vyhláške MV SR č.
9/2009 Z. z.
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SO-24.02.3 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA – HLAVNÁ KOMUNIKÁCIA - ZÓNA A, 2. ČASŤ,
SO-24.150.1 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA – PRÍJAZDOVÁ KOMUNIKÁCIA 1. ETAPA
Stručný popis riešenia a časové väzby :
SO-24.02.3 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA - HLAVNÁ KOMUNIKÁCIA - ZÓNA A, 2. ČASŤ
Dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďovú vodu z komunikácie prostredníctvom 15 ks
dažďových vpustov, ktoré sú umiestnené v priestore komunikácie a následne bude odvedená do
6ks vsakovacích šácht a dažďovej kanalizácie a následne vsakovacieho zariadenia v rámci
stavebného objektu SO-24 (nie je predmetom tohto projektu.
SO-24.150.1 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA - PRÍJAZDOVÁ KOMUNIKÁCIA 1.ETAPA
Dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďovú vodu z komunikácie prostredníctvom 22 ks
dažďových vpustov, ktoré sú umiestnené v priestore komunikácie a následne bude odvedená do
13ks vsakovacích šácht. Pozdĺž hlavnej komunikácie sa nachádzajú dva sektory pozdĺžnych
parkovacích miest každé s piatimi parkovacími miestami. V oboch parkovacích sektoroch sa
nachádzajú 3 dažďové vpuste, ktoré budú vybavené odlučovačom ropných látok „ENVIA-VIVO“.
Technický popis odlučovacieho zariadenia PURECO ENVIA VIVO so zachytávaním ťažkých
kovov umiestneného v UV.
Typ:
Technické parametre:
Q = do 7 l/s
Výstupná hodnota:- 0,1 mg NEL/l
Hmotnosť: m = 42 kg
Odlučovacie zariadenie PURECO ENVIA VIVO je technicky riešené ako valcová nádoba
z nehrdzavejúcej ocele (nerez), v ktorej je umiestnená filtračná vložka na zachytávanie ropných
látok a adsorbčný substrát na zachytávanie ťažkých kovov. Jednoduchá konštrukcia umožňuje
zabudovanie zariadenia priamo do uličnej vpuste.
Princíp je založený na využití rozdielnej špecifickej hmotnosti jednotlivých komponentov
v znečistenej odpadovej vode - hrubé nečistoty sa usadzujú na dne a voľné ropné látky splývajúce
na hladine sa zachytávajú pomocou deliacej steny a filtračnej vložky. Voda ďalej preteká cez
adsorpčný stupeň, v ktorom sa zachytávajú ťažké kovy rozptýlené v dažďovej vode.
Hodnoty koncetrácií ťažkých kovov na vstupe pri skúške v laboratórnych podmienkach
Prvok
Nízka koncentrácia
Vysoká koncentrácia
Zn
1 mg/l
10 mg/l
Cu
2 mg/l
20 mg/l
Cr
0,1 mg/l
0,5 mg/l
Ni
0,1 mg/l
0,5 mg/l
Účinnosť čistenia dosiahnutá v laboratórnych podmienkach
Prvok
Nízka koncentrácia
65% (6,6 mg)
Zn
48% (9,5 mg)
Cu
9% (0,1 mg)
Cr

Vysoká koncentrácia
39% (45 mg)
27% (74 mg)
3% (0,3 mg)

ORL je rozdelený do dvoch základných častí:
1. stupeň - Vonkajší nerez.plášť s filtračnou vložkou s koalescenčným filtrom na zachytávanie oleja
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Vonkajší nerezový plášť tvorí dvojstenná valcová nádoba s výškou h = 603mm a priemerom
Ø 327mm. Na dne je osadená sedimentačná nádoba, ktorá slúži na zachytávanie pevných častíc
(piesok, štrk a pod.). Pri bežnej kontrole možno po odobratí vrchnej liatinovej mreže uličnej vpuste
celý plášť odlučovača vytiahnuť a nahromadené hrubé časti vysypať do zbernej nádoby.
Vonkajší nerezový plášť sa osádza priamo do rámu uličnej vpuste.
Filtračná vložka je tvorená vyťahovateľným mriežkovým koalescenčným filtrom. Pri čistení sa
valcovitý koalescenčný filter jednoducho vytiahne za rukoväť na hornej časti zariadenia. V prípade
zanesenia koalescenčného filtra jemným kalom je možné filter vybrať, prepláchnuť čistou vodou
a opäť použiť.
2.stupeň - adsorpčný substrát Biocalith na zachytávanie ťažkých kovov
Špeciálne vyvinutý adsorbčný substrát ťažkých kovov pracuje na princípe iónovej výmeny a
využíva efekt stúpajúceho prúdu vody (zdola nahor). Fyzikálno – chemický základ očistného
procesu spočíva v prechode znečistenej dažďovej vody cez špeciálny substrát – jemný granulát, na
ktorý sa účinne adsorbčne viažu vo vode prítomné rozpustené ťažké kovy.
Tento princíp čistenia umožňuje zachytávanie rozptýlených čiastočiek ťažkých kovov z parkovísk a
komunikácií, ktoré sa zvlášť v zimnom období naväzujú na rozpustenú posypovú soľ.
Systém splavovania ťažkých kovov do odparovacích priekop, či splavovanie do podložia cez
vsakovacie muldy odporuje dnešným požiadavkám ochrany životného prostredia.
Systém PURECO ENVIA VIVO je cielene určený na adsorbciu ťažkých kovov zo znečistenej dažďovej
vody.
Systém pracuje trvalo a spoľahlivo, nenáročne na obsluhu a údržbu, nezávisle od vonkajšej teploty.
ÚDAJE O PRODUKCII DAŽĎOVEJ VODY A NÁVRH VSAKOVACÍCH ZARIADENÍ
Bilančné údaje :
Vsakovací systém je navrhnutý podľa smernice DWA ATV-A 138. Pri návrhu potrubných systémov
dažďovej kanalizácie a vsakovacích zariadení uvažujeme s využitím nasledovných údajov a
predpokladov :
- priemerný ročný úhrn zrážok : 670 mm, t.j. 0,67 m3/ m2/rok
- údaje o zrážke pre ORL:
p= 0,5 ; i=142 l/s, Ha = 0,0142 l/s, m2 ; T = 15min. (2-ročný prívalový)
- údaje o zrážke pre stanovenie dimenzie potrubia a návrh vsakovacieho zariadenia:
p= 0,2 ; i=180 l/s, Ha = 0,0180 l/s, m2 ; T = 15min. (5-ročný prívalový)
- návrhový okamžitý koeficient povrchového odtoku pre účely dimenzovania : 1,0
- predpokladaný koeficient filtrácie podložia : kf = od 5 . 10-4
Návrh vsakovacích zariadení z komunikácií:
- Priemerná odvodňovaná plocha : S = 200,0 m2
- Technické parametre VŠ : vsak. špára 0,5 m2 ; dispozičný ret. objem pri. v. 5,0m: 3,93 m3
- Technické parametre obsypu VŠ : vsak. špára (dno) 1,06 m2 ; vsakovacia špára (steny) 43,96 m2 ;
dispozičný ret. objem obsypu pri v. 5,0m: 25,10 m3 (celkový dispozičný ret. objem pri v. 5,0m je
29,03m3)
- Bilančné údaje : Celkový ročný odtok do podlažia : Qr= 200,0 x 0,67 x 0,8 = 107,2 m3/r
- Návrhové údaje :
Celkový objem navrhového dažďa s periodicitou p= 0,5 : Qd-0,5 = 2,84m3
Celkový objem navrhového dažďa s periodicitou p= 0,01 : Qd-0,01 = 5,38 m3
Návrhový prietok cez vsakovaciu špáru v dne (kf = 5 . 10-3) : Qvsak = 7,8 l /s
Návrhový prietok cez vsakovaciu špáru v stenách (kf = 5 . 10-6) : Qvsak = 0,22l /s
Celkový objem vsiaknutej vody počas doby trvania zrážky (T=15min.) : Qd-vsak = 7,22 m3
- Posúdenie :
Plocha vsakovacej špáry v šachte vyhovuje : hodnota Qd-vsak je väčšia ako Qd-0,5
Potrebný retenčný objem : Qret =5,38 – 7,22 = -1,84 m3
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Retenčný objem vyhovuje : dispozičný retenčný objem je väčší ako Qret
Na základe uvedeného je možné konštatovať, že vsakovacia špára síce nemá dostatočnú
kapacitu, avšak celý objem 100-ročného prívalového dažďa je možné dočasne naakumulovať ako v
šachte samotnej, tak aj v obsype vsakovacej šachty, odkiaľ bude následne po ukončení dažďa
postupne vsakovať.
TECHNICKÉ POKYNY
Trasovanie :
Pri návrhu a realizácii prípojok dažďovej kanalizácie je potrebné bezpodmienečne dodržať
doporučené vzdialenosti pri križovaniach a súbehoch podzemných vedení podľa STN 736005.
Navrhovaná splašková kanalizácia bude v celom rozsahu vedená pod spevnenými plochami
(vozovka, chodník, parkovisko).
Potrubia prípojok dažďovej kanalizácie budú vedené s doporučeným krytím cca 1,2 m.
Zemné práce :
Výkopy pre potrubie splaškovej kanalizácie budú robené vo forme ryhy( šírka 900mm). Ryhy hlbšie
ako 1,2m budú pažené príložným pažením. Výkopy pre prípojky budú robené z úrovne stavebnej
pláne pre definitívne spevnené a trávnaté plochy.
Potrubie bude uložené na 150mm pieskovom lôžku (frakcia do 4mm). Obsyp a zásyp potrubia do
výšky 300mm nad úroveň potrubia bude urobený z toho istého materiálu (frakcia do 4mm). Zbytok
ryhy do úrovne pôvodného terénu bude dosypaný vykopaným materiálom. Všetky vrstvy zásypu
budú zhutnené.
Upozornenia:- Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť presné zameranie a
vytýčenie všetkých dotknutých podzemných inžinierskych vedení.
- Pri výkopových prácach musí byť zabezpečená ochrana pracovníkov pre
výkopy hlbšie ako 1,3m v súlade s vyhl.124/2006Z.z.§4.
- Všetky zemné práce realizovať v súlade s požiadavkami STN 733050.
- Pred zasypaním potrubia je potrebné zabezpečiť porealizačné geodetické
zameranie.
Materiál potrubia a vsakovacieho zariadenia:
Potrubie dažďovej kanalizácie bude realizované z PVC-hladké DN150 (SN8).
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SO-44.02.3 VONKAJŠIE OSVETLENIE– HLAVNÁ KOMUNIKÁCIA - ZÓNA A, 2. ČASŤ,
SO-44.150.1 VONKAJŠIE OSVETLENIE – PRÍJAZDOVÁ KOMUNIKÁCIA 1. ETAPA
Základné technické údaje
NN vedenie - rozvod VO
Napäťová sústava: NN 3 PEN, AC-50Hz 230/400 V, TN-C
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN EN 33 2000-4-41/2007
411. Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania
411.2 Požiadavky na základnú ochranu(ochranu pred priamym dotykom)
Príloha A
A1 – Základná izolácia živých častí
A2 – Zábrany alebo kryty
Príloha B – Prekážky a umiestnenie mimo dosah
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
415 Doplnková ochrana
415.1 Prúdové chrániče
415.2 Doplnkové ochranné pospájanie

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA
SO-44.02.3 - Silnoprúdové rozvody – hlavná komunikácia - zóna A, 2.časť
SO-44.150.1 - Silnoprúdové rozvody – príjazdová komunikácia 1. etapa
Navrhovaný kábel verejného osvetlenia bude typu: CYKY 4Bx10mm2 uložený v zemi v kábl.
ryhe 350x800 mm. Napojenie jednotlivých stožiarov VO káblom CYKY 4Bx10 mm2 bude realizované
slučkovaním s pravidelným striedaním jednotlivých fáz. Stožiare budú vzájomne pospájané
zemným pásikom FeZn 30/4, uloženým do spoločného výkopu s NN káblom verejného osvetlenia.
Zemný pásik bude umiestnený min. 10 cm pod alebo vedľa káblového vedenia. Stožiare budú
situované – viď. celková situácia stavby.
Navrhovaný NN kábel VO bude uložený v káblovej ryhe 350x800 mm v pieskovom lôžku
krytý betónovou doskou a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi sieťami bude navrhovaný
NN kábel uložený v káblovej ryhe 500x1200mm v chráničke FXKV 110. Celý rozvod verejného
osvetlenia bude uložený v chráničke FXKV 63.
Výška osadenia svietidiel na stožiaroch VO je 8 m. Osadenie stĺpov bude v betónovom
základe. Navrhnuté svietidlá sú od firmy SITECO.
V stožiaroch bude umiestnená poistková skrinka GURO EKM 2035 pre jedno svietidlo. Z nej
bude vedený v telese stĺpa kábel CYKY-J 3x1,5 k svietidlu.
Fakturačné meranie spotreby el. energie bude v typizovanom rozvádzači RVO
osadenom pri novej TS-A6 (trafostanica). Meranie bude priame ET10-40A, Istič 3x25A char.B.
NN prípojka bude realizovaná priamo z TS-A6 voľného vývodu. Rozvod a trafostanica je v
majetku spoločnosti ENERGY ONE. Distribútor el. energie je súkromná spoločnosť ENERGY
ONE.
KÁBLOVÉ ROZVODY VO
Použité káble pre inštaláciu sú celoplastové typu CYKY-J 4x10. Káble medzi jednotlivými
stĺpmi nesmú byť spájané káblovými spojkami – musia byť v celku. Káble sú vedené: v zemi vo
výkope, resp. v chráničkach ø 100 mm pod úrovňou spevnenej plochy, alebo pri križovaní s inými
sieťami alebo komunikáciou ( presah chráničky 1 m na obe strany za križovanú sieť ).
Pri súbehu a križovaní s inými inžinierskymi sieťami budú dodržané odstupové vzdialenosti
podľa STN 73 6005.
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Pred začatím výkopových prác je potrebné v priestore výkopov vytýčiť všetky inžinierske
siete ich správcami.
VŠEOBECNE
Navrhované káble VO budú uložené v chodníku a zeleni. Uloženie navrhovaných káblov,
križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 33 2000 5-52 za
dodržania STN 73 6005. Pri križovaní s komunikáciami a IS budú káble zatiahnuté do chráničky.
UZEMNENIE
Uzemnenie stožiarov VO bude pásikom FeZn 30/4 uloženom na dne káblového výkopu.
Pripojenie stĺpov k uzemneniu je drôtom FeZn ø 10 mm pomocou normalizovaných svoriek.
Zemný odpor v mieste uzemnenia stožiaru VO nemá byť väčší ako 15Ω.
SO-44.150.1 SILNOPRÚDOVÉ OSVETLENIE - VONKAJŠIE OSVETLENIE
(PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, SO-150)
Verejné osvetlenie - Vetva 1
– NN zemný kábel vonkajšieho osvetlenia CYKY 4Bx10 mm2 dĺžka............................. 415 m
- Stĺpy vonkajšieho osvetlenia : Stožiar kužeľový 8m .......................................................18 ks
- Svietidlo Siteco, Streetlight 10 mini LED (5XA591321C08) s výkonom 27W.................18 ks
- Poistková skrinka GURO EKM 2035 1xE27 (pre jedno svietidlo)....................................18 ks
Verejné osvetlenie - Vetva 2
– NN zemný kábel vonkajšieho osvetlenia CYKY 4Bx10 mm2 dĺžka............................. 280 m
- Stĺpy vonkajšieho osvetlenia : Stožiar kužeľový 8m .......................................................9 ks
- Svietidlo Siteco, Streetlight 10 mini LED (5XA591321C08) s výkonom 27W.................9 ks
- Poistková skrinka GURO EKM 2035 1xE27 (pre jedno svietidlo)....................................9 ks
SO-44.02.3 SILNOPRÚDOVÉ OSVETLENIE - VONKAJŠIE OSVETLENIE
(HLAVNÁ CESTA, SO-02.3)
Verejné osvetlenie - Vetva 1
– NN zemný kábel vonkajšieho osvetlenia CYKY 4Bx10 mm2 dĺžka............................. 260 m
- Stĺpy vonkajšieho osvetlenia : Stožiar kužeľový 8m .......................................................9 ks
- Svietidlo Siteco, Streetlight 10 mini LED (5XA591321C08) s výkonom 27W.................9 ks
- Poistková skrinka GURO EKM 2035 1xE27 (pre jedno svietidlo)....................................9 ks
Verejné osvetlenie - Vetva 2
– NN zemný kábel vonkajšieho osvetlenia CYKY 4Bx10 mm2 dĺžka............................. 295 m
- Stĺpy vonkajšieho osvetlenia : Stožiar kužeľový 8m .......................................................11 ks
- Svietidlo Siteco, Streetlight 10 mini LED (5XA591321C08) s výkonom 27W.................11 ks
- Poistková skrinka GURO EKM 2035 1xE27 (pre jedno svietidlo)....................................11 ks
Údaje o svietidle:
Účinnosť svietidla: 95.6 lm/W A30 100.0%
Klasifikácia 0.0% : CIE Flux Codes : 31 68 95 100 100 UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) C0 / C90 : 34.7 / 16.5
Celkový výkon svietidla : 27.3 W
Dĺžka : 619 mm
Šírka : 170 mm
Výška : 137 mm
Označenie : LED 4000K / CRI >= 70
Výkon : 27.3W
Farva : 4000 K
Svetelný tok : 2610 lm
Farebnosť : 73
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obrázok: NAVRHOVANÉ SVIETIDLO SITECO

Káble sú uložené v káblovej ryhe pri dodržaní STN EN 33 2000 5-52 s min. krytím
- terén 0,7 m pod úrovňou terénu
- chodník 0,5 m pod úrovňou chodníka
- cesty 1,2 m pod úrovňou cesty
Poznámka : všetky dotknuté inžinierske siete treba nechať pred začatím výkopových prác
dôkladne vytýčiť. Kábel pri križovaní umiestniť do chráničky.
Poznámka : schematické znázornenie ukladania kábla NN do zeme, súbeh, križovanie je doložené
v prílohe káblové rezy.
Navrhované NN káble budú uložené vo voľnom teréne v káblovej ryhe 350x800 mm,
500x800 mm, v pieskovom lôžku kryté tehlami a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi
sieťami budú káble uložené v káblových ryhách 500x1200 mm v chráničkách FXKV 110 mm na
zhutnenom podklade. Presné body križovania budú pri realizácii stavby upresnené investorom.
STAVENISKO A POSTUP REALIZÁCIE
Zariadenie staveniska
Zariadenie staveniska s možnosťou pripojenia na odber elektrickej energie a vody
zabezpečí investor stavby v spolupráci s dodávateľom a príslušným Miestnym úradom. Materiál
väčších rozmerov bude umiestnený v objekte dodávateľa stavby. Drobný materiál bude
uskladnený v plechových skladoch dodávateľa.
Opis postupu výstavby
Budovanie rozvodov verejného osvetlenia sa bude vykonávať po predchádzajúcom
vytýčení všetkých inžinierskych sietí a podľa predpísaných technologických postupov pre montáž a
demontáž NN káblových vedení za dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových
predpisov a STN EN. Káblové ryhy a výkopy pre stĺpy sa prikryjú zábranami, aby sa predišlo úrazom.
Požiadavky na kvalitu
Nové elektrické vedenie bude vybudované pracovníkmi v súlade s bezpečnostnými a
prevádzkovými predpismi Siemens, normami STN EN.
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B.1.7 STAVENISKO A USKUTOČŇOVANIE VÝSTAVBY
Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska (ZS).
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovateľ predmetného POV ako
stavenisko navrhuje :
vonkajší priestor riešeného územia (vonkajšie stavenisko na plochách v majetku investora
stavby), ktorý bude počas uskutočňovania výstavby určený napr. na vykonávanie samotných
stavebných prác, na uskladňovanie stavebných materiálov a dopravných a iných zariadení, na
dočasné umiestnenie stiahnutej ornice a na umiestnenie dočasných objektov navrhovaného ZS
(zahŕňa výhradne stavebné pozemky v majetku investora stavby)
vonkajší priestor, ktorý bude počas realizácie privádzačov I.S. slúžiť na dočasnú medziskládku
zabudovávaného stavebného materiálu, obsypového materiálu, deponovanie výkopku na spätný
zásyp (nie obsyp) a na prípadné umiestnenie sociálneho a skladfového zázemia realizátora prác
(vonkajšie stavenisko mimo plôch v majetku investora stavby - pracoviská)
vnútorné priestory rozostavaných stavebných objektov SO-010 Bytový dom, SO-011 Bytový dom,
SO-012 Bytový dom, SO-013 Podzemná garáž a SO-014 Podzemná garáž.
Konštatujeme, že vybraný dodávateľ stavby resp. jeho subdodávatelia uskutočnia všetky dostupné
opatrenia, aby zriadené stavenisko (vonkajšie i vnútorné), navrhované v predmetnom POV, bolo
v plnej miere prístupné, pred zahájením výstavby uvoľnené, v prípade potreby urovnané,
odvodnené a spevnené. Pred zahájením využívania verejných plôch a prístupových koridorov na
jednotlivé pracoviská napr. trás privádzačov I.S. je dodávateľ stavby povinný zabezpečiť súhlas
príslušnej MČ resp. majiteľa pozemkov. Polohu príslušných prístupových plôch, podobne ako
i nárokovaný rozsah upresní vybraný dodávateľ do zahájenia prác (nie sú súčasťou predmetného
POV). Vybraný dodávateľ resp. dodávatelia predmetnej výstavby sú povinní vypracovať
samostatnú, vlastnú dodávateľskú dokumentáciu návrhu zariadenia staveniska resp. stavenísk
(pracovísk), v ktorej zohľadnia svoje možnosti, prezentované vo výberovom konaní (napr. charakter
strojového parku, dostupnosť a schopnosť zabezpečenia výstavby v priestore a čase, charakter
požadovaných stavebných materiálov a technologických postupov a pod.), pri rešpektovaní
podmienok vyplývajúcich z vydaného stavebného povolenia. Podrobne pozri záver predmetnej
technickej správy POV, Podmienky použitia predmetnej projektovej dokumentácie, časti F. Projekt
organizácie výstavby (POV). Poloha navrhovaného ZS je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného
POV, výkresu Situácia zariadenia staveniska.
Charakteristika riešeného územia
Výstavba nie je v rozpore so záujmami územnej a druhovej ochrany, navrhujeme ju realizovať na
území, na ktoré platí I. stupeň ochrany v rozsahu § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov. Podrobnú charakteristiku riešeného územia pozri príslušnú
kap. Sprievodnej správy. Konštatujeme, že ani počas výstavby predmetného investičného zámeru
nie je nutné stanovovať žiadne mimoriadne dočasné, ochranné, hygienické pásma. Jestvujúce
ochranné pásma územia (napr. jestvujúcich I.S. a biokoridorov) budú rešpektované v zmysle
projektového riešenia príslušných odborných profesií. Zvláštne a osobitné opatrenia počas
výstavby, v dotyku s predmetnými inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami, vpusťami a ostatnými
objektmi a technickými zariadeniami lokality pozri samostatné projekty odborne spôsobilých
projektantov a vyjadrenia príslušných majiteľov a správcov sietí (vydané ako súčasť prechádzajúcej
predprojektovej a projektovej prípravy).
Dočasný záber verejných plôch (plôch mimo hranicu navrhovaného staveniska).
Realizácia niektorých objektov navrhovanej objektovej skladby (napr. privádzače I.S., napojenie
staveništnej komunikácie, terénne a sadové úpravy a ostatné spevnené plochy) si vyžiada dočasný
záber plôch mimo hranicu zriadeného vonkajšieho staveniska. Konštatujeme, že dĺžka trvania
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dočasných záberov bude minimalizovaná na dobu nevyhnutnú k zrealizovaniu príslušného
stavebného objektu resp. jeho úseku a je spolu s rozsahom zrejmá z výkresovej prílohy
predmetného POV, výkresu Situácia zariadenia staveniska. Skutočnú dobu záberu upresní
realizačná dokumentácia odbornej profesie resp. vybraný dodávateľ príslušnej stavebnej činnosti.
Spôsob organizácie dopravy počas výstavby (snaha o minimalizáciu zásahov do verejných
chodníkov a komunikácií lokality) pozri Projekt organizácie dopravy tzv. Projekt dočasného
dopravného značenia, vypracovaný osobitne spôsobilým projektantom a odsúhlasený príslušným
cestným správnym orgánom (Operatívna komisia Oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy). Konštatujeme, že stavenisková doprava nebude využívať komunikácie ani
parkovacie plochy vybudované v rámci predchádzajúcich etáp, ktoré sú v užívaní.
Postup výstavby.
Podrobný postup realizácie objektov navrhovanej objektovej skladby bude vypracovaný ako
samostatná súčasť dokumentácie inžinierskych činností, zohľadňujúc požiadavky investora stavby,
možnosti vybraného dodávateľa stavby, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy (napr.
stanovených vo vydanom stavebnom povolení) a stanoviská majiteľov a správcov výstavbou
dotknutých inžinierskych sietí (taktiež stanovených vo vydanom stavebnom povolení).
Predbežne konštatujeme nasledujúci postup výstavby:
POSTUP VÝSTAVBY
G1
SO-106 Príprava územia – objekt G1
SO-436 Prípojky splaškovej kanalizácie G1
SO-446 Kanalizácia dažďová – objekt G1
SO-306 NN rozvod – objekt G1
SO-116 Komunikácie – objekt G1
SO-010 Bytový dom G1
SO-015 Prístrešky na odpad
SO-126 Spevnené plochy – objekt G1
SO-316 Vonkajšie osvetlenie – objekt G1
SO-136.3
Úžitkový vodovod -etapa G1
SO-136 Terénne úpravy – objekt G1
G2
SO-107 Príprava územia – objekt G2
SO-437 Prípojky splaškovej kanalizácie G2
SO-417 Prípojky vody – objekt G2
SO-307 NN rozvod – objekt G2
SO-447 Kanalizácia dažďová – objekt G2
SO-457 Lapač ropných látok – parkovisko 8
SO-011 Bytový dom G2
SO-013 Podzemná garáž G1-G2
SO-015 Prístrešky na odpad
SO-117 Komunikácie – objekt G2
SO-127 Spevnené plochy – objekt G2
SO-317 Vonkajšie osvetlenie – objekt G2
SO-137.3
Úžitkový vodovod -etapa G2
SO-137 Terénne úpravy – objekt G2
G3
SO-24 Dažďová kanalizácia – zóna A
SO-02 Hlavná komunikácia - Zóna A,
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SO-150 Príjazdová komunikácia
SO-320 VN rozvod
SO-323 Trafostanica TS-A6
SO-44 Slinoprúdové rozvody – vonkajšie osvetlenie
SO-218 Pripojovací plynovod – objekt G3
SO-308 NN rozvod – objekt G3
SO-418 Prípojky vody – objekt G3
SO-438 Prípojky splaškovej kanalizácie G3
SO-448 Kanalizácia dažďová – objekt G3
SO-012 Bytový dom G3
SO-014 Podzemná garáž G2-G3
SO-108 Príprava územia – objekt G3
SO-118 Komunikácie – objekt G3
SO-128 Spevnené plochy – objekt G3
SO-318
Vonkajšie osvetlenie – objekt G3
SO-138 Terénne úpravy – objekt G3
Poznámka.
Postup realizácie objektov jednotlivých fáz prvej etapy výstavby upresní vybraný dodávateľ stavby
v spolupráci so zodpovedným projektantom príslušnej časti projektovej dokumentácie (so
súhlasom investora stavby).
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B.1.8 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE
Starostlivosť o bezpečnosť práce počas realizácie stavby
STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
Pri realizácií stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky súvisiace bezpečnostné predpisy a
predovšetkým tieto:
- vyhlášky č.147/2013 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
- Nariadenia vlády č. 396/2006 Zb o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za účelom komplexného riešenia
bezpečnosti, hygienických a protipožiarnych opatrení pri výstavbe a po nej)
- zákona 124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
- príslušných noriem STN a ostatných predpisov, platných pre bezpečnosť práce v stavebníctve.
Pred začatím výkopových prác je nutné vykonať presné vytýčenie všetkých podzemných
vedení ich majiteľmi, resp. ich prevádzkovateľmi. Samotné výkopové práce sa budú vykonávať
strojne s výnimkou úsekov, kde dochádza ku križovaniu, resp. súbehu trás navrhovaných potrubí s
podzemnými vedeniami. V týchto miestach je podľa potreby nutné vykonávať výkopy ručne. Ryhu
je treba zabezpečiť obojstranným zvislým pažením.
















Zákon 124/2006 „O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“
Zákon 355/2007 „O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov“.
Vyhláška 59/1982, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce
a technických zariadení
Vyhláška 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické
zariadenia
Vyhláška 542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci,
psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
Vyhláška 99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
Vyhláška 549/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí
Nariadenie vlády 234/2015, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a
postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby
Nariadenie vlády 281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
ručnej manipulácii s bremenami
Nariadenie vlády 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko
Nariadenie vlády 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
používaní pracovných prostriedkov
Nariadenie vlády 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov
Nariadenie vlády 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného
označenia pri práci
Nariadenie vlády 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko
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Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia.
Vyhláška č. 147/2013 zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Montáž a skúšky môže vykonávať iba firma , ktorá má príslušné oprávnenie. Pri montáži
a skúškach sú pracovníci povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy pri zváraní, manipulácii
s bremenami a pri práci s prenosným elektrickým zariadením. Pri práci sú pracovníci povinní
používať osobné ochranné pomôcky.
Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom,
vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č.
124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická
inšpekcia a.s..
Pracovné prostriedky stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4
zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006
Z.z., len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci, po vykonaní
kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich
správne fungovanie.
Podrobnejšie bude o ochrane zdravia pojednávať samostatný projekt BOZP, spracovaný po
ukončení výberu zhotoviteľa stavby.
DRUHY PROSTREDIA
Jednotlivé druhy prostredia sú stanovené pre každý dotknutý objekt samostatne v
protokole. Protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 0300/2001 a o určení prostredia
podľa STN 33 0300/1998 a sú prílohou ku technickej správe projektu elektroinštalácie.
TECHNICKÉ ZARIADENIA
Všetky technické zariadenia sú priestorovo usporiadané tak, aby bol zabezpečený prístup k
zariadeniam v zmysle technických a priestorových požiadaviek jednotlivých zariadení pre potrebu
údržby a servisu.
Základné povinnosti zhotoviteľa stavby vo veci dodržiavania predpisov BOZP na stavbe:
- riadne oboznámi svojich zamestnancov s ohrozením, ktoré pre nich vyplýva z pohybu po
stavenisku a to najmenej v rozsahu stĺpca č. 3,4 tabuľky č. 1. Zhotoviteľ pridelí osobné ochranné
pracovné prostriedky svojim zamestnancom a zároveň ich poučí o ich správnom používaní.
- zhotoviteľ riadne poučí podľa § 20 odst. 1 vyhl. SÚBP č. 74/96 Z.z. svojich zamestnancov v rozsahu
STN 343 108 – Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez
elektrotechnického vzdelania (neplatí pre zamestnancov s elektrotechnickým vzdelaním).
- zhotoviteľ riadne oboznámi svojich zamestnancov s obsahom § 10 odst. 1 vyhl. SÚBP a SBÚ č.
374/90 Zb. a § 14 odst. 1 Zák. č. 330/96 Z.z. Po riadnom oboznámení je zhotoviteľ povinný svojich
zamestnancov preskúšať zo znalosti predpisov, s ktorými boli oboznámení. O riadnom oboznámení
a preskúšaní svojich zamestnancov vyhotoví písomný doklad, ktorý odovzdá manažérovi projektu
objednávateľa pred nástupom svojich zamestnancov na pracovisko.
- zhotoviteľ je povinný oboznámiť manažéra projektu investora s ohrozením, ktoré vyplýva pre
zamestnancov investora v podobnom rozsahu ako odst. a) tohto bodu.
- v zmysle zákona 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 158/2001 Z.z. a nariadenia poverí zhotoviteľ
koordinátora bezpečnosti na stavenisku
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- zabezpečí oplotenie staveniska do výšky min. 1,8 m, pri líniových častiach stavby alebo pri
častiach stavby, ktoré budú vykonávané len krátkodobo sa táto časť stavby ohradí len dvojtyčovým
zábradlím do výšky 1,1 m.
- pri prácach, ktoré budú pri realizácií stavby vykonávané na verejných komunikáciách a nebude
možné ich ohradiť, musí sa zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb, napr. riadením prevádzky
alebo strážením.
- na časti stavby, na ktorej sa bude pracovať iba z lešenia, debnenia, pracovných plošín alebo s
osobným zabezpečením proti pádu z výšky, sa musí vymedziť alebo zabezpečiť.
- ak by oplotenie alebo ohradenie zasahovalo do verejných komunikácií, musí byť v noci a pri
zníženej viditeľnosti opatrené výstražným červeným svetlom v čele prekážky a ďalej vo vzdialenosti
minimálne každých 50 m.
Možné zdroje nebezpečenstva na stavenisku (otvory, jamy, nestabilné konštrukcie a
stavebné dielce, stroje a pod.) musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom
zabezpečiť. Všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty, ktoré k nim vedú,
sa musia označiť bezpečnostnými značkami a tabuľkami so zákazom vstupu na stavenisko
nepovoleným osobám. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy.
Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod., sa musia po celý čas výstavby na
stavenisku udržiavať v bezpečnom stave. Pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí
zabezpečiť dostatočné osvetlenie.
Pri skladovaní materiálov musí zhotoviteľ zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s
postupom stavebných prác. Zariadene skládok a oporné konštrukcie musí riešiť tak, aby
umožňovali skladovanie, odoberanie alebo doplňovanie dielcov a prvkov v súlade s požiadavkami
výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia.
Skládky, skladištia a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu nesmie umiestňovať v
priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien, prácou vo výške, na komunikáciách, kde by
prekážali prevádzke motorových a iných vozidiel, prípadne používaniu komunikácií osobami, ak nie
je v dokumentácií stavieb určené inak. Umiestnenie skládok a skladísk v ochranných pásmach musí
riešiť podľa osobitných predpisov.
Skladovací priestor musí byť výšku zodpovedajúcu spôsobu skladovania a používania
mechanizácie. Skladovací priestor, v ktorom sa pracovníci pohybujú, musí mať výšku najmenej 2,1
m.
Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené,
bezpečnostnými tabuľkami zakazujúcimi vstup nepovoleným osobám.

spevnené

a

označené

Rozmiestnenie skladovaných materiálov, šírka a únosnosť komunikácií musia zodpovedať
používanej mechanizácii. Pracovníci, ktorí pracujú v priestoroch skladov, musia byť oboznámení s
rozdelením skladovacích priestorov pre jednotlivé druhy materiálov a s podmienkami bezpečnej
prevádzky.
Skladovaný materiál musí byť uložený tak, aby bola po celý čas skladovania zabezpečená
jeho stabilita podložkami, zarážkami, oporami, stojanmi, klinmi, previazaním a pod., aby nedošlo k
jeho znehodnoteniu.
Konštrukčné prvky, ktoré na seba pri skladovaní tesne priliehajú a nemajú časti, ktoré by umožnili
bezpečné uchopenie v okách alebo držadlách a pod., musia byť vždy uložené na podkladoch. Je
zakázané ako podklady používať guľatinu alebo vrstevné podklady.
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Dielce možno skladovať len podľa podmienok určených výrobcom alebo v takej polohe, v
ktorej budú zabudované. Dielce ľahko poškoditeľné pri manipulácií a dielce na letnú montáž sa
odoberajú priamo z dopravných prostriedkov. Zriaďovanie medziskládok je dovolené v
technologicky zdôvodnených prípadoch, pričom uskladnené dielce, ktorých statické vlastnosti sa
môžu znížiť poveternostnými vplyvmi, musia sa vhodne chrániť.
Pred začatím staveniskovej dopravy a pri jej podstatnej zmene sa musia skontrolovať
prejazdné profily komunikácií a prevádzkové podmienky. Nevyhovujúce komunikácie sa musia
upraviť. Je zakázaná jazda vozidla pod podjazdom alebo inou pevnou prekážkou, ak výška vozidla,
vrátane jeho nákladu nie je nižšia od podjazdu alebo prekážky najmenej o 0,3 m. Podjazdy, ktoré
majú svetlú výšku nižšiu ako 4,3 m musia byť označené ako na verejných komunikáciách.
Minimálna výška komunikácie na chôdzu na stavenisku musí byť 0,75 m, pri obojsmernej
prevádzke šírka 1,5 m. Komunikácie na chôdzu s väčším sklonom ako 1:3 musia mať aspoň na
jednej strane jednotyčové zábradlie vysoké 1,1 m.
Podchodné výšky musia byť minimálne 2,1 m, výnimočne možno túto výšku znížiť na 1,8 m,
pričom sa musia vykonať potrebné bezpečnostné opatrenia, napr. vyznačením alebo náterom.
Prekážky na komunikáciách ovplyvňujúce bezpečný prejazd, ako aj zákaz vjazdu a koniec
cesty sa musí označiť bezpečnostnými značkami a tabuľkami. Prekážky vyššie ako 0,1 m, napr.
koľajnice, rúrky alebo hadice na komunikáciách, ktorými prechádzajú osoby alebo ktoré slúžia
doprave, musia byť vybavené prechodmi a prejazdmi zodpovedajúcej únosnosti.
Na komunikáciách, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo pádu osôb, vybehnutie alebo
zbehnutie vozidla alebo mechanizačných prostriedkov, sa musia vykonať opatrenia ako napr.
ohradenie alebo zvodidlá. To sa týka aj koncov komunikácií a zakázaných vjazdov.
Všetky otvory a jamy na stavenisku alebo komunikáciách staveniska, kde hrozí
nebezpečenstvo pádu osôb, musia byť zakryté alebo ohradené. Zakrytie súvislým poklopom sa
musí vykonať tak, aby ho nebolo možné pri prevádzke odstrániť alebo poškodiť.
Poklop musí mať únosnosť zodpovedajúcu predpokladanej prevádzke. Nezakrývajú sa len
tie otvory a jamy, v ktorých sa pracuje. Ak sa zdržujú v bezprostrednej blízkosti ďalší pracovníci,
musia sa otvory a jamy ohradiť alebo strážiť. Jamy na vápno a podobné látky musí zhotoviteľ vždy
ohradiť pevným dvojtyčovým zábradlím vysokým 1,1 m. Plochy všetkých schodísk a šikmých rámp
musia mať nešmykľavý povrch.
Rebrík možno používať len na krátkodobé fyzicky nenáročné práce pri použití
jednoduchého náradia. Pri vystupovaní alebo zostupovaní, musí byť pracovník otočený tvárou k
rebríku a musí mať možnosť pridržať sa ho oboma rukami. Po rebríku sa nesme vynášať alebo
znášať bremeno ťažšie ako 20 kg. Na rebríkoch je zakázané pracovať nad sebou. Vystupovať a
zostupovať po rebríku súčasne viacerými pracovníkmi je zakázané.
Na rebríkoch sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používajú pneumatické nástroje,
vstreľovacie prístroje, reťazové píly a iné nebezpečné nástroje.
Je zakázané používať rebrík ako priechodový mostík. Najvyššia povolená dĺžka prenosných
drevených rebríkov je 8 m. Ak sa má rebrík nadstaviť, musia sa obe časti bezpečne spojiť. V mieste
spojenia sa nesmie meniť sklon rebríka ani vzdialenosť medzi priečkami. Rebríky používané na
výstup musia presahovať výstupnú plošinu o 1,1 m. Presah rebríka sa môže nahradiť pevnými
držadlami alebo inou pevnou časťou konštrukcie, za ktorú sa možné spoľahlivo zachytiť.
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Na zabezpečenie stability musí byť rebrík zabezpečený proti posunutiu, bočnému
vychýleniu, prevráteniu alebo rozovretiu. Sklon jednoduchého rebríka nesmie byť menší ako 1:2,5.
Za priečkami musí byť voľný priestor najmenej 0,18 m. Pri päte rebríka zo strany prístupu treba
ponechať voľný priestor najmenej 0,6 m. Na výstup a zostup medzi podlahami lešenia možno
použiť aj drevené zbíjané rebríky s najväčšou dĺžkou 3,5 m s priečkami, vsadenými do zdvojených
postranníc, technicky dokumentované typovým výkresom a výpočtom.
Povrazové rebríky možno použiť len na výstup a zostup pracovníkov. Na rebríku možno
pracovať len v bezpečnej vzdialenosti od horného konca rebríka. Pri jednoduchom rebríku vo
vzdialenosti chodidiel najviac 0,8 m. Pri dvojitom rebríku najviac o 0,5 m od konca rebríka. Pri práci
na rebríku musí pracovník, keď je chodidlami vo výške väčšej ako 5 m, používať osobné ochranné
zabezpečenie proti pádu.
Vizuálne prehliadky rebríkov sa musia vykonať pri výdaji zo skladu alebo pri príjme do
skladu, a pred každým použitím. Podľa požiadaviek technických noriem zhotoviteľ je povinný
pravidelne vykonávať skúšky stability o pevnosti rebríkov najmenej raz ročne. Poškodené rebríky, a
tie ktoré nevyhovujú skúškam, sa nesmú používať. Pojazdné rebríky sa musia pred použitím
stabilizovať oporami na dostatočne únosnom podklade.
Používať sa môžu len stroje a strojné zariadenia (ďalej len „stroje“), ktoré svojou
konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti
práce. Stroje sa môžu používať iba na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé, v súlade s
podmienkami určenými výrobcami a technickými normami.
Zhotoviteľ je povinný vydať pokyny na obsluhu a údržbu strojov, ktoré obsahujú
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky.
Pokyny na obsluhu a údržbu musia podľa druhu stroja obsahovať:
a) povinnosti obsluhy pred začatím prevádzky stroja v smene
b) povinnosti obsluhy počas prevádzky stroja
c) rozsah, lehoty a spôsob vykonávanej údržby, vrátane revízií
d) spôsob zabezpečenia stroja počas prevádzky, pri premiestňovaní, odstavovaní z prevádzky,
opravách a proti nežiadúcemu uvedeniu do chodu
e) spôsob dorozumievania a dávania návestí
f) umiestnenie a zabezpečenie stroja po skončení prevádzky
g) zakázané úkony a činnosti
h) spôsob a rozsah záznamov o prevádzke a údržbe stroja
Návod výrobcu na obsluhu a údržbu musí byť v jazyku slovenskom alebo českom. Pokyny
na obsluhu a údržbu stroja alebo návod na obsluhu a prevádzkový denník sa musia umiestniť na
určenom mieste, aby boli obsluhe kedykoľvek k dispozícií.
Stroje môže samostatne obsluhovať len pracovník, ktorý má pre túto činnosť príslušnú
odbornú spôsobilosť.
Pracovník určený na obsluhu stroja musí byť najmenej raz za 24 mesiacov školený a
preskúšaný z predpisov na zaistenie bezpečnosti práce.
Ak má stroj charakter vyhradeného technického zariadenia, musí obsluha spĺňať aj
požiadavky určené na jeho obsluhu.
Stroj obsluhuje jeden pracovník, ak výrobca v technických podmienkach alebo v návode na
obsluhu stroja neurčí inak. Ak to vyžaduje bezpečnosť práce, dodávateľ stavebných prác určí
viacčlennú obsluhu. Ak stroj obsluhuje viac pracovníkov, musí sa určiť zodpovedný pracovník.
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Stroje môžu samostatne obsluhovať len pracovníci duševne a telesne spôsobilí, starší ako 18 rokov,
ak pre obsluhu nie je určená vyššia veková hranica a sú:
a) výrobcom strojov poverení montovať, overovať, skúšať a prevádzať stroje, prípadne zaúčať
obsluhu. Pritom sa musia oboznámiť s predpismi na zaistenie bezpečnosti práce platnými na
pracovisku.
b) zhotoviteľom určení na obsluhu (údržbu) a sú preukázateľne zaškolení a zacvičení a majú podľa
osobitných predpisov odbornú spôsobilosť na jeho obsluhu alebo vedenie (kuričský, žeriavnický,
vodičský preukaz a pod.)
Obsluha sa musí plne venovať ovládaniu stroja tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb,
stroja a konštrukcií. Obsluha je povinná oboznámiť sa pred začiatkom prác so záznamami a
prevádzkovými odchýlkami zistenými počas predchádzajúcej pracovnej smeny. Obsluha pred
začatím prác musí podľa návodu výrobcu prezrieť stroj a príslušenstvo a prekontrolovať, či
ovládacie, oznamovacie a bezpečnostné zariadenia sú funkčne činné.
Ak zistí obsluha závadu alebo poškodenie, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť práce a
prevádzky, ktoré nie je schopná sama odstrániť, nesmie stroj uviesť do prevádzky a musí
závadu ohlásiť zodpovednému pracovníkovi. Ak takú závadu zistí počas prevádzky, stroj sa musí
ihneď zastaviť a bezpečne zaistiť proti nežiadúcemu spusteniu. Počas prevádzky musí sledovať
chod stroja a zistené závady zaznamenať do prevádzkového denníka a tam, kde je to predpísané,
zaznamenať i ďalšie určené údaje.
Pred uvedením do prevádzky sa stroje musia vybaviť:
a) prevádzkovými dokladmi a označiť evidenčným číslom a názvom prevádzkovateľa stroja
b) bezpečnostnými oznámeniami, bezpečnostnými nátermi, značkami, tabuľkami a nadpismi v
slovenskom alebo českom jazyku
c) predpísaným zariadeniam na zvukovú výstrahu (húkačka), ktorého hladina hlasitosti musí v
miestach merania vonkajšieho hluku stroja prevyšovať hladinu hluku stroja aspoň o desať dB (A).
Pri súčinnosti viacerých strojov musí byť hladina hlasitosti húkačky
v rozmedzí 93-104 db (A).
d) ochranným zariadením v miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu pracovníkov. Pri obslužných
plošinách strojov, prípadne výrobného zariadenia musí byť obsluha chránená proti pádu od výšky
0,5 m. Ovládače stroja sa musia zabezpečiť proti náhodnému spusteniu.
Pred spustením stroja musí zodpovedný pracovník oboznámiť obsluhu s miestnymi prevádzkovými
a pracovnými podmienkami, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť práce.
Ak je na stroji predpísané signalizačné zariadenie, každé uvedenie stroja do chodu sa musí oznámiť
zvukovým alebo svetelným výstražným znamením.
Pri práci stroja na verejných komunikáciách musí dodávateľ stavebných prác zabezpečiť stály
dozor. Tento pracovník je povinný vydávať najmä pokyny na zaistenie bezpečnosti práce. Stroje sa
pri prerušení alebo ukončení prevádzky musia zaistiť tak, aby sa nemohli stať zdrojom ohrozenia
alebo neoprávneného použitia.
Je zakázané:
- uviesť do chodu a používať stroj, ak sú okrem obsluhy na stroji alebo v jeho nebezpečnej blízkosti
ďalší pracovníci
- uvádzať do chodu a používať stroj, ak je odmontované alebo poškodené niektoré ochranné
zariadenie
- odstraňovať za chodu stroja odpad z nebezpečných miest, ak to nie je technicky riešené alebo
povolené v návode na obsluhu
- dotýkať sa pohybujúcich sa častí strojov telom alebo predmetmi a náradím držaným v rukách
okrem prípadov, ktoré pripúšťa návod na obsluhu
- pracovať so strojom za zníženej viditeľnosti a v noci, ak pracovný priestor stroja a pracovisko nie
sú dostatočne osvetlené
- pracovať so strojom, v ktorého nebezpečnej blízkosti sú iné stroje alebo dopravné prostriedky s
výnimkou tých, ktoré pracujú vo vzájomnej súčinnosti so strojom
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- premiestňovať a prepravovať pracovníkov na stroji alebo v jeho pracovnom zariadení, ak to nie je
výrobcom povolené
- pohybovať pracovným zariadením nad pracovníkmi a nad obsadenou kabínou vodiča
dopravných prostriedkov
- pracovať so strojom a pracovným nástrojom v mieste, na ktoré nie je z miesta obsluhy vidieť, a
kde by mohlo nastať ohrozenie pracovníkov alebo iného zariadenia
- ovládať stroj nebezpečným spôsobom, ktorý vyvolá nežiadúce rozhúpanie pracovného zariadenia
- pohybovať sa so strojom alebo s jeho pracovným zariadením alebo inými vyčnievajúcimi časťami
v ochrannom pásme elektrického vedenia, ak nie sú dodržané predpísané bezpečnostné
požiadavky
- jazdiť cez elektrické káble, ak nie sú vhodne chránené proti mechanickému poškodeniu
- opustiť miesto obsluhy stroja, ak je stroj alebo jeho pracovné zariadenie v chode
- vykonávať údržbu, čistenie a opravy, ak nie je stroj a jeho pracovné zariadenie zabezpečené proti
samovoľnému pohybu a náhodnému spusteniu, a ak nie je vylúčený styk pracovníka s
pohybujúcimi sa časťami stroja
- vykonávať opravy na pásoch stroja s pásovým podvozkom, ak nie je stroj zabezpečený proti
samovoľnému pohybu
- pohybovať sa po stroji mimo určených prístupov
- vyraďovať z činnosti bezpečnostné, ochranné a poistné zariadenie a meniť ich predpísané
parametre
- fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom pri kontrole a čerpaní pohonných hmôt a pri používaní
ľahko zápalných čistiacich prostriedkov
- na uľahčenie spúšťania motora používať otvorený oheň
- okrem osobných potrieb obsluhy umiestňovať do kabíny akékoľvek ďalšie veci (náradie, laná,
schránky na mazivo, čistiace prostriedky a pod.) ak na tento účel nie je v kabíne vyhradená
uzatvorená schránka
- zavesovať bremená na koniec háku zdvíhacieho zariadenia
Starostlivosť o bezpečnosť práce počas prevádzky
Budúci užívateľ stavby vypracuje pred zahájením prevádzky „prevádzkový poriadok“, v
ktorom budú zapracované:
- zásady ochrany zdravia pri práci stanovené pre každú prevádzku samostatne
- zásady určené zo smernice pre protipožiarne zabezpečenie stavby, zapracované zásady evakuácie
objektu (vyznačenie únikových ciest, bezbariérových východov, atď.)
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B.1.9 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Konštatujeme, že navrhované stavebné práce budú rešpektovať všetky platné právne predpisy
v danej problematike a že nakladanie so vzniklými stavebnými suťami bude spĺňať podmienky
obsiahnuté okrem iného aj :
- v Zákone NR SR č. 223/2001 O odpadoch
- vo Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z.
- vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z.
- v Zákone NR SR č. 393/2002, ktorým sa dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z.
- vo Vyhláške MŽP SR č. 409/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z.
- vo Vyhláške MŽP SR č. 509/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. O
vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
- vo Vyhláške MŽP SR č. 128/2004, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláške MŽP SR č.283/2001 Z.z. O
vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení Vyhlášky č. 509/2002 Z.z.
- vo Vyhláške MŽP SR č. 129/2004, ktorou sa mení Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, v znení Vyhlášky č. 409/2002 Z.z.
NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS VÝSTAVBY
a, Nekontaminované (0 - ostatné) stavebné odpady.
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z., Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov,
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 129/2004 Z.z. a v zmysle Zákona č.223/2001 Zb. O
odpadoch sú odpady vznikajúce počas výstavby zatriedené následovne:
Kateg.
O

Por. č.
1

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu
030105
Piliny, hobliny, odrezky a odpadové rezivo

2

150101

Obaly z papiera a lepenky

O

30

3

150102

Obaly z plastov

O

30

4

170101

Betón

O

30

5

170604

Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

15

6

170506

Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05

O

7

170904

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

V celom množstve sa
použije na násypy
75

SPOLU

Množstvo (m3)
60

240

b, Kontaminované (N - nebezpečné) stavebné odpady.
Vznik nebezpečných odpadov t. j. stavebných sutí typu N počas výstavby predbežne
nepredpokladáme.
Predpokladaná hmotnosť sutí
: 240,00 m3
Predpokladaná vyťažitelnosť sutí : 5,00 %
Uskladňovanie stavebných sutí: priamo do vozidiel stavby a do kontajnerov (7,00 m3)
Uskladnenie zeminy :
deponovanie v rámci riešeného územia a použitie v rámci HTÚ
Uskladnenie ornice
:
deponovanie v rámci riešeného územia a použitie v rámci
záverečných sadových a terénnych úprav
MIESTO ODPORÚČANEJ SKLÁDKY
Stavebné sute
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Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby navrhujeme priebežne odvážať na riadenú skládku
s nekontaminovaným (0-ostatným) odpadom a to do lokality, ktorá má v zmysle Zákona č. 238/91
Zb. O odpadoch vydané súhlasné rozhodnutie, napr. Pezinok, lokalita Stará jama resp. Most na
Ostrove. Vzdialenosť staveniska od riadenej skládky predstavuje cca 25,00 km.
Zemina
Pred zahájením výkopových prác dôjde k stiahnutiu ornice z miest určených projektantom
príslušnej odbornej profesie. Vyzískaná zemina bude deponovaná vo forme zemníkov priamo
v riešenom území a bude použitá v závere výstavby pre sadové a terénne úpravy. Výkopová
zemina, vznikajúca pri realizácii základov a spodných stavieb bude priebežne zapracovávaná
v rámci HTÚ do územia. So zeminou bude nakladané i počas realizácie spevnených plôch a pri
pokládke novo navrhovaných I.S. Zemina z výkopov pre položenie novo navrhovaných prípojok I.S.
bude použitá na spätný zásyp (nie obsyp) pokiaľ projektant príslušnej odbornej profesie nestanoví
ináč. Zemina pre záverečné terénne a sadové úpravy bude zabezpečovaná aj dovozom.
Poznámka.
Po ukončení výstavby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na Oddelenie
životného prostredia Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho
odpadu podľa VZN č. 12/2001 O nakladaní s komunálnym odpadom na území hl. mesta SR
Bratislavy. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky
obsiahnuté v Zákone NR SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zákone č. 238/1991 Zb. O odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace predpisy (Nariadenie vlády č. 606/1992 Zb.,
v znení NV SR č. 190/1996 Z.z.).
NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS PREVÁDZKY (UŽÍVANIA)
Ostatné (0) a nebezpečné (N) komunálne odpady
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z., Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov,
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 129/2004 Z.z a v zmysle Zákona č. 223/2001 Zb. O
odpadoch možno odpady vznikajúce prevádzkou (užívaním) priestorov zrealizovaného
stavebného fondu zatriediť následovne :
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Por. č.
1
2
3
4

Číslo druhu odpadu
13 02 08
13 05 01
13 05 07
13 05 08

5
6
7
8
9
10

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 02 02

11
12
13

20 01 01
20 01 21
20 01 35

14

20 01 36

15

17 01 07

16
17
18
19

20 01 01
20 02 01
20 03 01
20 03 03

Názov druhu odpadu
Iné motorové, prevodové a mazacie oleje
Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovacov oleja z
vody
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z dreva
Obaly z kovu
Zmiešané obaly
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov
inak nešpecifikovaných, handry na čisteni, ochranné
odevy kontaminované nebezpečnými látkami
Papier a lepenka
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06
Papier a lepenka
Biologicky rozložiteľný odpad
Zmesový komunálny odpad
Odpad z čistenia ulíc

Predpokladaná kubatúra kom. odpadov

Predpokladaná vyťažitelnosť
Uskladňovanie kom. odpadov

Kateg.
N
N
N
N
O
O
O
O
O
N

O
O
O
N

O
O
O
O
O

: cca 590 000,00 l/ročne
t.j. 5680 l pre jeden bytový dom pri vývoze 2 krát za
týždeň
( 2x 3000 l/kont., pri výmene 2 x do týždňa)
: 35,00 % (napr. papier, plasty, sklo)
: do kontajnerov na komunálny odpad

Stojiská sú dimenzované na 5 kontajnerov o objeme 5000 l a 3000l, z toho 2x3000l pre komunálny
odpad, 2x3000l a 1x5000l pre separovaný zber fy. OLO - papier, sklo a plasty.
Počet kontajnerov je dostatočný pre každý obytný dom /SO-010 až SO-012/ pri režime odvozu
odpadu 2x za týždeň.
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