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A.1.  Identifikačné údaje stavby a investora 
 
Názov stavby    : JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 - I. ETAPA 
         Viacpodlažná bytová výstavba 
 
Miesto stavby    : kat. územie Bratislava - Petržalka, č.p. 3027/3, č.p. 3027/10,  

č.p. 909/8, 909/7, 909/6, 3026/3, 3022/64, 3022/506, 
3027/6, 3027/9, 3022/388, 3022/628, 3022/62, 3022/234, 
3022/334, 3022/336 

 
Investor     : Eltraco, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava 
 
Generálny projektant   : JDArch spol. S r.o., Orechova 25, 927 01 Šaľa 
 
Zodpovedný projektant  : Ing.Jozef Draškovič 

 

A.1.1 Výmery  
Počet obyvateľov  
Počet obyvateľov v SO-01      : 297 obyvateľov 
Počet obyvateľov v SO-02      : 133 obyvateľov 
Počet obyvateľov v SO-03      : 180 obyvateľov 
Počet obyvateľov v SO-04      : 180 obyvateľov 
 
Počet obyvateľov spolu       : 790 obyvateľov 
 
Počet jednotlivých bytov a ich kategória 
Počet bytov pre objekt SO-01 
4-izbový byt  -   8ks 
3-izbový byt  -   18ks   
2-izbový byt  -   75ks  
1,5-izbový byt  -   19ks 
1-izbový byt  -   10ks 
Apartmánové bývanie - 4ks 
  
Počet bytov pre objekt SO-02 
4-izbový byt  -   6ks 
3-izbový byt  -   11ks   
2-izbový byt  -   26ks  
1,5-izbový byt  -   8ks 
1-izbový byt  -   4ks 
 
Počet bytov pre objekt SO-03 
4-izbový byt  -   8ks 
3-izbový byt  -   15ks   
2-izbový byt  -   38ks  
1,5-izbový byt  -   12ks 
1-izbový byt  -   6ks 
 
Počet bytov pre objekt SO-04 
4-izbový byt  -   8ks 
3-izbový byt  -   15ks   
2-izbový byt  -   38ks  
1,5-izbový byt  -   12ks 
1-izbový byt  -   6ks 



 

 

 
Počet bytov spolu 
4-izbový byt  -   30ks 
3-izbový byt  -   59ks   
2-izbový byt  -   177ks  
1,5-izbový byt  -   51ks 
1-izbový byt  -   26ks 
Apartmánové bývanie - 4ks 
 
Celkové odhadované investičné náklady    : 17,0 mil.- € bez DPH 
 
Počet parkovacích miest 
Počet parkovacích miest na teréne    : 233 miest 
 
Parkovanie v garáži SO-01     : 117 miest 
Parkovanie v garáži SO-02     : 50 miest 
Parkovanie v garáži SO-03     : 24 miest 
Parkovanie v garáži SO-04     : 24 miest 
 
Celkový počet parkovacích miest    : 448 miest 
 

A.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu 
prevádzku 
Navrhovaný Obytný súbor sa nachádza v katastrálnom území Bratislava - Petržalka Zóna C0 
ako aj v tejto dokumentácii riešená I.etapa je pokračovaním prvých fáz výstavby ambiciózneho 
urbanistického súboru „Južné mesto – Petržalka Juh“. Tento projekt novej mestskej štvrte je  v 
súčasnosti vo výstavbe na južnom okraji Petržalky, v priestore Janíkovho dvora. Južné mesto je 
rozdelené na sektory  A, B a C, ktoré sú ďalej delené do zón. Sektor C0 sa rozprestiera na 
západ od komunikácie Bratislava – Rusovce a urbanizuje úpatie Petržalského navážkového 
valu. Zóna C0  je  po  zóne  C1,C2 ďalšou zónou sektoru C. Vzťah k využitiu nehnuteľností 
vedie vlastníkov k zhodnoteniu  majetku  výstavbou objektov bytových domov a technického 
vybavenia na svojich  pozemkoch v zmysle platného Územného plánu. 
Zámerom predkladaného riešenia je využitie potenciálu lokality pre účely nadštandardného  
bývania v blízkosti rieky Dunaj, lužných lesov, a okolitých rekreačných a športových zariadení. 
Zóna C0 bude pokračovaním projektu, ktorý  stanoví vysoký štandard bývania v mestskej štvrti 
Južné mesto. 
 
Predmetom dokumentácie je  I. etapa zóny C0 , a síce bytové domy SO-01 až  SO-04. Objekty 
sú  komponované tak aby vytvorili polootvorený obytný blok s vnútorným parkom. Urbanistické 
riešenie zabezpečí odblokovanie  vnútorného obytného prostredia od negatívnych vplyvov z 
budúcej výstavby v okolí a frekventovanej cesty  I/2  na  východe.  Členenie bloku na štyri 
samostatné objekty umožňuje etapizáciu výstavby. Kompozičným ohniskom je centrálny    
priestor s členitým reliéfom, vzrastlou zeleňou a pešími komunikáciami spájajúce jednotlivé  
bytové bloky. V tomto priestore v priamej nadväznosti na vstupy do bytových domov sa 
nachádza vnútorný oddychový priestor s jazierkom. 
V objekte SO-01 sú garáže navrhované v dvoch podlažiach, technické vybavenie a hlavný 
vstup do objektu bytového  domu v  úrovni terénu. Prvé až šieste podlažie tvoria byty, pričom  
šieste nadzemné podlažie je definované ako ustúpené. 
   



 

 

 
ÚZEMIE VÝSTAVBY 
Obytný súbor sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka. Areál sa nachádza na 
pozemku s parcelným číslom 3027/3, západne od zóny C1. Dotknutý areál predstavuje priestor 
na južnom okraji umelého kopca. Na parcelách sa nenachádzajú žiadne pozemné stavebné 
objekty. Východným okrajom pozdĺž územia prechádza plynové potrubie VTL DN300 4,0 MPa 
ktorý vymedzuje hranice umiestnenia objektov bytových domov svojim ochranným pásmom.  Na 
východ, pozdĺž cesty I/2.  Medzi  kanalizačným zberačom DN 1600 a cestou sa nachádza 
hlavný zásobovací vodovod a plynovod pre zónu C1, na ktoré budú napojené aj objekty zóny 
C0. Východnú hranicu pozemku tvorí  cesta  I/2  / v budúcnosti pod menom „Azúrová“/,  severná  
hranica je „umelý kopec“, zo západu územie uzatvára železničná trať. Na juhu sú zatrávnené 
plochy a plochy poľnohosp. pôdy. 
 
 
Popis navrhovaného riešenia  
 Obytný súbor sa skladá zo 4 stavebných objektov. Ide o samostatné stavebné celky. 
Zvolený konštrukčný modul 7,5x7,5 m s doplnkovým modulom 5,1 m vyhovuje kombinácii 
parkovacích plôch v suteréne/prízemí a bytov na nadzemných podlažiach s ohľadom na 
flexibilitu ich dispozícií. Konštrukčná výška typických obytných podlaží je 3,0m. Konštrukčná 
výška garáží  je  3,2 m. 
Dispozícia bytových domov sa odvíja okolo ústredného vertikálnych a horizontálnych  
komunikačných jadier. Inštalačné jadrá a siete sú vedené pri centrálnom komunikačnom jadre.  
Byty pri svojom rozmiestnení na podlaží sledujú výhľadové podmienky a orientujú sa hlavnými  
obytnými izbami smerom do voľného exteriérového priestoru. Na tento princíp sa viaže aj 
rozmiestnenie exteriérových priestorov balkónov a lodžií. 

A.3 Zmeny DSP oproti DUR 
 
Byty – úprava počtu a izbovitosti  
Z obchodných dôvodov vyplývajúcich so záujmu trhu sa navýšil uvažovaný počet bytov 
z pôvodných 331 / DUR / na 347 /DSP /. Táto zmena je bez vplyvu na smerodajné parametre 
právoplatného územného rozhodnutia č.578/2017/10-UKSP/Vč-tzn. bez vplyvu na počet 
nadzemných podlaží, plošný a objemový záber atď.). 
Navýšenie voči DUR  16 bytov. 
Úprava celkového počtu bytov / Porovnanie DSP – DUR 

 
 
Úprava počtu parkovacích miest 
Z dôvodu zmeny počtu bytov sa mení aj potreba počtu parkovacích miest.  
DUR  - Potreba PM  - 437 PM 
DSP – Potreba PM – 447 PM 
 

Počet	bytov	po	úprava	Dsp DUR DSP
1i 46 26
1,5i 0 52
2i 187 180
3i 72 59
4i 26 30

spolu 331 347



 

 

Potrebe parkovacich miest odpoveda návrh umiestnením nasledovného počtu parkovacích 
miest.  
DUR  - Návrh 443 PM 
DSP  -  Návrh  448 PM 
Navýšenie  voči  DUR 5 PM 

  
                     
Pridanie suterénu  
Nárast potreby parkovacích miest rieši pridanie suterénu – garáže , podzemného podlažia pod 
objektom SO-01, SO-02 , viď. Výkresy  parkovania. V priestore pridaneho suterénu su 
umiestnené aj parkovacie miesta, ktore boli v PDUR umiestnovane ako objekty parkoviska pri 
C1, mimo riešeného územia.  Pozitívom riešenia je presun spominaných povrchových 
parkovacich miest pri C1 do priestoru podzemnej garáže. 
 
Úprava spevnených a nespevnených ploch 
Koncepcia návrhu sadových úprav uvažuje s kompaktným centrálnym vnútroblokovým 
priestorom, ktorý má z následok zmenu spevnených ploch vo vnútrobloku. Táto zmena spĺňa 
požiadavku na minimálnu plochu zeleňe / ÚPN /. 
 

 
 
 

A.4  Prehľad východiskových podkladov 
Východiskovými podkladmi pre projekt boli : 

• Snímka z katastrálnej mapy vo formáte dwg 
• Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy 
• Projekt pre územné rozhodnutie 
• Pracovné rokovania s investorom 
• Pracovné rokovanie so správcami inžinierskych sietí 
• polohopisné a výškopisné zameranie 
• súvisiace normy a predpisy 

DUR DSP Rozdiel 
Počet bytov 331 347 -16
Doprava / Potreba P.M. 437 447 -10

Doprava / Navrh PM na terene 333 233 100
Doprava / Navrh PM na terene v Zone C0 274 274
Doprava / Navrh PM na terene v Zone C1 59 59

Doprava / Navrh PM v garazi 110 215 -105
Doprava / Navrh PM v garazi -suteren 92 -92
Doprava / Navrh PM v garazi - 1np 123 -123

Doprava / Navrh PM 443 448 -5

DUR DSP ROZDIEL
ÚPN	-	MIN.PLOCHA	ZELENE	-	POTREBA	 5223

NÁVRH	-	ZELEŇ	NA	TERÉNE 6233 6081 152

ROZDIEL	PLCOHY	ZELENE	VOČI	ÚPN 1010 858



 

 

A.5  Zdôvodnenie stavby a jej technických cieľov na základe 
zhodnotenia využitia územia 
Cieľom realizácie stavby je výstavba dvoch bytových domov JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 - I. ETAPA - 
Viacpodlažná bytová výstavba. V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. činnosť: „JUŽNÉ MESTO, 
ZÓNA C0 - I. ETAPA - Viacpodlažná bytová výstavba“, predstavuje novú činnosť v danom 
území. 
 

A.6 Členenie stavby na stavebné objekty 
 
Stavebné objekty 
SO - 01     Bytový dom 
SO - 02     Bytový dom 
SO - 03     Bytový dom 
SO - 04     Bytový dom 
SO - 05     Stojiská pre komunálny odpad 
 
Inžinierske stavby 
SO - 07     Komunikácie a spevnené plochy 
SO - 08     Verejný vodovod 
SO - 09     Prípojka vodovodu a areálový vodovod  
SO - 10     Úžitkový vodovod  
SO - 11     Splašková kanalizácia 
SO - 12   Prípojky splaškovej kanalizácie 
SO - 13   Dažďová kanalizácia zo striech 
SO - 14     Dažďová kanalizácia z komunikácií 
SO – 15.1     Ochrana VTL plynovodu 
SO – 15.2     Plynovod a prípojka plynu 
SO - 16     Prípojka VN 
SO - 17     Distribučné rozvody NN 
SO - 18     NN prípojky 
SO – 19.1     Verejné osvetlenie 
SO – 19.2     Prekládka jestvujúceho verejného osvetlenia 
SO – 20 Areálové osvetlenie 
SO – 22 Sadové úpravy 
SO – 23 Teplovod 
 
Prevádzkové súbory 
PS – 01  Trafostanica 
PS – 03  Plynová kotolňa 
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B.1 Identifikačné údaje 
Názov stavby    : JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 - I. ETAPA 
         Viacpodlažná bytová výstavba 
 
Miesto stavby    : kat. územie Bratislava - Petržalka,  
         č.p. 3027/3, č.p. 3027/10,  

č.p. 909/8, 909/7, 909/6, 3026/3, 3022/64, 3022/506, 
3027/6, 3027/9, 3022/388, 3022/628, 3022/62, 3022/234, 
3022/334, 3022/336 

 
Investor     : Eltraco, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava 
 
Generálny projektant   : JDArch spol. S r.o., Orechova 25, 927 01 Šaľa 
 
Zodpovedný projektant  : Ing.Jozef Draškovič 
 

B.1.1 Východiskové podklady  
Východiskovými podkladmi pre projekt boli : 

• Snímka z katastrálnej mapy vo formáte dwg 
• Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy 
• Projekt pre územné rozhodnutie 
• Pracovné rokovania s investorom 
• Pracovné rokovanie so správcami inžinierskych sietí 
• polohopisné a výškopisné zameranie 
• súvisiace normy a predpisy 

 

B.1.3 Definovanie pozemkov stavby 
Hlavné objekty bytových domov sú navrhované na pozemkoch : 
    kat. územie Bratislava - Petržalka, č.p. 3027/3, č.p. 3027/10,  
 
   Ostatné pozemky stavby dotknuté výstavbou : 
    kat. územie Bratislava - Petržalka,   
    č.p. 909/8, č.p. 909/7, č.p. 909/6, č.p. 3026/3, č.p. 3022/64, č.p. 3022/506, č.p. 
3027/6, č.p. 3027/9, č.p. 3022/388, č.p. 3022/628, č.p. 3022/62, č.p. 3022/234, č.p. 3022/334, 
č.p.3022/336 
 

B.2 Základné údaje stavby 
B.2.1 Základné ciele projektu 
 Obytný súbor sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka. Areál sa 
nachádza na pozemku s parcelným číslom 3027/3, západne od zóny C1. Dotknutý areál 
predstavuje priestor na južnom okraji umelého kopca. Na parcelách sa nenachádzajú žiadne 
pozemné stavebné objekty. Východným okrajom pozdĺž územia prechádza plynové potrubie 
VTL DN300 4,0 MPa ktorý vymedzuje hranice umiestnenia objektov bytových domov svojim 
ochranným pásmom.  Na východ, pozdĺž cesty I/2.  Medzi  kanalizačným zberačom DN 1600 a 
cestou sa nachádza hlavný zásobovací vodovod a plynovod pre zónu C1, na ktoré budú 



 

 

napojené aj objekty zóny C0. Východnú hranicu pozemku tvorí  cesta  I/2  / v budúcnosti pod 
menom „Azúrová“/,  severná  hranica je „umelý kopec“, zo západu územie uzatvára železničná 
trať. Na juhu sú zatrávnené plochy a plochy poľnohosp. pôdy. 
 
 Obytný súbor sa skladá zo 4 stavebných objektov. Ide o samostatné stavebné celky. 
Zvolený konštrukčný modul 7,5x7,5 m s doplnkovým modulom 5,1 m vyhovuje kombinácii 
parkovacích plôch v suteréne/prízemí a bytov na nadzemných podlažiach s ohľadom na 
flexibilitu ich dispozícií. Konštrukčná výška typických obytných podlaží je 3,0m. Konštrukčná 
výška garáží  je  3,2 m. 
Dispozícia bytových domov sa odvíja okolo ústredného vertikálnych a horizontálnych  
komunikačných jadier. Inštalačné jadrá a siete sú vedené pri centrálnom komunikačnom jadre.  
Byty pri svojom rozmiestnení na podlaží sledujú výhľadové podmienky a orientujú sa hlavnými  
obytnými izbami smerom do voľného exteriérového priestoru. Na tento princíp sa viaže aj 
rozmiestnenie exteriérových priestorov balkónov a lodžií. 
 
Objekt SO-01 má 7 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V suteréne objektu sa 
nachádza garáž a kobky pre obyvateľov bytového domu. Na 1.NP sa nachádza  garáž. 1. 
nadzemné podlažie obsahuje okrem garáží, vstupy do objektov so spoločnými priestormi, kobky 
vlastníkov bytov a priestory  pre  technické vybavenie,  na  2. až 7. nadzemnom podlaží  sa  
nachádzajú byty. Pôdorysné rozmery objektu sú 90,47m v pozdĺžnom smere a cca 18,35 m v 
priečnom smere. 
 
Objekt SO-02 má 6 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V suteréne objektu sa 
nachádza garáž a kobky pre obyvateľov bytového domu. Na 1.NP sa nachádza. 1. nadzemné 
podlažie obsahuje  okrem garáží, vstupy do objektov  so spoločnými priestormi, kobky 
vlastníkov bytov a priestory pre technické  vybavenie,  na  2. až 6. nadzemnom podlaží  sa  
nachádzajú  byty. Pôdorysné rozmery objektu sú 47,62 m v pozdĺžnom smere a cca 18,35 m v 
priečnom smere. 
Objekt SO-03 a SO-04 má 7 nadzemných podlaží a 1. podzemné podlažie. Na 1.PP sa nachádza  garáž 
s podlahou na úrovni cca 1,20m pod úrovňou upraveného okolitého terénu. 1. PP podlažie obsahuje  
okrem garáží, vstupy do objektov so spoločnými priestormi, kobky vlastníkov bytov a priestory pre 
technické vybavenie, na 1. až 7. nadzemnom podlaží sa nachádzajú byty. Pôdorysné rozmery objektu sú  
cca 47,62 m v pozdĺžnom smere a cca 18,35 m v priečnom smere. 
 
 

B.3 Vyhodnotenie limitov možnosti využitia územia  
 V súčasnosti sa sa na pozemku nachádza navážkový val. Likvidácia navážkového valu je 
účasťou samostatného projektu. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne objekty. V rámci 
riešeného pozemku nepríde ku výrubu stromov a krovín podliehajúcich samostatnému 
povoľovaniu. Pozemok je evidovanný v rámci katastra ako ostatná plocha. 

Cez pozemok prechádzajú nasledovné inžinierske siete : 
1./ VTL pynovod  
Navrhujeme zachovanie polohy VTL plynovodu. Výstavba objektov a inžinierskych sietí 

zohľadňuje uvedený plynovod. V mieste vytvorenia vjazdu do územia je potrebné vykonať 
ochranu VTL plynovodu. Tento stavebný objekt je súčasťou projektovej dokumentácie. 

 



 

 

B.4 Dopravné riešenie 
 

B.4.1 SO-07-A1 Komunikácie a spevnené plochy 
   
Rozsah objektu a jeho väzba na jestvujúci stav: 

Dopravné napojenie na cestu I/2 umožní dopravnej obsluhe novovybudovanej bytovej zóny pohyb na 
všetky smery. Napojenie zóny bude stykovou križovatkou a bude možné po rozšírení existujúcej cesty I/2 
a prebudovaní dopravného ostrovčeka nachádzajúceho sa na ceste I/2 oproti odbočeniu vľavo, ktoré 
vedie do existujúcej bytovej zóny "Slnečnice". 

Prebudovaním existujúcej cesty I/2 sa zachovajú priame smery na ceste I/2 s miernym odklonením 
smerového vedenia. Rozšírením cesty vpravo  v smere od Rusoviec v dĺžke 120m, bude možné vytvoriť 
na ceste priamy pruh spolu s odbočením vpravo a pomocou dopravného tieňa pruh na odbočenie vľavo, 
nutné však bude presunúť dopravný ostrovček smerom doľava. So zachovaním priameho smeru a 
existujúcej autobusovej zastávky bude umožnené napojenie sa z novovybudovanej zóny na smer 
Bratislava - Rusovce vetvou s deliacim ostrovčekom na vedľajšej ceste. Oproti novovybudovanému 
ostrovčeku v smere do Bratislavy sa za križovatkou vytvorí pruh slúžiaci na zaraďovanie zľava 
odbočujúcich vozidiel do priameho smeru. Existujúca vozovka umožní vytvoriť teda dva pruhy v smere 
do Bratislavy pri zachovaní existujúcej autobusovej zastávky vpravo a vzhľadom k potrebe vytvoriť ďalšie 
tri pruhy v protismeme, budú protismerné pruhy od seba oddelené dvojitou plnou čiarou ,celková  šírka 
0,5m. Potreba vytvoriť v smere od Bratislavy okrem priameho pruhu aj pruh na odbočenie doľava (do 
existujúcej zóny "Slnečnice" a pruh na odbočenie doprava do novonavrhovanej zóny "Južné Mesto", je 
nutné rozšíriť existujúcu vozovku na potrebnú šírku v celkovej dĺžke 185m s využitím dopravného tieňa. 
Napojenie zóny Južné Mesto v smere Bratislava - Rusovce sa zrealizuje pruhom pre odbočenie vpravo 
dĺžky 64 m s vyraďovacím úsekom Lv = 40 m a spomaľovacím úsekom Ld = 24 m. Šírka jazdných 
pruhov v celej križovatke je 3,5m. Vyvýšený kvapôčkový ostrovček je navrhnutý v dĺžke 20m, s max. 
šírkou 3,0m.Súčasťou tohto ostrovčeka je aj prechod pre chodcov, pričom v mieste ostrovčeka je pre 
chodcov z hľadiska bezbarierového prechodu navrhnutý prechod bez prevýšenia, so zapustenými 
obrubníkmi, pričom prechod je lemovaný zábradlím a zabezpečený dlažbou pre nevidiacich a 
slabozrakých. Pri výstavbe ostrovčeka je nutné vyfrézovať existujúcu asfaltovú vozovku min. v šírke 0,5m 
od hrany ostrovčeka (obrubníka). Súčasťou objektu je aj navrhnuté predĺženie existujúceho  chodníka  za 
autobusovou zastávkou, na ktorú je napojený chodník z navrhovanej zóny "Južné Mesto". 

Pri rozšírení cesty je potrebné z existujúcej vozovky odfrézovať min. 3 x0.5 m, tak aby pri pokládke 
asfaltových vrstiev bolo zabezpečené preplátovanie vozovky.  

Pri rozšírení cesty I/2 bude potrebné preložiť stĺpy verejného osvetlenia, ktoré nie sú riešené v 
predmetnom stavebnom objekte. 

Základné údaje: 
Kategória  : Existujúca komunikácia MZ 11,5/50 
Celková dĺžka úpravy : 363,0m 
Pozdĺžny sklon  : podľa existujúcej komunikácie 
Šírkové usporiadanie : jazdný pruh  3,50 m 
 vodiaci prúžok 0,50 m (bezpečnostný) 
 spevnená krajnica 0,50m  
 nespevnená krajnica 0,75m  
 chodník  2,00m    
  
Dopravné značenie 
PRÍZEMNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY 
 Dopravné značenie musí byť vyrobené v zmysle platných technických noriem a umiestnené 
minimálne 50 cm od okraja komunikácie a minimálne 2.1 m od povrchu zeme. Zvislé dopravné značky sa 
umiestňujú kolmo na os cesty v smere premávky. V pozdĺžnom smere sa dopravné značky umiestňujú 
v takej vzdialenosti, ktorá umožní ich včasné vnímanie. Minimálna vzdialenosť na cestách je spravidla 50 
m, výnimočne 30 m. V obci sa odporúča vzájomná vzdialenosť dopravných značiek 20 m, výnimočne 10 
m. 



 

 

 Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcie nesú byť umiestnené viac ako dve dopravné značky. 
Do tohto počtu sa nezapočítavajú dodatkové tabuľky. Navrhované dopravné značky sú v základnom 
rozmere. Na spoločnom chodníku pre peších a cyklistov sú navrhované v zmenšenom rozmere. 

• podkladová fólia a symbol v retroreflexnej úprave triedy 2 (Ref 2) 
• umiestnenie na samostatných nosičoch vedľa jazdného profilu komunikácie 
• bez prederavenia prednej strany značky, ZDZ zodpovedá triede P3 (predná strana značky 

nesmie byť v nijakom prípade prevŕtaná) 
• ZDZ budú s ochranným okrajom, čo zodpovedá triede E2 (ZDZ pozinkované so založeným 

hliníkovým okrajovým profilom) 
• výška písma 300 resp. 250 mm  
• nosiče v kvalite FeZn 
• ZDZ do rozmeru 1000 x 1500 – Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom 

 
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
 Vodorovné dopravné značenie je navrhuté z retroreflexného plastového dvojzložkového  
matetiálu – profilovaného. Vodorovné dopravné – plochy V6b, V13 a iné sa navrhujú zrealizovať 
retroreflexným plastovým dvojzložkovým materiálom – hladkým. Vodorovné dopravné značenie musí 
spĺňať normu STN EN 1436+A1 z 04/2009. Hrúbka vrstvy je 2-3 mm. 

 

Zemné teleso a konštrukcia vozoviek: 

• Spôsob budovania :  Pri výstavbe cesty a súvisiacich stavebných objektov nie je potrebné 
budovať obchádzkovú trasu.  

• Pre výstavbu tohto objektu platí štandardný postup budovania cestnej -komunikácie: 
• vytýčenie staveniska 
• odstránenie existujúceho dopravného ostrovčeka 
• konštrukčné vrstvy vozovky v mieste odstráneného ostrovčeka (v zmysle príslušných 
STN, STN EN a TKP), 
• príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.)  
• postupná realizácia zemných prác (pri dodržiavaní predpísaných technologických 
 predpisov a rešpektovaní klimatických obmedzení), 
• odstránenie časti existujúcej vozovky, v rozsahu potrebnom  na preplátanie 
konštrukčných vrstiev vozovky  
• odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy a rigoly, trativody, atď.), 
• konštrukčné vrstvy vozovky  (v zmysle príslušných STN, STN EN a TKP), 
• výstavba nového dopravného ostrovčeka 
• dosypávka krajníc, zahumusovanie, hydroosev, 
• vegetačné úpravy, 
• dokončovacie práce – smerové stĺpiky, dopravné značenie, atď. 

• Sklony svahov : Násyp telesa cesty je navrhnutý v sklone 1:2.5; výkopy sú navrhnuté v sklone 
1:2.  

• Návrh konštrukcie vozovky komunikácie: 

 
- asfaltový koberec mastixový       SMA11 , PMB 45/80-75,  40 mm STN EN 13108-5     
- spojovací postrek z modifikovanej asfaltovej emulzie PS, CBP       0,5 kg/m2 STN 73 6129 
- asfaltový betón pre ložnú vrstvu          AC 16 L, PMB 45/80-70,    60 mm STN EN 13108-1 
- spojovací postrek z modifikovanej asfaltovej emulzie PS, CBP       0,5 kg/m2 STN 73 6129 
- asfaltový betón pre podkladnú vrstvu          AC 16 P,I, 50/70,     90 mm STN EN 13108-1 
- membrána z polymér modifikovaného asfaltu SMA,PMB, 8-11, 2kg/m2-6kg/m2STN 73 6129 



 

 

- cementovým spojivom stmelená zmes  HBBM-G1,22 C5/6 150 mmSTN 73 6124-1 
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD 0/45,G(c)       240 mm STN 73 6126 
spolu celkom                580 mm 
 
chodník: 
- betónová dlažba   DL I      60mm, STN 73 6131   
- štrkodrvina  fr. 4-8   ŠD/G (C )    40mm, STN 73 6131    
- cementom stmelená zmes  CBGM C12/15 100mm, STN 73 6124   
- štrkodrvina fr. 0-45   ŠD/G(C )  150mm,STN 73 6126/STN EN 13285 
  spolu celkom       350 mm 
 
stredový ostrovček: 
- betónová dlažba   DL I      60mm, STN 73 6131   
- štrkodrvina  fr. 4-8   ŠD/G (C )    40mm, STN 73 6131    
- cementom stmelená zmes  CBGM C16/20  100mm, STN 73 6124   
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM SD 0/45,G(C ) min.170mm,STN 73 6126/STN EN 13285 
  spolu celkom       370 mm 
 Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladová vrstva sa použije štrkodrvina 
a kamenivo spevnené cementom resp. podkladný betón. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 
6114 Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa  STN , resp STN EN uvedených vyššie. 
 Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne 
pod 5° C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa 
hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku 
stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo 
štrkodrviny musí byť v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred pokládkou 
ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu E def2 statickou 
zaťažovacou skúškou. E def2 musí byť najmenej 100 MPa pre ochrannú vrstvu a 60 MPa pre 
podložie. Pomer E def2 / E def1 musí byť menší ako 2,2 v zmysle STN a TP. 
 Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v katalógových listoch (KL) pre 
jednotlivé vrstvy konštrukcie vozoviek. (skladba kameniva...). Všetky platné predpisy sú dostupné na 
www.ssc.sk. Pre predmetný projekt sú všetky katalógové listy záväzné.  
 

Asfaltová vozovka – požiadavky 
 Pod každú vrstvu stmelenú asfaltom je nutné rozprestrieť spojovací postrek. Na postrek sa 
rozprestiera vrstva tak, aby vozidlá nechodili po postreku.  Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať 
zásady uvedené v technických predpisoch pre jednotlivé vrstvy konštrukcie vozoviek. – TKP MDPT. 
Všetky platné predpisy (TKP) sú dostupné na www.ssc.sk. Pre predmetný projekt sú všetky katalógové 
listy, ako aj všetky TKP záväzné.  
 Pre zhotovovanie a skúšanie hutnených asfaltových vrstiev zo stavebných zmesí platí STN 73 
6121, STN EN13108-1, STN EN 13108-5 a Technicko-kvalitatívne podmienky MDPT, časť 6, Hutnené 
asfaltové zmesi. 
  

Hydraulicky stmelené podkladové vrstvy – požiadavky 
 Na podkladoch stabilizovaných alebo spevnených hydraulickým spojivom musia byť prevedené 
opatrenia proti vzniku reflexných trhlín do asfaltových vrstiev: 

• v cementom stmelených podkladových vrstvách zamedziť ich zmrašťovaniu úpravou spojiva, 
uvoľnením zmrašťovacích  napätí prehutnením vrstvy v dobe tuhnutia vibračným valcom, alebo 
vytvorením zmrašťovacích trhlín vo vzdialenosti 3 až 5 m (vložkami, vibračným diskom, 
prerezaním a pod.), kratšie vzdialenosti platia pre asfaltové kryty o hrúbke menej ako 140 mm, 

• prevedením kompenzačnej vrstvy z nestmelenej vrstvy na cementom spevnenej vrstve v hrúbke 
50 – 150 mm, 

• použitím membrány z modifikovaného asfaltu s ochrannou vrstvou, 
• použitím asfaltových vrstiev s odolnosťou proti zmrašťovacím škáram 



 

 

 
 Na cementom stmelenú vrstvu je potrebné realizovať membrána z polymér 
modifikovaného asfaltu, na ktorú sa rozprestrie – zalepí geomreža GGR-STR/SKLO - MACGRID 
AR 5A.7. Pred položením ložnej asfaltovej vrstvy je nevyhnutné realizovať asfaltový spojovací 
postrek ! 

 

Dláždená vozovka – požiadavky 
 Kladenie dlažby sa začína v rohu s pravým uhlom, ak je to možné, v najnižšom bode dláždenej 
plochy. Dlažba sa kladie vždy od okraja v smere od hotovej plochy. Položená plocha je hneď pochôdzna. 
Je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby. Výška musí byť taká, aby tvarovky po uložení boli 
o 1cm vyššie ako požadovaná výška plochy, lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm. 
 Špárovanie – je potrebné použiť kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachovitých častíc. 
Vibrovanie – Celá plocha sa pozametá tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plocha sa zavibruje 
vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibruje sa zásadne len suchá dlažba so suchým 
špárovacím materiálom. Vibračná platňa sa používa s gumovou podložkou! 
 Dlažba musí byť vyrobená vibrolisovaním, musí spĺňať požiadavky uvedené v normách STN EN 
1338 – betónové dlažobné tvarovky, STN EN 1339 – betónové dlaždice, STN EN 1340 – betónové 
obrubníky (označenie CE). 
 Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v technických predpisoch pre 
jednotlivé vrstvy konštrukcie vozoviek. – TKP MDPT. Všetky platné predpisy (TKP) sú dostupné na 
www.ssc.sk. Pre predmetný projekt sú všetky katalógové listy, ako aj všetky TKP záväzné. 
 
 

 Zemné práce 
 
 Zemné práce pozostávajú z výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie 
pláne pod vozovku. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 
Zemné práce.  
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej 
zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS 
o viac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca 
investora spôsob úpravy prevlhčenej zeminy. 
 Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky 
pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 
 V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné 
(STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou 
ako 1650 kg/m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné 
a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií. 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. 
 
Geologické podmienky 
 V rámci projekčnej prípravy stavby bol spracovaný orientačný  IG prieskum v okolí stavby. Podľa 
neho tvoria navážky vo výške cca 133 m.n.m prevažne íly, íl piesčitý, príp. piesok ílovitý. Vo výške cca 
130m.n.m. sa nachádzajú zle zrnené štrky, vhodné na zakladanie stavieb. Podľa dlhodobých pozorovaní 
SHMÚ Bratislava možno predpokladať maximálnu hladinu podzemnej vody(po napustení VDG) po 
úroveň 130,40 m n.m a minimálna hladina podzemnej vody po úroveň 129,30 m n.m. 
íly piesčité(F6CL a F8CH) sú zaradené podľa vhodnosti pre podložie ako podmienečne vhodné až 
nevhodné. 
piesky ílovité (SC) sú zaradené podľa vhodnosti pre podložie ako vhodné, sú dobre zhutniteľné až na 
maximálnu objemovú hmotnosť a sú vyhovujúce pre podložie. Vhodne sa dajú stabilizovať cementom. 
  



 

 

Úprava podložia vozovky (zemná pláň) 
 Na základe výsledkov IG prieskumu, podložie vozoviek je tvorené zeminami, ktoré je možné 
zhutniť, pri optimálnej vlhkosti, na predpísaný hodnotu Edef 2 viac ako 45 MPa. Predpokladáme, že v 
niektorých miestach môže byť problém zo zhutnením. V týchto miestach je potrebné urobiť úpravu 
podložia. Navrhovaná je Zemina zlepšená cementom ZZC, IBI 15, CEM III/B 32,5 N v hrúbke 400 mm - 
STN 73 6125. Predpokladaná plocha je do 15 %.  
 Minimálne miery zhutnenia sú stanovené v STN 73 6133. 
 Návrh úpravy pláne vozovky je nutné overiť IN SITU na stavbe veľkopokusom a prípadne 
upraviť návrh podľa výsledkov veľkopokusu ! 
 
Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 
 

Odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do priľahlého terénu pozdĺž  
telesa cesty, kde je navrhnutý 1m široký vsakovací drén, prípadne do priekopy pozdĺž komunikácie . V 
mieste autobusovej zastávky a chodníka, kde sa nachádzajú vyvýšené obrubníky, tieto budú navrhnuté 
ako perforované na odvod povrchovej vody, umožnia vodu odviesť prostredníctvom drenáže do 
vsakovacej priekopy. Základný priečny sklon vozovky je 2,5%.   

 
Požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

 
Pre výstavbu tohto objektu platí štandardný postup budovania cestnej komunikácie: 

- vytýčenie staveniska, 
- príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.), 
- postupná realizácia zemných prác (pri dodržiavaní predpísaných technologických predpisov a 
rešpektovaní klimatických obmedzení), 
- odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy a rigoly, trativody, atď.), 
- konštrukčné vrstvy vozovky (v zmysle príslušných STN a TKP), 
- vybudovanie napojení na existujúce cesty, 
- dosypávka krajníc, zahumusovanie, hydroosev, 
- vegetačné úpravy, 
- dokončovacie práce: smerové stĺpiky, dopravné značenie, atď. 

 
 Mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť udržiavané v dobrom technickom 
stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a podľa potreby čistené, aby neznečisťovali používané 
komunikácie (v súlade s cestným zákonom).  
  
Vytýčenie objektu 
 Vytyčovací výkres je súčasťou výkresovej prílohy, ktorý obsahuje údaje o hlavných bodoch trasy. 
Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422.  Vytyčovaciu sieť je nutné vybudovať pred 
zahájením stavby. Body vytyčovacej siete je nutné situovať mimo telies budúcich komunikácií. 
 
Požiadavky na údržbu 
 Po dokončení výstavby predmetného objektu prejde správa a údržba do správy investora. 
Údržba, bude pozostávať z kontroly a udržiavania prevádzkyschopnosti vozovky, odvodnenia, vybavenia 
komunikácie a úprav vegetačného krytu svahov cestného telesa. 
 
Bezpečnosti cestnej premávky 
 Všetky motorové vozidlá sú povinné dodržiavať predpisy cestnej premávky na pozemných 
komunikáciach. Na stavenisko majú dovolený vstup iba vozidlá stavby vo vyhovujúcom technickom 
stave. 
 Zohľadnenie požiadaviek bezpečnosti cestnej premávky na navrhovanej ceste je obsiahnuté 
v samotnom technickom riešení objektu, ktoré vychádza z ustanovení základných cestných noriem STN 



 

 

73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic a STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na cestných 
komunikáciách a STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii. 
    
Protipožiarna ochrana 
 Za prístupovú komunikáciu pre vedenie hasičského zásahu možno považovať navrhovanú cestu 
šírky min. 3,0 m, ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., tj. je široká min. 
3,0 m, bude sa nachádzať v bezprostrednej blízkosti uvažovaných resp. existujúcich stavebných objektov 
(tj. 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.  
 
Súhrnné požiadavky pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu (zákon č. 
532/2002 Z.z.) 

 Stavebný objekt je navrhnutý v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.532/2002 
Z.z.  o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecnotechnických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, ako aj v zmysle a TP 10/2011. Táto 
otázka sa týka predovšetkým začiatkov a koncov chodníka ktorý prechádza cez vozovku prostredníctom 
priechodov pre peších a vstupov do budovy. Prechody pre peších budú opatrené dlažbou pre nevidiacich 
a všetky výškové skoky budú prekonávané rampami.  
 
 

Organizácia dopravy počas výstavby 
 
 Doprava počas výstavby bude  čiastočne obmedzená. Usmernenie dopravy bude v zmysle 
výkresu - Situácia dopravného značenia počas výstavby. 
 Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená samotným technickým návrhom. Všetky dopravné 
značky a dopravné zariadenia dočasného charakteru musia byť v reflexnom vyhotovení, ako prenosné 
dopravné značenie. Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia sú v súlade s platnou právnou 
úpravou. Ich vyobrazenie, farebnosť a grafická úprava musia zodpovedať STN 01 8020 (Dopravné 
značky na pozemných komunikáciách) a vyhláške č. 9/2009 Z. z. 
 
 

B.4.2 SO-07-A2 Komunikácie a spevnené plochy 

Rozsah objektu a jeho väzba na jestvujúci stav: 

 Dopravné napojenie na cestu I/2 umožní dopravnej obsluhe novovybudovanej bytovej zóny pohyb 
na všetky smery. Napojenie zóny bude stykovou križovatkou a bude možné po rozšírení existujúcej cesty 
I/2 a prebudovaní dopravného ostrovčeka nachádzajúceho sa na ceste I/2 oproti odbočeniu vľavo, ktoré 
vedie do existujúcej bytovej zóny "Slnečnice". 

Vetva1 je priamo napojená na cestu I/2 úrovňovou križovatkou (SO-07-A.2), navrhnutá je v kategórii MO 
8/30, f.t.C3, v dĺžke 0,594 10km, súčasťou objektu SO-07-A1 je v km 0,0000- 0,108204. Vetva A je 
v celej svojej dĺžke navrhovaná pre automobily triedy O2. Tejto skutočnosti sú prispôsobené návrhové 
prvky cesty – rozšírenia v smerových oblúkoch a polomery zakružovacích oblúkov. 

Napojenie zóny Južné Mesto v smere Bratislava - Rusovce sa zrealizuje pruhom pre odbočenie vpravo 
(SO-07-A1) dĺžky 64 m s vyraďovacím úsekom Lv = 40 m a spomaľovacím úsekom Ld = 24 m s 
polomerom napojenia 20,5m. Šírka jazdných pruhov v celej križovatke je 3,5m. Napojenie dopravy zo 
zóny v smere Rusovce je zabezpečené odbočovacím pruhom vpravo dĺžky 75 m s vyraďovacím úsekom 
Lv = 35 m a spomaľovacím úsekom Ld = 40 m odbočením vpravo na priamy pruh polomerom 13m. 
Priame a odbočovacie pruhy sú oddelené dopravnými tieňmi. priamy smer spolu s ľavým sperom v 
jednom pruhu š.4,70m a protiľahlým jazdným pruhom lemujú vyvýšený spevnený kvapôčkový ostrovček 
vnútornými polomermi jazdných pruhov R=15m. Spevnený ostrovček je dlhý 16m, priľahlý tieň 40m. 



 

 

Základné údaje: 
Kategória  : MO 8/30, funkčnej triedy C3 
Celková dĺžka trasy : 0,108 204 
      
Smerové oblúky : R = 25 - 35 m 
Výškové oblúky  : Ru = 1000 m 
Pozdĺžny sklon  : min. 0,85 % 
     max. 1,62% 
Rozšírenie v oblúkoch :R25=1,20m 
   :R35=1,05m 
Šírkové usporiadanie : kategória MOK 8/30 (vetva A) 
 jazdný pruh  2x3,00 m 
 vodiaci prúžok 2x0,50 m 
 spevnená krajnica -  
 nespevnená krajnica 2x0,75 (2X0,5m) 
  základný priečny sklon vozovky 2,50 % 
 
  
Dopravné značenie 
PRÍZEMNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY 
 Dopravné značenie musí byť vyrobené v zmysle platných technických noriem a umiestnené 
minimálne 50 cm od okraja komunikácie a minimálne 2.1 m od povrchu zeme. Zvislé dopravné značky sa 
umiestňujú kolmo na os cesty v smere premávky. V pozdĺžnom smere sa dopravné značky umiestňujú 
v takej vzdialenosti, ktorá umožní ich včasné vnímanie. Minimálna vzdialenosť na cestách je spravidla 50 
m, výnimočne 30 m. V obci sa odporúča vzájomná vzdialenosť dopravných značiek 20 m, výnimočne 10 
m. 
 Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcie nesú byť umiestnené viac ako dve dopravné značky. 
Do tohto počtu sa nezapočítavajú dodatkové tabuľky. Navrhované dopravné značky sú v základnom 
rozmere. Na spoločnom chodníku pre peších a cyklistov sú navrhované v zmenšenom rozmere. 

• podkladová fólia a symbol v retroreflexnej úprave triedy 2 (Ref 2) 
• umiestnenie na samostatných nosičoch vedľa jazdného profilu komunikácie 
• bez prederavenia prednej strany značky, ZDZ zodpovedá triede P3 (predná strana značky 

nesmie byť v nijakom prípade prevŕtaná) 
• ZDZ budú s ochranným okrajom, čo zodpovedá triede E2 (ZDZ pozinkované so založeným 

hliníkovým okrajovým profilom) 
• výška písma 300 resp. 250 mm  
• nosiče v kvalite FeZn 
• ZDZ do rozmeru 1000 x 1500 – Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom 

 
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
 Vodorovné dopravné značenie je navrhuté z retroreflexného plastového dvojzložkového  
matetiálu – profilovaného. Vodorovné dopravné – plochy V6b, V13 a iné sa navrhujú zrealizovať 
retroreflexným plastovým dvojzložkovým materiálom – hladkým. Vodorovné dopravné značenie musí 
spĺňať normu STN EN 1436+A1 z 04/2009. Hrúbka vrstvy je 2-3 mm. 

 

Zemné teleso a konštrukcia vozoviek: 

• Spôsob budovania :  Pri výstavbe cesty a súvisiacich stavebných objektov nie je potrebné 
budovať obchádzkovú trasu.  

• Pre výstavbu tohto objektu platí štandardný postup budovania cestnej -komunikácie: 
• vytýčenie staveniska 
• príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.)  



 

 

• postupná realizácia zemných prác (pri dodržiavaní predpísaných technologických 
 predpisov a rešpektovaní klimatických obmedzení), 
• odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy a rigoly, trativody, atď.), 
• konštrukčné vrstvy vozovky (v zmysle príslušných STN, STN EN a TKP), 
• dosypávka krajníc, zahumusovanie, hydroosev, 
• vegetačné úpravy, 
• dokončovacie práce – smerové stĺpiky, dopravné značenie, atď. 

• Sklony svahov : Násyp telesa cesty je navrhnutý v sklone 1:2.5; výkopy sú navrhnuté v sklone 
1:2.  

 

Návrh konštrukcie vozovky komunikácie: 

 
- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu-mod.     AC 11 O, PMB 45/80-75, I 50 mm STN EN 13108-1     
- spojovací postrek z modifikovanej asfaltovej emulzie PS, CBP       0,5 kg/m2 STN 73 6129 
- asfaltový betón pre ložnú vrstvu          AC 22 L, CA 35-50, II       80 mm    STN EN 13108-1 
- asfaltový spojovací postrek         PS, B       0,5 kg/m2 STN 73 6129 
- geomreža GCD-STR/SKLO     MACGRID AR 5A.7, samolepiaca 
- membrána z polymér modifikovaného asfaltu SMA,PMB 2kg/m2 8-11,6kg/m2 STN 73 6129 
- cementom stmelená zmes   CBGM C8/10          180 mm STN 73 6124-1 
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD 0/45,G(c)       250 mm STN 73 6126 
spolu celkom                560 mm 
 
stredový ostrovček: 
- betónová dlažba   DL I      60mm, STN 73 6131   
- štrkodrvina  fr. 4-8   ŠD/G (C )    40mm, STN 73 6131    
- cementom stmelená zmes  CBGM C16/20  100mm, STN 73 6124   
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM SD 0/45,G(C ) min.170mm,STN 73 6126/STN EN 13285 
  spolu celkom       370 mm 
  
 Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladová vrstva sa použije štrkodrvina 
a kamenivo spevnené cementom resp. podkladný betón. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 
6114 Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa  STN , resp STN EN uvedených vyššie. 
 Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne 
pod 5° C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa 
hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku 
stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo 
štrkodrviny musí byť v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred pokládkou 
ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu E def2 statickou 
zaťažovacou skúškou. E def2 musí byť najmenej 100 MPa pre ochrannú vrstvu a 60 MPa pre 
podložie. Pomer E def2 / E def1 musí byť menší ako 2,2 v zmysle STN a TP. 
 Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v katalógových listoch (KL) pre 
jednotlivé vrstvy konštrukcie vozoviek. (skladba kameniva...). Všetky platné predpisy sú dostupné na 
www.ssc.sk. Pre predmetný projekt sú všetky katalógové listy záväzné.  
 

Asfaltová vozovka – požiadavky 
 Pod každú vrstvu stmelenú asfaltom je nutné rozprestrieť spojovací postrek. Na postrek sa 
rozprestiera vrstva tak, aby vozidlá nechodili po postreku.  Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať 
zásady uvedené v technických predpisoch pre jednotlivé vrstvy konštrukcie vozoviek. – TKP MDPT. 
Všetky platné predpisy (TKP) sú dostupné na www.ssc.sk. Pre predmetný projekt sú všetky katalógové 
listy, ako aj všetky TKP záväzné.  



 

 

 Pre zhotovovanie a skúšanie hutnených asfaltových vrstiev zo stavebných zmesí platí STN 73 
6121, STN EN13108-1, STN EN 13108-5 a Technicko-kvalitatívne podmienky MDPT, časť 6, Hutnené 
asfaltové zmesi. 
  

Hydraulicky stmelené podkladové vrstvy – požiadavky 
 Na podkladoch stabilizovaných alebo spevnených hydraulickým spojivom musia byť prevedené 
opatrenia proti vzniku reflexných trhlín do asfaltových vrstiev: 

• v cementom stmelených podkladových vrstvách zamedziť ich zmrašťovaniu úpravou spojiva, 
uvoľnením zmrašťovacích  napätí prehutnením vrstvy v dobe tuhnutia vibračným valcom, alebo 
vytvorením zmrašťovacích trhlín vo vzdialenosti 3 až 5 m (vložkami, vibračným diskom, 
prerezaním a pod.), kratšie vzdialenosti platia pre asfaltové kryty o hrúbke menej ako 140 mm, 

• prevedením kompenzačnej vrstvy z nestmelenej vrstvy na cementom spevnenej vrstve v hrúbke 
50 – 150 mm, 

• použitím membrány z modifikovaného asfaltu s ochrannou vrstvou, 
• použitím asfaltových vrstiev s odolnosťou proti zmrašťovacím škáram 

 
 Na cementom stmelenú vrstvu je potrebné realizovať membrána z polymér 
modifikovaného asfaltu, na ktorú sa rozprestrie – zalepí geomreža GGR-STR/SKLO - MACGRID 
AR 5A.7. Pred položením ložnej asfaltovej vrstvy je nevyhnutné realizovať asfaltový spojovací 
postrek ! 

 

Dláždená vozovka – požiadavky 
 Kladenie dlažby sa začína v rohu s pravým uhlom, ak je to možné, v najnižšom bode dláždenej 
plochy. Dlažba sa kladie vždy od okraja v smere od hotovej plochy. Položená plocha je hneď pochôdzna. 
Je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby. Výška musí byť taká, aby tvarovky po uložení boli 
o 1cm vyššie ako požadovaná výška plochy, lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm. 
 Špárovanie – je potrebné použiť kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachovitých častíc. 
Vibrovanie – Celá plocha sa pozametá tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plocha sa zavibruje 
vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibruje sa zásadne len suchá dlažba so suchým 
špárovacím materiálom. Vibračná platňa sa používa s gumovou podložkou! 
 Dlažba musí byť vyrobená vibrolisovaním, musí spĺňať požiadavky uvedené v normách STN EN 
1338 – betónové dlažobné tvarovky, STN EN 1339 – betónové dlaždice, STN EN 1340 – betónové 
obrubníky (označenie CE). 
 Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v technických predpisoch pre 
jednotlivé vrstvy konštrukcie vozoviek. – TKP MDPT. Všetky platné predpisy (TKP) sú dostupné na 
www.ssc.sk. Pre predmetný projekt sú všetky katalógové listy, ako aj všetky TKP záväzné. 
 

 Zemné práce 
 
 Zemné práce pozostávajú z výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie 
pláne pod vozovku. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 
Zemné práce.  
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej 
zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS 
o viac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca 
investora spôsob úpravy prevlhčenej zeminy. 
 Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky 
pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 
 V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné 
(STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou 
ako 1650 kg/m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné 
a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií. 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. 
 
Geologické podmienky 
 V rámci projekčnej prípravy stavby bol spracovaný orientačný  IG prieskum v okolí stavby. Podľa 
neho tvoria navážky vo výške cca 133 m.n.m prevažne íly, íl piesčitý, príp. piesok ílovitý. Vo výške cca 
130m.n.m. sa nachádzajú zle zrnené štrky, vhodné na zakladanie stavieb. Podľa dlhodobých pozorovaní 
SHMÚ Bratislava možno predpokladať maximálnu hladinu podzemnej vody(po napustení VDG) po 
úroveň 130,40 m n.m a minimálna hladina podzemnej vody po úroveň 129,30 m n.m. 
íly piesčité(F6CL a F8CH) sú zaradené podľa vhodnosti pre podložie ako podmienečne vhodné až 
nevhodné. 
piesky ílovité (SC) sú zaradené podľa vhodnosti pre podložie ako vhodné, sú dobre zhutniteľné až na 
maximálnu objemovú hmotnosť a sú vyhovujúce pre podložie. Vhodne sa dajú stabilizovať cementom. 
  
Úprava podložia vozovky (zemná pláň) 
 Na základe výsledkov IG prieskumu, podložie vozoviek je tvorené zeminami, ktoré je možné 
zhutniť, pri optimálnej vlhkosti, na predpísaný hodnotu Edef 2 viac ako 45 MPa. Predpokladáme, že v 
niektorých miestach môže byť problém zo zhutnením. V týchto miestach je potrebné urobiť úpravu 
podložia. Navrhovaná je Zemina zlepšená cementom ZZC, IBI 15, CEM III/B 32,5 N v hrúbke 400 mm - 
STN 73 6125. Predpokladaná plocha je do 15 %.  
 Minimálne miery zhutnenia sú stanovené v STN 73 6133. 
 Návrh úpravy pláne vozovky je nutné overiť IN SITU na stavbe veľkopokusom a prípadne 
upraviť návrh podľa výsledkov veľkopokusu ! 
 
Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 
 

Odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do priľahlého terénu pozdĺž  
telesa cesty, kde je navrhnutý 1m široký vsakovací drén, prípadne do priekopy pozdĺž komunikácie . 
Základný priečny sklon vozovky je 2,5%. Základný priečny sklon pláne vozovky je 3%.    

 
Požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

 
Pre výstavbu tohto objektu platí štandardný postup budovania cestnej komunikácie: 

- vytýčenie staveniska, 
- príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.), 
- postupná realizácia zemných prác (pri dodržiavaní predpísaných technologických predpisov a 
rešpektovaní klimatických obmedzení), 
- odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy a rigoly, trativody, atď.), 
- konštrukčné vrstvy vozovky (v zmysle príslušných STN a TKP), 
- vybudovanie napojení na existujúce cesty, 
- dosypávka krajníc, zahumusovanie, hydroosev, 
- vegetačné úpravy, 
- dokončovacie práce: smerové stĺpiky, dopravné značenie, atď. 

 
 Mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť udržiavané v dobrom technickom 
stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a podľa potreby čistené, aby neznečisťovali používané 
komunikácie (v súlade s cestným zákonom).  
  
Vytýčenie objektu 
 Vytyčovací výkres je súčasťou výkresovej prílohy, ktorý obsahuje údaje o hlavných bodoch trasy. 
Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422.  Vytyčovaciu sieť je nutné vybudovať pred 
zahájením stavby. Body vytyčovacej siete je nutné situovať mimo telies budúcich komunikácií. 



 

 

 
Požiadavky na údržbu 
 Po dokončení výstavby predmetného objektu prejde správa a údržba do správy investora. 
Údržba, bude pozostávať z kontroly a udržiavania prevádzkyschopnosti vozovky, odvodnenia, vybavenia 
komunikácie a úprav vegetačného krytu svahov cestného telesa. 
 
Bezpečnosti cestnej premávky 
 Všetky motorové vozidlá sú povinné dodržiavať predpisy cestnej premávky na pozemných 
komunikáciach. Na stavenisko majú dovolený vstup iba vozidlá stavby vo vyhovujúcom technickom 
stave. 
 Zohľadnenie požiadaviek bezpečnosti cestnej premávky na navrhovanej ceste je obsiahnuté 
v samotnom technickom riešení objektu, ktoré vychádza z ustanovení základných cestných noriem STN 
73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic a STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na cestných 
komunikáciách a STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii. 
    
Protipožiarna ochrana 
 Za prístupovú komunikáciu pre vedenie hasičského zásahu možno považovať navrhovanú cestu 
šírky min. 3,0 m, ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., tj. je široká min. 
3,0 m, bude sa nachádzať v bezprostrednej blízkosti uvažovaných resp. existujúcich stavebných objektov 
(tj. 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.  
 
Súhrnné požiadavky pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu (zákon č. 
532/2002 Z.z.) 

 Stavebný objekt je navrhnutý v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.532/2002 
Z.z.  o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecnotechnických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, ako aj v zmysle a TP 10/2011. Táto 
otázka sa týka predovšetkým začiatkov a koncov chodníka ktorý prechádza cez vozovku prostredníctom 
priechodov pre peších a vstupov do budovy. Prechody pre peších budú opatrené dlažbou pre nevidiacich 
a všetky výškové skoky budú prekonávané rampami.  
 

Organizácia dopravy počas výstavby 
 
 Doprava počas výstavby bude  čiastočne obmedzená. Usmernenie dopravy bude v zmysle 
výkresu - Situácia dopravného značenia počas výstavby. 
 Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená samotným technickým návrhom. Všetky dopravné 
značky a dopravné zariadenia dočasného charakteru musia byť v reflexnom vyhotovení, ako prenosné 
dopravné značenie. Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia sú v súlade s platnou právnou 
úpravou. Ich vyobrazenie, farebnosť a grafická úprava musia zodpovedať STN 01 8020 (Dopravné 
značky na pozemných komunikáciách) a vyhláške č. 9/2009 Z. z. 
 
 

B.4.3 SO-07-B Komunikácie a spevnené plochy 
 

Rozsah objektu a jeho väzba na jestvujúci stav: 

 Predmetné územie, ktoré je dnes bez zástavby, je určené na výstavbu bytových domov, dopravne 
napojené budú novou úrovňovou križovatkou na cestu I/2, Azúrovú ulicu, v mieste existujúcej úrovňovej 
križovatky typu "T", ktorá napája protiľahlú obytnú zónu. Prístup k bytovým domom zabezpečia 
komunikácie funkčnej triedy  C3 - Vetva A (prístup k bytovým domom SO-01 až SO-04),  a Vetva B, 
navrhnutá ako spojnica medzi začiatkom a koncom vetvy A, vytvárajúca dopravný okruh okolo bytových 
domov.  



 

 

 Vetva1 je priamo napojená na cestu I/2 úrovňovou križovatkou (SO-07-A.2), navrhnutá je v 
kategórii MO 8/30, f.t.C3, v dĺžke 0,594 10km, súčasťou objektu SO-07-B je v km 0,108204-0,59410. 
Vetva A je v celej svojej dĺžke navrhovaná pre automobily triedy O2. Tejto skutočnosti sú prispôsobené 
návrhové prvky cesty – rozšírenia v smerových oblúkoch a polomery zakružovacích oblúkov. Súčasťou 
vetvy A sú navrhované pozdĺžne parkovacie státia v km 0,17344-0,23860 vpravo (SO-07-C-01-A1), 
kolmé parkovacie státia vľavo v km 0,35500 - 0,59400 (SO-07-C-02-A1, SO-07-C-03-A2, SO-07-C-04-
A2)  a vpravo v km 0,36720-0,38220 (SO-07-C-02-A1), 0,40355-0,44070 (SO-07-C-03-A2) a 0,51765-
0,59410(SO-07-C-A2). Na Vetvu A sú stykovými križovatkami napojené vjazdy do podzemných garáží v 
km 0,24883 vpravo, v km 0,34115 vpravo, v km 0,50726 vpravo. Polomery napojenia sú vzhľadom na 
priestorové možnosti v rozmedzí 4-7m. Šírka vjazdov je min.6m, v mieste vjazdu do garáží je šírka 
spevnenej vozovky 6m.  V km 0,39298 vpravo je stykovou križovatkou napojené parkovisko (SO-07-C-
03-A2) s polomermi napojenia 6m, so šírkou parkoviskovej komunikácie 6m. V km 0,14467-0,17344 a v 
km 0,27300-0,35500 vpravo sú navrhnuté spevnené plochy popri vetve v š. 2,20m. Súčasťou vetvy A sú 
navrhované chodníky. Základná šírka chodníka pri cesty (parkovisku) je 2,00 m. V km 0,22800 a 0,50800 
sú na ľavej strane navrhnuté dve spevnené plochy pre kontajnery. 

Začiatok úseku Vetvy B je na Vetvu A napojený stykovou križovatkou s polomermi 7m v km 0,13201 a 
koniec úseku Vetvy B je na Vetvu A napojený v km 0,57433 stykovou križovatkou s polomermi 7m . 
Pozdĺž celej vetvy sa po oboch stranách nachádzajú kolmé parkovacie státia (SO-07-C-01-B1, SO-07-C-
04-B2). Súčasťou vetvy B sú  navrhnuté chodníky š. 2,0m, popri bytových domoch v šírke 2,25m.  

Pre peších sa vybudujú chodníky pre peších šírky min.2,0m (SO-07-D)  umožňujúce prístup chodcov 
k jednotlivým bytovým domom a tiež prechod navrhovanou obytnou zónou. V miestach prechodov cez 
komunikáciu sú navrhnuté bezbariérové prechody, zabezpečené dopravným značením pre nevidiacich a 
slabozrakých.  

Základné údaje: 
Kategória  : Vetva A - MO 8/30, funkčnej triedy C3 
     VJ1-VJ4, MO7/30 (vjazdy do garáží/na parkovisko) 
     Vetva B - MO 7,5/30, funkčnej triedy C3 
Celková dĺžka trasy : Vetva A - 0.594 100 km 
     Vetva B - 0.107 541 km 
Smerové oblúky : Vetva A = 14 - 350 m 
     Vetva B = -m 
Výškové oblúky  : Vetva A : 
     Ru = 250 m 
     Rv = 300, 750 m 
     Vetva B : 
     Ru = -m 
     Rv = -m 
Pozdĺžny sklon  : Vetva A : 
     min. 0,50 % 
     max. 4,80 % 
   : VJ1 min.0,5%,max.0,57% 
   :VJ2 min. 0,5%, max.12,1% 
   :VJ3 min.0,5%, max.2,1% 
   :VJ4 min.1,0%,max.5,0% 
     Vetva B: 
     min. 0,00 % 
     max. 3,18 % 
Križovatky  : 6 ks 
Šírkové usporiadanie : kategória MOK 8/30 (vetva A) 
 jazdný pruh  2x3,00 m 
 vodiaci prúžok 2x0,50 m 
 spevnená krajnica -  
 nespevnená krajnica 2x0,75 (2X0,5m) 



 

 

     
 kategória MOK 7,5/30 (vetva A) 
 jazdný pruh  2x2,75 m 
 vodiaci prúžok 2x0,50 m 
 spevnená krajnica -  
 nespevnená krajnica 2x0,50  
     
     kategória vjaydov do garáží/na parkovisko 
 jazdný pruh  2x3,00 m 
 vodiaci prúžok - 
 spevnená krajnica - 
 nespevnená krajnica 2x0,50 m  
 základný priečny sklon komunikácie 2,50 %parkoviska 2,00% 
 základný priečny sklon pláne 3,00 % 
 základný priečny sklon nespevnenej krajnice 8,00 % 
 

 
 

 Statická doprava: 
  
Podľa STN 736110/Z1 z r.2011 a STN 736110/Z2 , tab.20,základné ukazovatele pri návrhu odstavných a 
parkovacích stojísk sú pre navrhovanú bytovú zónu nasledovné: 
 
ETAPA 1: SO 01,SO 02 
 
byty do 60m2 (max.2izbové) ......142   - počet parkovacích miest na jednotku........1 

byty do 90m2 (max.3izbové) ........29   - počet parkovacích miest na jednotku........1,5 

byty nad 90m2 .............................14   - počet parkovacích miest na jednotku.........2 

apartmány .....................................4   - počet parkovacích miest na jednotku.........1 

 

Celkový počet parkovacích stojísk pre ETAPU 1 je nasledovný: 
N=1,1xOo  
 

 
N=1,1x(142x1+29x1,5+14x2+4x1)=240 parkovacích miest 
 
Vybudovaných bude: 
SO 01.......Suterén:       49+68 = 117 
      Vonkajších:                 51 
                  Spolu                         168 
SO 02.......Suterén:       26+24 = 50 
      Vonkajších:                17 
                  Spolu                        67 
SO 01+SO 02 = 168+67 = 235 parkovacích miest 
 
 
ETAPA 2: SO 03,SO 04 
 
byty do 60m2 (max.2izbové) ......112   - počet parkovacích miest na jednotku........1 

byty do 90m2 (max.3izbové) ........30  - počet parkovacích miest na jednotku........1,5 

byty nad 90m2 .............................16   - počet parkovacích miest na jednotku.........2 

 

Celkový počet parkovacích stojísk pre navrhovaný objekt je nasledovný: 
N=1,1xOo  
 
N=1,1x(112x1+30x1,5+16x2)=208 parkovacích miest 
 
Vybudovaných bude: 



 

 

SO 03......Suterén:                      24 
     Vonkajších:                 90 
                  Spolu                       114 
SO 04.......Suterén:                      24 
      Vonkajších:                75 
                  Spolu                         99 
SO 03+SO 04 = 114+99 = 213 parkovacích miest 
 
Spolu vybudovaných 235+213=448 parkovacích miest. 
 
 Z daného výpočtu vyplýva potreba vybudovania spolu v oboch etapách 448 parkovacích miest. V 
bytovej zóne bude vybudovaných spolu 215 miest umiestnených v budovaných objektoch a 233 miest 
vybudovaných vonkajších parkovacích státí, spolu teda 448 státí.  Z toho 12 státí na vonkajších 
parkoviskách bude vybudovaných pre osoby ťažko zdravotne postihnuté. V objektoch je v prípade 
záujmu možné vytvoriť ďalších 16miest pre osoby ťažko zdravotne postihnuté (v SO 01...9, v SO 02...5, 
v SO 03...1, v SO 04...1). 
 
   
Vodiace bezpečnostné zariadenia: 
 Funkciu vodiacich zariadení budú plniť obrubníky, ktoré lemujú jednotlivé vetvy a parkoviská. 
Nad vjazdom do podzemnej garáže SO 02 bude chodník nad vjazdom lemovať zábradlie, rovnako tak 
chodník pozdĺž vjazdu do garáže, nakoľko pozdĺž chodníka je navrhnutý oporný múr.  
 
Dopravné značenie 
PRÍZEMNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY 
 Dopravné značenie musí byť vyrobené v zmysle platných technických noriem a umiestnené 
minimálne 50 cm od okraja komunikácie a minimálne 2.1 m od povrchu zeme. Zvislé dopravné značky sa 
umiestňujú kolmo na os cesty v smere premávky. V pozdĺžnom smere sa dopravné značky umiestňujú 
v takej vzdialenosti, ktorá umožní ich včasné vnímanie. Minimálna vzdialenosť na cestách je spravidla 50 
m, výnimočne 30 m. V obci sa odporúča vzájomná vzdialenosť dopravných značiek 20 m, výnimočne 10 
m. 
 Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcie nesú byť umiestnené viac ako dve dopravné značky. 
Do tohto počtu sa nezapočítavajú dodatkové tabuľky. Navrhované dopravné značky sú v základnom 
rozmere. Na spoločnom chodníku pre peších a cyklistov sú navrhované v zmenšenom rozmere. 

• podkladová fólia a symbol v retroreflexnej úprave triedy 2 (Ref 2) 
• umiestnenie na samostatných nosičoch vedľa jazdného profilu komunikácie 
• bez prederavenia prednej strany značky, ZDZ zodpovedá triede P3 (predná strana značky 

nesmie byť v nijakom prípade prevŕtaná) 
• ZDZ budú s ochranným okrajom, čo zodpovedá triede E2 (ZDZ pozinkované so založeným 

hliníkovým okrajovým profilom) 
• výška písma 300 resp. 250 mm  
• nosiče v kvalite FeZn 
• ZDZ do rozmeru 1000 x 1500 – Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom 

 
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
 Vodorovné dopravné značenie je navrhuté z retroreflexného plastového dvojzložkového  
matetiálu – profilovaného. Vodorovné dopravné – plochy V6b, V13 a iné sa navrhujú zrealizovať 
retroreflexným plastovým dvojzložkovým materiálom – hladkým. Vodorovné dopravné značenie musí 
spĺňať normu STN EN 1436+A1 z 04/2009. Hrúbka vrstvy je 2-3 mm. 

 

Zemné teleso a konštrukcia vozoviek: 

• Spôsob budovania :  Pri výstavbe cesty a súvisiacich stavebných objektov nie je potrebné 
budovať obchádzkovú trasu. Verejná doprava bude obmedzená len minimálne. 



 

 

• Pre výstavbu tohto objektu platí štandardný postup budovania cestnej -komunikácie: 
• vytýčenie staveniska 
• príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.)  
• postupná realizácia zemných prác (pri dodržiavaní predpísaných technologických 
 predpisov a rešpektovaní klimatických obmedzení), 
• odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy a rigoly, trativody, atď.), 
• konštrukčné vrstvy vozovky (v zmysle príslušných STN, STN EN a TKP), 
• dosypávka krajníc, zahumusovanie, hydroosev, 
• vegetačné úpravy, 
• dokončovacie práce – smerové stĺpiky, dopravné značenie, atď. 

• Sklony svahov : Násyp telesa cesty je navrhnutý v sklone 1:2; výkopy sú navrhnuté v sklone 1:2.  

 

Návrh konštrukcie vozovky komunikácie: 
- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu-mod.     AC 11 O, PMB 45/80-75, I 50 mm STN EN 13108-1     
- spojovací postrek z modifikovanej asfaltovej emulzie PS, CBP       0,5 kg/m2 STN 73 6129 
- asfaltový betón pre ložnú vrstvu          AC 22 L, CA 35-50, II       80 mm    STN EN 13108-1 
- asfaltový spojovací postrek         PS, B       0,5 kg/m2 STN 73 6129 
- geomreža GCD-STR/SKLO     MACGRID AR 5A.7, samolepiaca 
- membrána z polymér modifikovaného asfaltu SMA,PMB 2kg/m2 8-11,6kg/m2 STN 73 6129 
- cementom stmelená zmes   CBGM C8/10          180 mm STN 73 6124-1 
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD 0/45,G(c)       250 mm STN 73 6126 
spolu celkom                560 mm 
 
konštrukcia vozovky parkoviska: 
- betónová dlažba    DL I       80 mm STN 73 6131-1   
- štrkodrvina  fr. 4-8    ŠD/G(b)       40 mm STN 73 6131    
- cementom stmelená zmes   CBGM C16/20   180 mm STN 73 6124-1 
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD 0/45,G(c) 250 mm STN 73 6126 
  spolu celkom          550 mm 
 
chodník: 
- betónová dlažba   DL I      60mm, STN 73 6131   
- štrkodrvina  fr. 4-8   ŠD/G (C )    40mm, STN 73 6131    
- cementom stmelená zmes  CBGM C12/15  100mm, STN 73 6124   
- štrkodrvina fr. 0-45   ŠD/G(C )  150mm,STN 73 6126/STN EN 13285 
  spolu celkom       350 mm 
 
Asfaltová komunikácia nad podzemným podlažím 
- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu-mod.     AC 11 O, PMB 45/80-75, I 50 mm STN EN 13108-1     
- spojovací postrek z modifikovanej asfaltovej emulzie PS, CBP       0,5 kg/m2 STN 73 6129 
    (podľa potreby, v závislosti od času realizácie vrstvy z AC 11 O) 
- vrstva z liateho asfaltu                  MA 16 C, PMB 10/40-65, I  40 mm   STN EN 13108-6 
- hydroizolačná tvarovaná membrána DELTA  
  MS + hydroizolačný bitumenový pás  
- cementom stmelená zmes   CBGM C16/20        130 - 190 mm STN 73 6124-1 
- spolu                                          220 - 280 mm 
 
Parkovisko nad podzemným podlažím 
- betónová dlažba    DL I       80 mm,STN 73 6131-1   
- štrkodrvina  fr. 4-8    ŠD/G(b)        40 mm,STN 73 6131    
- ochranná geotextília, netkaná, 200g 
- hydroizolačná tvarovaná membrána DELTA  



 

 

  MS + hydroizolačný bitumenový pás  
- cementom stmelená zmes   CBGM C16/20        100 - 160 mm STN 73 6124-1 
- spolu                                          220 - 280 mm 
 
Chodník nad podzemným podlažím 
- zámková dlažba    DL I       40 mm,STN 73 6131-1   
- cementová malta           40 mm,STN EN 12004    
- hydroizolačná tvarovaná membrána DELTA  
  MS + hydroizolačný bitumenový pás  
- cementom stmelená zmes   CBGM C16/20        100 - 110 mm STN 73 6124-1 
- spolu                                          180 - 190 mm 
 
 
 Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladová vrstva sa použije štrkodrvina 
a kamenivo spevnené cementom resp. podkladný betón. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 
6114 Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa  STN , resp STN EN uvedených vyššie. 
 Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne 
pod 5° C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa 
hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku 
stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo 
štrkodrviny musí byť v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred pokládkou 
ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu E def2 statickou 
zaťažovacou skúškou. E def2 musí byť najmenej 90 MPa pre ochrannú vrstvu a 45 MPa pre 
podložie. Pomer E def2 / E def1 musí byť menší ako 2,2 v zmysle STN a TP. 
 Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v katalógových listoch (KL) pre 
jednotlivé vrstvy konštrukcie vozoviek. (skladba kameniva...). Všetky platné predpisy sú dostupné na 
www.ssc.sk. Pre predmetný projekt sú všetky katalógové listy záväzné.  
 

Asfaltová vozovka – požiadavky 
 Pod každú vrstvu stmelenú asfaltom je nutné rozprestrieť spojovací postrek. Na postrek sa 
rozprestiera vrstva tak, aby vozidlá nechodili po postreku.  Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať 
zásady uvedené v technických predpisoch pre jednotlivé vrstvy konštrukcie vozoviek. – TKP MDPT. 
Všetky platné predpisy (TKP) sú dostupné na www.ssc.sk. Pre predmetný projekt sú všetky katalógové 
listy, ako aj všetky TKP záväzné.  
 Pre zhotovovanie a skúšanie hutnených asfaltových vrstiev zo stavebných zmesí platí STN 73 
6121, STN EN13108-1, STN EN 13108-5 a Technicko-kvalitatívne podmienky MDPT, časť 6, Hutnené 
asfaltové zmesi. 
  

Hydraulicky stmelené podkladové vrstvy – požiadavky 
 Na podkladoch stabilizovaných alebo spevnených hydraulickým spojivom musia byť prevedené 
opatrenia proti vzniku reflexných trhlín do asfaltových vrstiev: 

• v cementom stmelených podkladových vrstvách zamedziť ich zmrašťovaniu úpravou spojiva, 
uvoľnením zmrašťovacích  napätí prehutnením vrstvy v dobe tuhnutia vibračným valcom, alebo 
vytvorením zmrašťovacích trhlín vo vzdialenosti 3 až 5 m (vložkami, vibračným diskom, 
prerezaním a pod.), kratšie vzdialenosti platia pre asfaltové kryty o hrúbke menej ako 140 mm, 

• prevedením kompenzačnej vrstvy z nestmelenej vrstvy na cementom spevnenej vrstve v hrúbke 
50 – 150 mm, 

• použitím membrány z modifikovaného asfaltu s ochrannou vrstvou, 
• použitím asfaltových vrstiev s odolnosťou proti zmrašťovacím škáram 

 
 Na cementom stmelenú vrstvu je potrebné realizovať membrána z polymér 
modifikovaného asfaltu, na ktorú sa rozprestrie – zalepí geomreža GGR-STR/SKLO - MACGRID 



 

 

AR 5A.7. Pred položením ložnej asfaltovej vrstvy je nevyhnutné realizovať asfaltový spojovací 
postrek ! 

 

Dláždená vozovka – požiadavky 
 Kladenie dlažby sa začína v rohu s pravým uhlom, ak je to možné, v najnižšom bode dláždenej 
plochy. Dlažba sa kladie vždy od okraja v smere od hotovej plochy. Položená plocha je hneď pochôdzna. 
Je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby. Výška musí byť taká, aby tvarovky po uložení boli 
o 1cm vyššie ako požadovaná výška plochy, lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm. 
 Špárovanie – je potrebné použiť kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachovitých častíc. 
Vibrovanie – Celá plocha sa pozametá tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plocha sa zavibruje 
vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibruje sa zásadne len suchá dlažba so suchým 
špárovacím materiálom. Vibračná platňa sa používa s gumovou podložkou! 
 Dlažba musí byť vyrobená vibrolisovaním, musí spĺňať požiadavky uvedené v normách STN EN 
1338 – betónové dlažobné tvarovky, STN EN 1339 – betónové dlaždice, STN EN 1340 – betónové 
obrubníky (označenie CE). 
 Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v technických predpisoch pre 
jednotlivé vrstvy konštrukcie vozoviek. – TKP MDPT. Všetky platné predpisy (TKP) sú dostupné na 
www.ssc.sk. Pre predmetný projekt sú všetky katalógové listy, ako aj všetky TKP záväzné. 
 

 Zemné práce 
 
 Zemné práce pozostávajú z výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie 
pláne pod vozovku. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 
Zemné práce.  
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej 
zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS 
o viac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca 
investora spôsob úpravy prevlhčenej zeminy. 
 Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky 
pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 
 V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné 
(STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou 
ako 1650 kg/m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné 
a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií. 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. 
 
Geologické podmienky 
 V rámci projekčnej prípravy stavby bol spracovaný orientačný  IG prieskum v okolí stavby. Podľa 
neho tvoria navážky vo výške cca 133 m.n.m prevažne íly, íl piesčitý, príp. piesok ílovitý. Vo výške cca 
130m.n.m. sa nachádzajú zle zrnené štrky, vhodné na zakladanie stavieb. Podľa dlhodobých pozorovaní 
SHMÚ Bratislava možno predpokladať maximálnu hladinu podzemnej vody(po napustení VDG) po 
úroveň 130,40 m n.m a minimálna hladina podzemnej vody po úroveň 129,30 m n.m. 
íly piesčité(F6CL a F8CH) sú zaradené podľa vhodnosti pre podložie ako podmienečne vhodné až 
nevhodné. 
piesky ílovité (SC) sú zaradené podľa vhodnosti pre podložie ako vhodné, sú dobre zhutniteľné až na 
maximálnu objemovú hmotnosť a sú vyhovujúce pre podložie. Vhodne sa dajú stabilizovať cementom. 
  
Úprava podložia vozovky (zemná pláň) 
 Na základe výsledkov IG prieskumu, podložie vozoviek je tvorené zeminami, ktoré je možné 
zhutniť, pri optimálnej vlhkosti, na predpísaný hodnotu Edef 2 viac ako 45 MPa. Predpokladáme, že v 
niektorých miestach môže byť problém zo zhutnením. V týchto miestach je potrebné urobiť úpravu 



 

 

podložia. Navrhovaná je Zemina zlepšená cementom ZZC, IBI 15, CEM III/B 32,5 N v hrúbke 400 mm - 
STN 73 6125. Predpokladaná plocha je do 15 %.  
 Minimálne miery zhutnenia sú stanovené v STN 73 6133. 
 Návrh úpravy pláne vozovky je nutné overiť IN SITU na stavbe veľkopokusom a prípadne 
upraviť návrh podľa výsledkov veľkopokusu ! 

 
Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 
 

Odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustov, prípadne 
líniových žľabov. Vetva A bude v km0,00000-0,35600 odvodnená do priľahlého terénu pozdĺž ľavej 
strany telesa cesty, kde je navrhnutý 1m široký vsakovací drén. . Základný priečny sklon vozovky je 
2,5%.  Odvodnenie pláne vozovky je zabezpečené trativodom DN 160 do uličných vpustov. Základný 
priečny sklon pláne vozovky je 3%. Pozdĺžny sklon trativodu je min. 0.5%, jeho hĺbka 0.25-0.50m. 

 
Požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

 
Pre výstavbu tohto objektu platí štandardný postup budovania cestnej komunikácie: 

- vytýčenie staveniska, 
- príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.), 
- postupná realizácia zemných prác (pri dodržiavaní predpísaných technologických predpisov a 

rešpektovaní klimatických obmedzení), 
- odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy a rigoly, trativody, atď.), 
- konštrukčné vrstvy vozovky (v zmysle príslušných STN a TKP), 
- vybudovanie napojení na existujúce cesty, 
- dosypávka krajníc, zahumusovanie, hydroosev, 
- vegetačné úpravy, 
- dokončovacie práce: smerové stĺpiky, dopravné značenie, atď. 

 
 Mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť udržiavané v dobrom technickom 
stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a podľa potreby čistené, aby neznečisťovali používané 
komunikácie (v súlade s cestným zákonom).  
  
Vytýčenie objektu 
 Vytyčovací výkres je súčasťou výkresovej prílohy, ktorý obsahuje údaje o hlavných bodoch trasy. 
Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422.  Vytyčovaciu sieť je nutné vybudovať pred 
zahájením stavby. Body vytyčovacej siete je nutné situovať mimo telies budúcich komunikácií. 
 
Požiadavky na údržbu 
 Po dokončení výstavby predmetného objektu prejde správa a údržba do správy investora. 
Údržba, bude pozostávať z kontroly a udržiavania prevádzkyschopnosti vozovky, odvodnenia, vybavenia 
komunikácie a úprav vegetačného krytu svahov cestného telesa. 
 
Bezpečnosti cestnej premávky 
 Všetky motorové vozidlá sú povinné dodržiavať predpisy cestnej premávky na pozemných 
komunikáciach. Na stavenisko majú dovolený vstup iba vozidlá stavby vo vyhovujúcom technickom 
stave. 
 Zohľadnenie požiadaviek bezpečnosti cestnej premávky na navrhovanej ceste je obsiahnuté 
v samotnom technickom riešení objektu, ktoré vychádza z ustanovení základných cestných noriem STN 
73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic a STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na cestných 
komunikáciách a STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii. 
    



 

 

Protipožiarna ochrana 
 Za prístupovú komunikáciu pre vedenie hasičského zásahu možno považovať navrhovanú cestu 
šírky min. 3,0 m, ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., tj. je široká min. 
3,0 m, bude sa nachádzať v bezprostrednej blízkosti uvažovaných resp. existujúcich stavebných objektov 
(tj. 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.  
 
Súhrnné požiadavky pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu (zákon č. 
532/2002 Z.z.) 

 Stavebný objekt je navrhnutý v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.532/2002 
Z.z.  o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecnotechnických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, ako aj v zmysle a TP 10/2011. Táto 
otázka sa týka predovšetkým začiatkov a koncov chodníka ktorý prechádza cez vozovku prostredníctom 
priechodov pre peších a vstupov do budovy. Prechody pre peších budú opatrené dlažbou pre nevidiacich 
a všetky výškové skoky budú prekonávané rampami.  
 

Organizácia dopravy počas výstavby 
 
 Doprava počas výstavby bude  čiastočne obmedzená. Usmernenie dopravy bude v zmysle 
výkresu - Situácia dopravného značenia počas výstavby. 
 Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená samotným technickým návrhom. Všetky dopravné 
značky a dopravné zariadenia dočasného charakteru musia byť v reflexnom vyhotovení, ako prenosné 
dopravné značenie. Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia sú v súlade s platnou právnou 
úpravou. Ich vyobrazenie, farebnosť a grafická úprava musia zodpovedať STN 01 8020 (Dopravné 
značky na pozemných komunikáciách) a vyhláške č. 9/2009 Z. z. 

B.5 Urbanistické, architektonické a stavebno-technické 
riešenie 
 
 Obytný súbor sa skladá zo 4 stavebných objektov. Ide o samostatné stavebné celky. 
Zvolený konštrukčný modul 7,5x7,5 m s doplnkovým modulom 5,1 m vyhovuje kombinácii 
parkovacích plôch v suteréne/prízemí a bytov na nadzemných podlažiach s ohľadom na 
flexibilitu ich dispozícií. Konštrukčná výška typických obytných podlaží je 3,0m. Konštrukčná 
výška garáží  je  3,2 m. 
Dispozícia bytových domov sa odvíja okolo ústredného vertikálnych a horizontálnych  
komunikačných jadier. Inštalačné jadrá a siete sú vedené pri centrálnom komunikačnom jadre.  
Byty pri svojom rozmiestnení na podlaží sledujú výhľadové podmienky a orientujú sa hlavnými  
obytnými izbami smerom do voľného exteriérového priestoru. Na tento princíp sa viaže aj 
rozmiestnenie exteriérových priestorov balkónov a lodžií. 
 

B.6. Architektonické – konštrukčné riešenie 
 
Objekt SO-01 má 7 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V suteréne objektu sa 
nachádza garáž a kobky pre obyvateľov bytového domu. Na 1.NP sa nachádza  garáž. 1. 
nadzemné podlažie obsahuje okrem garáží, vstupy do objektov so spoločnými priestormi, kobky 
vlastníkov bytov a priestory  pre  technické vybavenie,  na  2. až 7. nadzemnom podlaží  sa  



 

 

nachádzajú byty. Pôdorysné rozmery objektu sú 90,47m v pozdĺžnom smere a cca 18,35 m v 
priečnom smere. 
 
Objekt SO-02 má 6 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V suteréne objektu sa 
nachádza garáž a kobky pre obyvateľov bytového domu. Na 1.NP sa nachádza. 1. nadzemné 
podlažie obsahuje  okrem garáží, vstupy do objektov  so spoločnými priestormi, kobky 
vlastníkov bytov a priestory pre technické  vybavenie,  na  2. až 6. nadzemnom podlaží  sa  
nachádzajú  byty. Pôdorysné rozmery objektu sú 47,62 m v pozdĺžnom smere a cca 18,35 m v 
priečnom smere. 
 
Objekt SO-03 a SO-04 má 7 nadzemných podlaží a 1. podzemné podlažie. Na 1.PP sa 
nachádza  garáž s podlahou na úrovni cca 1,20m pod úrovňou upraveného okolitého terénu. 1. 
PP podlažie obsahuje  okrem garáží, vstupy do objektov so spoločnými priestormi, kobky 
vlastníkov bytov a priestory pre technické vybavenie, na 1. až 7. nadzemnom podlaží sa 
nachádzajú byty. Pôdorysné rozmery objektu sú  cca 47,62 m v pozdĺžnom smere a cca 18,35 
m v priečnom smere. 
 
 
Nosný systém – SO-01 
Predkladaný projekt rieši novostavbu bytového domu SO-01 projektu JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 v 
Petržalke, Bratislave. Nosná konštrukcia objektu, je koncipovaná ako monolitický železobetónový skelet, 
doplnený železobetónovými stužujúcimi (nosnými) stenami. Ide o osempodlažnú budovu, ktorá je v 
nadzemnej časti oddilatovaná. Dĺžka obidvoch častí je cca. 47m a šírka 20m. Tento rozmer je 
pod hranicou normou odporúčanej maximálnej dĺžky dilatačného celku, účinky zmrašťovania 
však budú naviac eliminované aj vhodným prevedením betonáže prípadne dočasným vynechaním tzv. 
zmrašťovacích pruhov.  
Časti stropnej konštrukcie, vystavené klimatickým účinkom a zmenám teploty, budú s ohľadom na 
stavebno- fyzikálne požiadavky zateplené. Balkóny po obvode budovy budú termicky delené. 
Konštrukcia je založená vzhľadom na geologické a geotechnické charakteristiky podložia na 
základovej doske. 
 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 
Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm, a železobetónové 
stĺpy s rozmermi 750x250mm, 700x250mm. Steny výťahovej šachty majú hrúbku 150mm. 
Horizontálne nosné konštrukcie pozostávajú zo železobet.nových monolitických stropných dosiek hrúbky 
250mm nosných v dvoch smeroch. Kvalita betónu je STN EN 206-1 C30/37 - XC2(SK) - Cl 0,4 - 
Dmax16 - S3. 
 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 2., 4. a 6. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 
Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm. Steny výťahovej šachty majú 
hrúbku 150mm. Horizontálne nosné konštrukci pozostávajú zo železobet.nových monolitických 
stropných dosiek hrúbky 200mm nosných v dvoch smeroch. Kvalita betónu je STN EN 206-1 C30/37 - 
XC2(SK) – Cl 0,4 - Dmax16 - S3. 
 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 3. a 5. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 
Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm. Steny výťahovej 
šachty majú hrúbku 150mm. Horizontálne nosné konštrukcie pozostávajú zo železobet.nových 
monolitických stropných dosiek hrúbky 200mm nosných v dvoch smeroch. Kvalita betónu je STN EN 
206-1 C30/37 - XC2(SK) – Cl 0,4 - Dmax16 - S3. 
 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 7. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 



 

 

Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm, a železobetónové 
stĺpy s rozmermi 500x250mm. Steny výťahovej šachty majú hrúbku 150mm. Horizontálne nosné 
konštrukcie pozostávajú zo železobetónových monolitických stropných dosiek hrúbky 230mm nosných v 
dvoch smeroch. Kvalita betónu je STN EN 206-1 C30/37 - XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3. 

 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA PODZEMNÉHO PODLAŽIA 
Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm a stenové piliere. 
Poloha pilierov je determinovaná rozmiestnením parkovacích miest v podzemnej garáži, ich 
rozmery sú 750x250mm, 700x250mm. Celá podzemná časť je nedilatovaná. Stropnú 
konštrukciu v 1.PP tvorí železobetónová monolitická doska hrúbky 250mm. Pod 
inkriminovanými miestami hornej stavby sú navrhnuté prievlaky a nosníky. Kvalita betónu je STN EN 
206-1 C30/37 - XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3. Podzemné podlažie obytného domu zasahuje 
do maximálnej hladiny spodnej 
vody len okrajovo. Napriek tomu bude obvodová stena suterénu plniť aj funkciu hydroizolácie a 
bude navrhnutá ako biela vaňa na šírku trhliny 0,25mm. Rovnako bude navrhnutá základová 
doska. 
 
ZAKLADANIE 
Obytný dom bude založený na základovej doske hr.500mm. Základová pôda bude lokálne vylepšená 
hĺbkovým vibračným zhutnením s vlastnosťami podzákladovej pružiny cz ≥ 35MN/m3 pričom Rdt ≥ 
800kPa. 
V rámci geologického prieskumu zistená hladina spodnej vody sa nachádza na kóte +130,0 až  
+130,4 m.n.m. Maximálna hladina spodnej vody môže na základe dlhodobých pozorovaní 
dosiahnuť úroveň +131,20 m.n.m. 
 
Nosný systém – SO-02 
Predkladaný projekt rieši novostavbu bytového domu SO.02 projektu JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 v 
Petržalke, Bratislave. Nosná konštrukcia objektu, je koncipovaná ako monolitický železobetónový 
skelet, doplnený železobet.novými stužujúcimi (nosnými) stenami. Ide o sedempodlažnú budovu, o 
celkových p.dorysných rozmerov 47,6m x 18,35m. Tento rozmer je pod hranicou normou odporúčanej 
maximálnej dĺžky dilatačného celku, účinky zmrašťovania však budú naviac eliminované aj 
vhodným prevedením betonáže prípadne dočasným vynechaním tzv. zmrašťovacích pruhov 
Časti stropnej konštrukcie, vystavené klimatickým účinkom a zmenám teploty, budú s ohľadom na 
stavebno- fyzikálne požiadavky zateplené. Balkóny po obvode budovy budú termicky delené. 
Konštrukcia je založená vzhľadom na geologické a geotechnické charakteristiky podložia na 
základovej doske. 
 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 
Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm, a železobetónové 
stĺpy s rozmermi 750x250mm, 700x250mm. Steny výťahovej šachty majú hrúbku 150mm. Horizontálne 
nosné konštrukcie pozostávajú zo železobet.nových monolitických stropných dosiek hrúbky 250mm 
nosných v dvoch smeroch. Kvalita betónu je STN EN 206-1 C30/37 - XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - 
S3. 
 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 2. a 4. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 
Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm. Steny výťahovej šachty 
majú hrúbku 150mm. Horizontálne nosné konštrukcie pozostávajú zo železobet.nových 
monolitických stropných dosiek hrúbky 200mm nosných v dvoch smeroch. Kvalita betónu je STN EN 
206-1 C30/37 - XC2(SK) – Cl 0,4 - Dmax16 - S3. 
  
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 3. a 5. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 



 

 

Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm. Steny výťahovej šachty 
majú hrúbku 150mm. Horizontálne nosné konštrukcie pozostávajú zo železobet.nových monolitických 
stropných dosiek hrúbky 200mm nosných v dvoch smeroch. Kvalita betónu je STN EN 206-1 C30/37 - 
XC2(SK) – Cl 0,4 - Dmax16 - S3. 
 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 6. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 
Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm, a železobetónové 
stĺpy s rozmermi 500x250mm. Steny výťahovej šachty majú hrúbku 150mm. Horizontálne nosné 
konštrukcie pozostávajú zo železobet.nových monolitických stropných dosiek hrúbky 230mm nosných v 
dvoch smeroch. Kvalita betónu je STN EN 206-1 C30/37 - XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3. 
 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA PODZEMNÉHO PODLAŽIA 
Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm a stenové piliere. 
Poloha pilierov je determinovaná rozmiestnením parkovacích miest v podzemnej garáži, ich 
rozmery sú 750x250mm, 700x250mm. Celá podzemná časť je nedilatovaná. Stropnú 
konštrukciu v 1.PP tvorí železobetónová monolitická doska hrúbky 250mm. Pod inkriminovanými 
miestami hornej stavby sú navrhnuté prievlaky a nosníky. Kvalita betónu je STN EN 206-1 
C30/37 - XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3. Podzemné podlažie obytného domu zasahuje do 
maximálnej hladiny spodnej vody len okrajovo. Napriek tomu bude obvodová stena suterénu 
plniť aj funkciu hydroizolácie a bude navrhnutá ako biela vaňa na šírku trhliny 0,25mm. 
Rovnako bude navrhnutá základová doska. 
 
ZAKLADANIE 
Obytný dom bude založený na základovej doske hr.500mm. Základová pôda bude lokálne 
vylepšená hĺbkovým vibračným zhutnením s vlastnosťami podzákladovej pružiny cz ≥ 35MN/m3 
pričom Rdt ≥ 800kPa. 
V rámci geologického prieskumu zistená hladina spodnej vody sa nachádza na kóte +130,0 až  
+130,4 m.n.m. Maximálna hladina spodnej vody môže na základe dlhodobých pozorovaní 
dosiahnuť úroveň +131,20 m.n.m. 
 
Nosný systém – SO-03 a SO-04 
Predkladaný projekt rieši novostavbu bytového domu SO.03 a SO-04 projektu JUŽNÉ MESTO, ZÓNA 
C0 v Petržalke, Bratislave. Nosná konštrukcia objektu, je koncipovaná ako monolitický 
železobetónový skelet, doplnený železobetónovými stužujúcimi (nosnými) stenami. Ide o osempodlažnú budovu, o 
celkových pôdorysných rozmerov 47,6m x 18,35m. Tento rozmer je pod hranicou normou odporúčanej 
maximálnej dĺžky dilatačného celku, účinky zmrašťovania však budú naviac eliminované aj 
vhodným prevedením betonáže prípadne dočasným vynechaním tzv. zmrašťovacích pruhov. Časti 
stropnej konštrukcie, vystavené klimatickým účinkom a zmenám teploty, budú s ohľadom na 
stavebno- fyzikálne požiadavky zateplené. Balkóny po obvode 
budovy budú termicky delené. Konštrukcia je založená vzhľadom na geologické a geotechnické 
charakteristiky podložia na základovej doske. 
 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 
Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm, a železobetónové 
stĺpy s rozmermi 750x250mm, 700x250mm. Steny výťahovej šachty majú hrúbku 150mm. Horizontálne 
nosné konštrukcie pozostávajú zo železobet.nových monolitických stropných dosiek hrúbky 250mm 
nosných v dvoch smeroch. Kvalita betónu je STN EN 206-1 C30/37 - XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - 
S3. 
 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 2., 4. a 6. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 
Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm. Steny výťahovej šachty majú 
majú hrúbku 150mm. Horizontálne nosné konštrukcie pozostávajú zo železobet.nových monolitických 



 

 

stropných dosiek hrúbky 200mm nosných v dvoch smeroch. Kvalita betónu je STN EN 206-1 C30/37 - 
XC2(SK) – Cl 0,4 - Dmax16 - S3. 
 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 3., 5. a 7.NADZEMNÉHO PODLAŽIA 
Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm. Steny výťahovej šachty majú 
hrúbku 150mm. Horizontálne nosné konštrukcie pozostávajú zo železobet.nových monolitických 
stropných dosiek hrúbky 200mm nosných v dvoch smeroch. Kvalita betónu je STN EN 206-1 C30/37 - 
XC2(SK) – Cl 0,4 - Dmax16 - S3. 
 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 8. NADZEMNÉHO PODLAŽIA 
Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 250mm, a železobetónové 
stĺpy s rozmermi 500x250mm. Steny výťahovej šachty majú hrúbku 150mm. Horizontálne nosné 
konštrukcie pozostávajú zo železobet.nových monolitických stropných dosiek hrúbky 230mm nosných v 
dvoch smeroch. Kvalita betónu je STN EN 206-1 C30/37 - XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3. 
 
ZAKLADANIE 
Obytný dom bude založený na základovej doske hr.500mm. Základová pôda bude lokálne vylepšená 
hĺbkovým vibračným zhutnením s vlastnosťami podzákladovej pružiny cz ≥ 35MN/m3 pričom Rdt ≥ 
800kPa. 
V rámci geologického prieskumu zistená hladina spodnej vody sa nachádza na kóte +130,0 až  
+130,4 m.n.m. Maximálna hladina spodnej vody môže na základe dlhodobých pozorovaní 
dosiahnuť úroveň +131,20 m.n.m.  
 
Obvodový plášť 
 Obvodový plášť je tvorený pomocou troch druhov obvodových stien. Steny sú tvorené 
železobetónovými stenami hr.300,250 a murivom z keramických tvaroviek hr. 250mm. 
Obvodové steny majú zvýšené tepelnotechnické vlastnosti pomocou kontaktného zateplenia. 
Hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy je navrhnutá o hrúbkach 160 a 200mm. Je tu použitá tepelná 
izolácia z minerálnych vlákien. Celkové farebné riešenie stien je zdokumentované v 
realizačnom projekte (viď. výkresy pohľadov)  
 
Vnútorné nenosné steny a priečky 
 Vnútorné nenosné priečky objektu budú tvorené z kusového staviva z porobetónových 
tvárnic. Medzibytové steny hr.= 250mm z akustických tvaroviek. Stena spĺňa štandardizovanú 
požiadavku zvukovej nepriezvučnosi pre medzibytové konštrukcie, so svojim indexom zvukovej 
nepriezvučnosti 54 dB. Bytové priečky sú tvorené z keramických tvaroviek hr.= 115mm. 
Konštrukcie stien sú obojstranne upravené omietkou Baumit, alebo porovnateľným materiálom.  
Obmurovanie vaní a inštalačné predsteny sú z tehál hrúbky 75mm sú riešené pórobetónovými 
tvarovkami. Kontrolný otvor pod vaňou je prekrytý obkladom uloženým do pružného tmelu.  
Steny inštalačných jadier a predsteny pre inštaláciu stenového inštalačného systému Geberit 
sú sadrokartónové s použitím impregnovaných dosiek v dvoch vrstvách. Revízne dvierka 
v inštalačných jadrách budú sklopné s istením, opatrené obkladom.  
 
 
Podlahy 
 Konštrukcia podlahy bytov a chodbových priestorov je zložená zo zvukoizolačnej vrstvy, 
nosnej a nášlapnej vrstvy. Nášlapné vrstvy sú tvorené keramickou dlažbou, alebo laminátovou 
podlahou. Na konštrukciu podlahy schodiska je použitá protišmyková keramická dlažba. 
Keramická podlaha bude v dvoch farebných odieťieňoch tak aby boly optiky oddelené stupne 
od podesty a medzipodesty.  



 

 

 
Prestrešenie a odvod daždových vôd  
 Na zastrešenie obytného komplexu je použitá jednoplášťová plochá strecha s klasickým 
poradím vrstiev. Strešný plášť je tvorený sendvičom z tepelnej izolácie, fóliovej izolácie, a 
štrkovej ochrannej vrstvy. Dažďová voda je zvedená vnútornými vpusťami do kanalizácie. 
Zovdové potrubia sú zvedené  v inštalačných jadrách. 
 
Povrchové úpravy  
Interiérové povrchové úpravy 

Hygienické miestnosti sú obložené keramickým obkladom. Podkladom obkladu je na SDK 
priečke systémová stierka a náter. ŽB steny suterénov sú opatrené  disperzným umývateľným 
náterom. Železobetónové steny budú opatrené jednovrstvovou hladkou stierkou a opatrené 
interiérovým náterom. Styky jednotlivých sadrokartónových platní podhľadov musia byť 
vystužené, vytmelené a následne zabrúsené podľa technologických predpisov výrobcu.  
Murované steny a priečky budú opatrené vnútornou vápenno-cementovou  omietkou, 
zahladená stierkou a maľbou. Farebnosť interiérových náterov, podhľadov, keramických 
obkladov a podláh, štruktúra omietok bude presne definovaná hlavným architektom stavby. 
Väčšina interiérových zámočníckych výrobkov bude opatrená povrchovou úpravou žiarovým 
pozinkovaním a krycou dvoj komponentnou farbou.  
  
 
Exteriérové povrchové úpravy 

Povrchová úprava fasády je riešená ako kontaktný zatepľovací systém, ktorý je navrhnutý 
s konečnou povrchovou úpravou omietnutím tenkovrstvou silikátový vodoodpudivou omietkou 
farbenou v hmote so samočistiacim efektom.  
Použitie jednotlivých povrchových úprav fasád je zrejmé z výkresovej časti projektovej 
dokumentácie. Definitívny farebný odtieň a štruktúra exteriérových omietok a obkladu je 
definovaná vo výkresovej časti a bude schválený na základe predložených vzoriek hlavným 
architektom stavby. 
 
Okná 
 Okná na bytových podlažiach sú navrhované ako plastové s izolačným trojsklom. 
Vonkajšie parapety budú riešené ako hliníkové vo farbe okenného rámu s presahom okapu 
30mm od fasády objektu. Všetky obvodové okenné konštrukcie budú z vnútornej strany 
parapetu opatrené vnútornými parapetnými doskami melamínovými alebo dutinkovými 
plastovými.  
Výšky parapetov a veľkostí okenných otvorov sú zrejmé z výkresovej časti. Farebnosť 
povrchových úprav jednotlivých prvkov okenných výplní, typ kovaní, spôsob otvárania krídiel a 
ostatné technické parametre budú presne definované v prílohovej časti realizačného projektu 
stavby. Teplotechnické, energetické, akustické, mechanické a požiarne parametre všetkých 
výplní okenných otvorov musia spĺňať normové požiadavky príslušných STN.  

 Vstupné dvere na prízemí aj s preskleím budú riešené z hliníkových rámov a s presklením 
izolačným trojsklom. 

Dvere 
Vstupné dvere do bytov budú bezpečnostné s trojbodovým kovaním (napr. Sherlock) a budú 
navrhnuté s predpísanou požiarnou odolnosťou. Svetlý rozmer dverného otvoru je 900 mm. 
Dverné krídlo je osádzané do oceľovej zárubne s minimálne tromi závesmi. Dvere sú vybavené 
bezpečnostným zámkom s cylindrickou bezpečnostnou vložkou a bezpečnostným kovaním a 
priezorom s menovkou.  



 

 

Interiérové dvere v bytoch s indexom nepriezvučnosti RW ≥ 27 dB sú navrhnuté ako otváravé, 
drevené dyhované v drevenej obložkovej zárubni a bez prahu. Kovania dverí sú kovové, zámok 
dózický a v kúpeľniach a záchodoch s WC uzáverom. 
Presklené dvere v spoločných priestoroch sú navrhnuté ako hliníkové (alt. oceľové) s požiarnou 
odolnosťou podľa projektu PO. Vstupné dvere do ostaných prevádzok sú navrhnuté ako 
hliníkové. 
Dvere do spoločných priestorov a dvere definované požiarnou ochranou stavby budú opatrené 
samozatváračom. 
Teplotechnické, energetické, akustické, mechanické a požiarne parametre všetkých výplní 
dverných otvorov musia spĺňať normové požiadavky príslušných STN.  
Farebnosť povrchových úprav jednotlivých prvkov dverných výplní, typ kovaní, spôsob 
otvárania krídiel a ostatné technické parametre budú presne definované v prílohovej časti 
realizačného projektu stavby. 
Konkrétny systém okenných, dverných a fasádnych profilov zvolí investor stavby na základe 
výberového konania. Fasádne výplne otvorov v chránených vnútorných priestoroch musia 
spĺňať požiadavky na nepriezvučnosť definované v hlukovej štúdii. 
 
 
Klampiarske výrobky 
Všetky klampiarske prvky (exteriérové oplechovania konštrukcií) budú vyhotovené z 
poplastovaného oceľového plechu. Navrhnutá hrúbka plechu závisí od rozmeru klampiarskeho 
prvku, jeho druhu a umiestnenia. Medzi klampiarske konštrukcie objektu zaraďujeme: 
oplechovania atík, oplechovanie striešok strešných nadstavieb (vyústenia potrubí 
vzduchotechniky). Spoje jednotlivých prvkov musia byť zrealizované vodotesne. Jednotlivé 
klampiarske prvky budú podrobne definované a vykázané v prílohovej časti realizačného 
projektu stavby. Všetky klampiarske výrobky musia byť bezpodmienečne zhotovené a práce 
vykonané podľa STN 73 3610 Klampiarske práce. Farebnosť prvkov v RAL 7016, prípadne určí 
architekt stavby na základe vzoriek. 
 
 
Zámočnícke výrobky 

Medzi zámočnícke konštrukcie objektu zaraďujeme : zábradlia balkónov, terás, madlá a 
zábradlia schodísk, oceľové prevádzkové rebríky. Zábradlia sú navrhnuté z tenkostenných 
profilov, pásovej ocele. Zábradlia budú zo žiarovo pozinkovanej ocele s krycím lakom v odtieni 
RAL. Jednotlivé segmenty budú vyrobené tak, aby na stavbe nedochádzalo k ich zváraniu, 
brúseniu, či inému poškodeniu ochrannej zinkovej vrstvy. Zábradlia budú kotvené do konštrukcií 
pomocou nerezových kotiev. Farebnosť prvkov určí architekt stavby na základe vzoriek. 
Upozornenie: Všetky zámočnícke výrobky musia byť po namontovaní na stavbe opatrené 
ochranným prekrytím alebo iným spôsobom zabezpečené proti poškodeniu inou stavebnou 
činnosťou (najmä žiarovo pozinkované konštrukcie). Všetky zvary zámočníckych výrobkov 
musia byť zabrúsené do roviny základného materiálu a zrealizované bez vizuálnych defektov. 
Všetky  zábradlia budú navrhnuté a zrealizované v zmysle ustanovení STN 74 3305 Ochranné 
zábradlia, základné ustanovenia. 
 
 
Výťahy 
Do objektu sú navrhované dva samostatné výťahy pre 8 osôb s nosnosťou 630kg a rýchlosťou 
1 m/s. Výťahová šachta je betónová s rozmermi 2010/1650mm. 
Kotvenie výťahu bude zabezpečené pomocou kotviacich konzol a HKD hmoždiniek, ktoré sú 
súčasťou dodávky výťahu. Priehlbeň výťahu je navrhovaná na rozmer 1 100 mm. Horná časť 
šachty t.j. vzdialenosť od prahu poslednej stanice po strop šachty je navrhovaná na 3400 mm.  



 

 

Umiestnenie rozvádzača je v zárubni dverí na najvyššom podlaží. V hornej časti šachty bude 
umiestnený otvor pre odvetranie výťahovej šachty. Výťahy bude mať 8 staníc, kabína bude 
rozmermi vyhovovať pre potreby prepravy osôb so zníženou možnosťou pohybu. Výťahy budú 
dvojdverové 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. 
 

B.7 SO 22  Sadové úpravy 
 

Súčasný stav. 

Obytný súbor sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka. Areál sa nachádza na pozemku 
s parcelným číslom 3027/3, západne od zóny C1. Dotknutý areál predstavuje priestor na južnom okraji 
umelého kopca. Na parcelách sa nenachádzajú žiadne pozemné stavebné objekty. Východným okrajom 
pozdĺž územia prechádza plynové potrubie VTL DN300 4,0 MPa ktorý vymedzuje hranice umiestnenia 
objektov bytových domov svojim ochranným pásmom.  Na východ, pozdĺž cesty I/2.  Medzi  kanalizačným 
zberačom DN 1600 a cestou sa nachádza hlavný zásobovací vodovod a plynovod pre zónu C1, na ktoré 
budú napojené aj objekty zóny C0. Východnú hranicu pozemku tvorí  cesta  I/2  / v budúcnosti pod 
menom „Azúrová“/,  severná  hranica je „umelý kopec“, zo západu územie uzatvára železničná trať. Na 
juhu sú zatrávnené plochy a plochy poľnohosp. pôdy. 
 
Osadenie objektov rešpektuje jestvujúcu výstavbu a je navrhnuté s dôrazom na optimálne  začlenenie sa 
do územia a plynulú urbanizáciu prostredia smerom k sídlisku Petržalka. 
V území sa nenachádza vzrastlá zeleň, na vale umelého kopca sa nachádzajú druhy náletovej zelene. 
 
Na východ od územia je v súčastnosti ukončená výstavba v zóne C2 a prebieha riealizácia zóny C3 v 
súlade s definovaným využitím územia.  Funkcia navrhovaného obytného súboru je v súlade   s platným 
územným plánom hlavného mesta SR Bratislava pri dodržaní daných koeficientov v území. ZÁBER 
POĽOHOSPODÁRSKEHO (PPF) RESP. LESNÉHO PÔDNEHO FONDU (LPF) Pozemky pod 
navrhovanou výstavbou boli vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. So zábermi PPF, alebo LPF 
sa neuvažuje. 

Na pozemku sa nenachádzajú žiadne vzrastlé stromy podliehajúce samostatnému povoleniu 
o výrube. 

 
Sadové úpravy. 
 

Cieľom návrhu zelene je vytvorenie systému zelene v navrhovanom území. Celá koncepcia riešenia 
územia je navrhovaná tak, aby boli umožnené hodnotné sadovnícke úpravy nového priestoru a to 
umiestnením vzrastlých stromov ako i komplexnými úpravami plôch s v udržiavanej ploche trávnika na 
rastlom teréne.  

Výsadba vzrastlých stromov je delená do 4 základných celkov : 

1./  Stromy vytvárajúce vetrolam zo západnej strany pozemku. Vetrolam pozostáva 
z nasledovných druhov stromov kríkov. : 

- Cornus sanguinea - drieň krvavý 

- Fructus cynobasti - šípka 

- Fraxinus excelsior - jasan  

- Acer campestre - javor 



 

 

Koelreuteria paniculata - jaseňovec 

Viburnum opulus  - Kalina obyčajná  

Tilia cordata  - lipa 

 

Vo všeobecnosti to budú stromy s korunou založenou vo výške min 220 cm nad zemou. 

 

2./  Do priestorov medzi parkoviská sú navrhované  Fraxinus angustifolia Acer campestre 
“Queen Elizabeth. Sú to otužilé a nenáročné dreviny pre všestranné použitie v danom vegetačnom 
pásme, schopné prispôsobiť sa aj mestským podmienkam. Ich hlavnou výhodou je kompaktná, 
pravidelne rastúca koruna, takže aj v dospelosti vyžadujú len minimálnu starostlivosť ohľadom rezu 
a tvarovania.  

3./  Medzi ytovými domami  vznikol medziblokový priestor, z ktorého sa stane po realizácii 
navrhnutej parkovej úpravy dizajnovo hodnotné a pre pobyt príjemné  miesto na relax obyvateľov a 
návštevníkov . Vytvárajú sa tu priestory od severnej strany : 

- Polder ( háj ) - so vzrastlými stromami Acer saccharinum „Pyramidale“ - priestor na 
hranie 

- háj – piazzeta – so vzrastlými stromami Pinus nigra 

- kosený trávnik – naklonená rovina 

- vodná plocha – fóliové jazierko, hĺbka jazierka je navrhovaná max.40cm 

- kosený trávni ( ihrisko ) 

- háj – piazzeta – s výsadbou stromov Ulmus hollandica „Plantijn“ 

- sedenie s pieskoviskom 

- háj – s výsadbou stromov Ulmus hollandica „Plantijn“ 

- polder – s výsadbou stromov Metasequoia glyptostroboides  

- háj – piazzeta – so vzrastlými stromami Pinus silvestris 

- brvná 

- plató 

- námestie  - výsadbou stromov Acer campestre 

 

4./  Od hlavnej cesty pred objektom SO-01 a SO-02 je vytvárané východné stromoradie 
zo vzrastlých stromov Quercus robur „Fastigiata Dila“,  

  Novovysadený strom bude ukotvený troma kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste 
uchytenia a tak zabezpečený proti nakloneniu a vyvráteniu pôsobením poveternostných vplyvov.  

Trávnaté plochy budú zatrávnené trávnou zmesou Špeciál. Súčasťou založenia trávnika je aj jeho prvé 
pokosenie a intenzívne zavlažovanie v období jeho zakoreňovania.  

..Trávnaté plochy budú oddelené od spevnenej plochy obrubníkom. Plochy pre vegetačné úpravy 
budú pred začatím prác pripravené bez stavebného odpadu a stavebných zvyškov. Všetky plochy 
dotknuté stavebnou činnosťou budú rekultivované, podľa rozsahu poškodenia bude hĺbkovo rozrušená 
zemina zhutnená pojazdom stavebných strojov, plocha bude zbavená všetkých stavebných zbytkov 
a odpadov. 



 

 

Najvhodnejšia doba pre výsadbu rastlinného materiálu je jar, alebo jeseň, pri kontajnerových 
rastlinách je možné uskutočniť realizáciu aj v inom ročnom období s výnimkou obdobia mrazov a príliš 
suchých letných dní s vysokými teplotami, hlavne ak nie je zabezpečená pravidelná závlaha. 

Aby boli zabezpečené vhodné podmienky pre rast stromov a kríkov je potrebné v danej  

v lokalite zabezpečiť primeranú vlhkosť pôdneho substrátu pravidelnou zálievkou predovšetkým  

v období zakoreňovania rastlín. V tomto období je potrebné zavlažovať celú 

 zelenú plochu (trávnik aj dreviny) 1. vegetačné obdobie, minimálne po dobu 3 mesiacov, 

 v priemere každý 3.deň (v závislosti od počasia a obdobia výsadby), v odporúčanom množstve  

10l - 20l /m2  a pre stromy 50l/ ks. 

 

Pre účely závlahy sadových úrav sa v rámci projektu realizuje SO-10 Úžitkový vodovod. Pre účely 
závlahy budú vybudované zavlažovacie šachty s výtokovými ventilmi.  

Sadové úpravy sú neoddeliteľnou súčasťou stavby a budú dokončené a odovzdané spolu 
s objektmi. Založenie sadových úprav musí byť realizované odbornou záhradníckou firmou a musí byť 
v súlade s platnými normami STN. 

Podrobný osadzovací a vytyčovací výkres bude spracovaný v ďalšom stupni dokumentácie.  

 
 

B.8 Riešenie odpadového hospodárstva 
B.8.1. Odpady v priebehu realizácie stavby 
V priebehu realizácie stavby na stavbe "JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 - I. ETAPA - Viacpodlažná 
bytová výstavba" budú vznikať nasledovné odpady : 
 
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií 
17 01  Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika    100t 
17 01 01 betón           O 
17 01 02 tehly           O 
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika      O 
 
17 02  Drevo, sklo a plasty        5t 
17 02 01 drevo           O 
17 02 02 sklo           O 
17 02 03 plasty           O 
 
17 03  Bitúmenové zmesi,         2t 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01    O 
 
17 04  Kovy ( vrátane ich zliatin )       10t 
17 04 05 železo a oceľ         O 
 
17 05  Zemina, kamenivo a materiál z bagrovísk     1 000t 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03    O 
17 05 05 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05     O 
 



 

 

17 08  Stavebný materiál na báze sádry      5t 
17 08 02 stavebné materiály na báze sádry  
  iné ako uvedené v 17 08 01       O 
 
17 09  Iné odpady zo stavieb a demolícií      400t 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií  
  iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03    O 
 
Spolu je predpoklad vzniku 1 522t odpadu v priebehu realizácie stavby. 

Pre potreby stavebného odpadu budú na stavenisku umiestnené dva kontajnery, ktoré 
budú pravidelne vynášané na vymedzenú skládku.  
 
 
Počas výstavby je potrebné uvažovať aj s tvorbou odpadov komunálneho charakteru.  
 
20 03  Iné komunálne odpady 
20 03 01 zmesový komunálny odpad    O   
 

Pre túto časť odpadov navrhujeme jeden kontajner umiestnený vedľa bunkoviska. 
 
 

B.8.2. Odpady počas prevádzky 
Odpady počas prevádzky z projektovaného objektu  " JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 - I. ETAPA - 
Viacpodlažná bytová výstavba " sú rozdelené do nasledovných kategórií : 
 
13  Odpady z olejov a kvapalných palív 
13 05  Odpady z odlučovačov oleja z vody  
13 05 01 Tuhé látky z lapačov piesku a  odlučovačov oleja z vody  N 
13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody      N 
 
15  Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak 
nešpecifikované  
15 01  Obaly  
15 01 01 obaly z papiera a lepenky      O 
15 01 02 obaly z plastov        O 
 
20  Komunálne odpady vrátane ich zložiek zo separovaného zberu 
20 01  Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov 
20 01 01 papier a lepenka       O 
 
20 02  Odpady zo záhrad a z parkov 
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad      O 
  
20 03  Iné komunálne odpady 
20 03 01 zmesový komunálny odpad      O 
 
Pred kolaudáciou je potrebné zabezpečiť  
a./ manipulačno – prevádzkový poriadok pre zhromažďovanie a skladovanie odpadov 
b./ manipulačno – prevádzkový poriadok areálovej kanalizácie, lapača ropných látok, lapača tukov a 
 nebezpečných odpadov 
c./ zmluvné zabezpečenie zneškodňovania nebezpečných odpadov. 



 

 

 Pre navrhované objekty bytových domov navrhujeme stojiská kontajnerov z polozapustených 
kontajnerov MOLOK-Classic. Samostatne je navrhované stojisko pre objekt SO-01 a SO-02. 
A samostatne pre objekty SO-03 a SO-04. 
 

B.9  Riešenie civilnej ochrany 
V suteréne budovy  je navrhovaná podzemná garáž. 

 V objekte SO-01 navrhujeme jedného  samostatného úkrytu budovaného svojpomocne. 
  

Uvedený  suterénny  priestor je vhodný na zriadenie jednoduchého úkrytu budovaného 
svojpomocne. Po minimálnych úpravách, bude navrhovaný priestor obsahovať všetky prvky 
ochranného priestoru, potrebného na ukrytie, so vstupmi z horných časti objektu / výťahy , 
schodisko / i z vonkajšieho priestoru  / vjazd do garáže /. 

 
svetlá výška                             :  svetlá výška suterénu je 2,63m 
     minimálna svetlá výška rozvodov v suteréne je na kóte 2,1m 
 
Obvodové steny suterénu sú tvorené železobetónovými monolitickými stenami hr. 300 mm. 
Stropná doska suterénu je navrhovaná ako železobetónová monolitická s minimálnou hr. 250mm. 

 
 

PLÁNOVANÝ  POČET  UKRÝVANÝCH  
 

Celková obsadenosť objektov :Objekt Počet obyvateľov 
SO-01            297 obyvateľov   
SO-02            133 obyvateľov 

  SO-03           180 obyvateľov 
SO-04           180  obyvateľov 

  
SPOLU             790 obyvateľov  

 
 V objekte navrhujeme jeden samostatný úkryt budovaný svojpomocne. 
 
 V úkryte budovaný svojpomocne počet ukrývaných   : 800 osôb 

 
Doba na uvedenie do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej situácie 
alebo v čase vojny a vojnového stavu  
 

Príjem ukrývaných osôb         : 2 hodiny 
 Plnohodnotná prevádzka navrhovaného úkrytu v zmysle tejto prílohy : do 24 hodín 
 
NÁVRH  UKRYTIA 
 Riešenie civilnej ochrany obyvateľstva je navrhované podľa vyhlášky č. 532/2006 
 o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení 
vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany.  
 V prípade ohrozenia bude evakuácia zamestnancov prebiehať v zmysle zákona NR SR 
č.42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskrorších predpisov a vyhlášky č.75/1995 o 
zabezpečení evakuácie. 
 V nami riešenom projekte JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 - I. ETAPA navrhujeme z hľadiska 
civilnej ochrany  jeden úkryt udovaný svojpomocne. K tomu účelu navrhujeme prispôsobiť 
v prípade potreby, pre vznik mimoriadnej udalosti podzemné garáže  na ochranný priestor – 



 

 

jednoduché úkryty budované svojpomocne spolu s kapacitou  pre 800 osôb k ochrane proti 
účinkom rádioaktívného žiarenia, prípadne proti pôsobeniu niektorých nebezpečných látok. 

 
 ČLENENIE PRIESTOROV ÚKRYTU A JEHO PLOCHY 
  -  Miestnosť pre ukrývaných    

  - Priestor na odmorenie      
  - Odkladanie zamorených odevov    
  - Priestor havarijnej zásoby vody  
  - WC ženy       
  - WC muži      

  - Sklad dezinfekčných prostriedkov 
 
Podrobne viď. samostatná časť projektu „Civilná ochrana“. 

B.10  Požiarna ochrana 
B.10.1. Požiarna ochrana objektu SO-01 

Koncepcia požiarnej ochrany 
Základná koncepcia požiarnej ochrany je spracovať podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

zmien a doplnkov, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., metodických pokynov Ministerstva vnútra SR, 
Prezídia HaZZ, ako i platných STN.      

 V prípade požiaru musí byť stavba z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá, realizovaná 
a užívaná tak, aby : 

 

a) zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita, 
b) bola umožnená bezpečná evakuácia osôb a zvierat z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na 

voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 
c) sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú 

stavbu, 
d) bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby, 
e) bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru 

a vykonávaní záchranných prác. 
 

 Splnenie uvedených požiadaviek sa preukazuje projektovou dokumentáciou, ktorá z hľadiska 
požiarnej ochrany musí obsahovať najmä : 

a) členenie stavby na požiarne úseky, 
b) určenie požiarneho rizika, 
c) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, 
d) zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat, 
e) určenie požiadaviek na únikové cesty, 
f) určenie odstupových vzdialeností, 
g) určenie požiarnobezpečnostných opatrení, 
h) určenie zariadení na protipožiarny zásah. 

Popis stavby 
 Jedná sa o posúdenie novostavby bytového domu SO 01 v rámci riešenej územnej zóny C0 - I. 
etapa. Ide o stavbu určenú na bývanie, v ktorej sa nachádzajú 1 – 4 izbové byty. Súčasťou stavby bude 
hromadná garáž pre osobné automobily. Polyfunkčné využitie sa v stavbe neuvažuje. Výstavbou 



 

 

posudzovanej stavby sa pokračuje vo výstavbe prvých fáz urbanistického súboru „Južné mesto – 
Petržalka Juh“. Tento projekt novej mestskej štvrte je v súčasnosti vo výstavbe na južnom okraji 
Petržalky, v priestore Janíkovho dvora. Južné mesto je rozdelené na sektory A, B a C, ktoré sú ďalej 
delené do zón. Sektor C0 sa rozprestiera na západ od komunikácie Bratislava – Rusovce.  
Posudzovaný objekt je komponovaný tak, aby vytvoril spolu s ďalšími bytovými objektmi polootvorený 
obytný blok s vnútorným parkom. V centrálnom priestore medzi objektmi sa bude nachádzať vnútorný 
oddychový priestor s bazénom. 
V objekte SO-01 budú v suteréne (1.PP) a na 1.NP hromadné garáže pre 69 (+26 v SO 02) a 49 
osobných motorových vozidiel a technické vybavenie, na úrovni terénu bude hlavný vstup do objektu 
bytového domu a na 2.NP-7.NP budú byty. Ide o stavbu so siedmymi nadzemnými podlažiami a jedným 
podzemným podlažím. Celkové pôdorysné rozmery stavby budú 90,47 m x 18,35 m. 
Nosné konštrukcie objektu budú z monolitického železobetónového skeletu, doplnený stužujúcimi a 
nosnými železobetónovými stenami a murovanými nosnými konštrukciami. V súlade s čl. 2.5.4 a 2.6.3 
STN 92 0201-2 ide o konštrukčné prvky druhu D1. 
Vertikálne nosné konštrukcie budú založené na základovej doske. Budú murované z keramických 
tvaroviek POROTHERM P+D a železobetónové steny z vyľahčeného betónu, vnútorné medzibytové 
hr. 250 mm a obvodové hr. 300 mm, z tehlových zvukovoizolačných dierovaných tvaroviek. Murované 
nosné konštrukcie budú z tehlových tvaroviek pevnostnej triedy P15, murovaných do malty triedy M5 a 
M10. Steny schodišťového jadra a výťahov budú železobetónové hr. 150, 200 a 250 mm. 
Železobetónové steny jadra budú zabezpečovať okrem vertikálneho roznosu síl aj horizontálne stuženie 
objektu a prenos vodorovných síl. Na obvodových stenách bude aplikovaný kontaktný zatepľovací 
systém z minerálnej vlákien hr. 200 mm, rovnako aj na strope nad suterénom. Na streche bude 
aplikovaná tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu. Horizontálne nosné konštrukcie budú zo 
železobetónových monolitických stropných dosiek, prevažne bezprievlakových, nosných v oboch 
smeroch hr. 200 mm. Strešná železobetónová doska nad posledným podlažím bude hr. 200 mm. 
Stropné konštrukcie podzemných podlaží budú bezprievlakové železobetónové monolitické dosky hr. 250 
mm.  
Dopravne je územie zóny CO napojené na existujúcu komunikáciu št. cesta I/2, BA-Rusovce. Územie 
bude zásobované navrhovaným vodovodom DN150 vedeným v novonavrhovaných komunikáciách. 
Vodovod bude napojený na existujúci vodovod vybudovaný v rámci zóny C1 a zokruhovaný s 
pripravovaným vodovodom TVL DN 400 z projektu PRIMÁRNA INFRAŠTRUKTÚRA, SO-12. Na 
areálovom rozvode budú osadené 4 nadzemné hydranty DN150. 
Pre každý byt bude riešený samostatný uzatvárateľný vykurovací okruh napojený na centrálnu stúpačku. 
Ako vykurovacie telesá budú slúžiť Jaga Tempo Low H2O s teplotou vykurovacej vody max. 60 oC, pre 
kúpeľne rebríkové radiátory doplnené prípadne elektrickým podlahovým temperovaním. Zdrojom pre 
vykurovanie a prípravu TÚV bude slúžiť plynová kotolňa umiestnená v 1.PP (3x kotol Vitocrossal 300 
s celkovým výkonom kotlov 1500 kW). Bude slúžiť aj pre SO 02, SO 03 a SO 04. V SO 03 a SO 04 budú 
odovzdávacie stanice s výkonom 380 kW. Potrubie z SO 01 do SO 02 bude izolované, oceľové potrubie 
vedené pod stropom suterénu SO 01 a SO 02. Z SO 01 do SO 03 a  SO 04 bude predizolované plastové 
potrubie vedené v zemi. Vykurovacia sústava (ležaté/stúpacie rozvody) budú izolované oceľové potrubia 
vedené pod stropom suterénu a v šachtách bytov. V bytových jednotkách budú izolované plastové 
potrubia uložené v potery podlahy resp. vrstve krokovej izolácie.  
Vetranie objektov bude kombinované, nútené a prirodzené. V objektoch sa budú nachádzať 
vzduchotechnické zariadenia, ktoré budú umiestnené vo vetraných priestoroch, strojovniach, alebo na 
streche objektu. Prívod vonkajšieho vzduchu k zariadeniam bude cez vzduchotechnické potrubia a 
stavebné otvory v obvodovom plášti budovy. Vertikálne rozvody budú vedené v šachtách. Na hraniciach 
požiarnych úsekov budú umiestnené protipožiarne klapky s požiarnou odolnosťou. Vetranie chránených 
únikových ciest typu „A“, bude prirodzené. 
Napojenie posudzovaného objektu na elektrickú energiu bude zabezpečené prostredníctvom zriadenej 
trafostanice (nie je predmetom posúdenia tejto TS). Pre potreby napájania zariadení v činnosti počas 
požiaru (napr. núdzové osvetlenie, EPS, vetranie CHÚC) bude posudzovaný objekt zabezpečený aj 
zdrojom zálohovaného napájania (UPS). 



 

 

Pripojenia na inžinierske siete budú prostredníctvom nových prípojok. Objekt bude chránený 
bleskozvodným zariadením. Objekt bude tvoriť nehorľavý konštrukčný celok. Požiarna výška 
nadzemnej časti stavby je podľa S 18,1 m a podzemnej časti 3,0 m. 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 
 
 Požiarna bezpečnosť je riešená v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., STN 92 0201 časť 1-4 a 
ďalších súvisiacich noriem. V súlade s § 94 ods. 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. sa jedná o stavbu 
na bývanie skupiny B. 

Delenie objektu na požiarne úseky 
 
 V súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z.z. s STN 92 0201 bude stavba rozdelená do požiarnych 
úsekov nasledovne : 
 
• P 1.01 – hromadná garáž (spoločný priestor pod SO.01 a SO.02) 
• P 1.02 – kobky (priestory S.011-S.018) 
• P 1.03 – kotolňa (priestory S.111) 
• P 1.04 – kobky (priestory S.118-S.123) 
• P 1.05 – kobky (priestory S.105-S.110) 
• P 1.06 – kobky (priestory S.028-S.032, S.113-S.117) 
• P 1.07 – kobky (priestory S.005-S.010) 
• P 1.08 – kobky (priestory S.020-S.027) 
• P1/N7.01 – CHÚC typu „A“ 
• P1/N7.02 – výťahová šachta (jej súčasťou je aj strojovňa výťahu, ktorá sa nachádza nad výťahovou 

šachtou) 
• P1/N7.03 – CHÚC typu „A“ 
• P1/N7.04 – výťahová šachta (jej súčasťou je aj strojovňa výťahu, ktorá sa nachádza nad výťahovou 

šachtou) 
• N 1.01 – hromadná garáž (priestory 1.017 a 1.117) 
• N 1.02 – kobky (priestory 1.007, 1.009-1.016) 
• N 1.03 – kobky (priestory 1.107, 1.109-1.116) 
• N 1.04 – kobky (priestory 1.123-1.128) 
• N 1.05 – NN rozvodňa, slaboprúd, UPS (priestory 1.104-1.106) 
• N 1.06 – kobky (priestory 1.118-1.122) 
• N 1.07 – kobky (priestory 1.025-1.029) 
• N 1.08 – NN rozvodňa, slaboprúd, UPS (priestory 1.004-1.006) 
• N 1.09 – kobky (priestory 1.022-1.024) 
• N 1.10 – kobky (priestory 1.025-1.029) 
• N2/N7.01 – inštalačná šachta pri CHÚC „A“  
• N2/N7.02 – inštalačná šachta pri výťahovej šachte v CHÚC „A“  
• N2/N7.03 – inštalačná šachta pri CHÚC „A“  
• N2/N7.04 – inštalačná šachta pri výťahovej šachte v CHÚC „A“ (komín)  
Na 2.NP-7.NP všetky vodorovné chodby (mimo súčastí CHÚC), do ktorých ústiach dvere z jednotlivých 
obytných buniek (bytov), budú v súlade s § 54 ods. 1 písm. b) a § 51 ods. 4 citovanej vyhlášky tvoriť 
samostatné požiarne úseky ako čiastočne chránené únikové cesty (ČCHÚC). 
Na 2.NP-7.NP budú v súlade s § 94 ods. 2 písm. a) a prílohy č. 1 bod 4 citovanej vyhlášky tvoriť 
samostatné požiarne úseky všetky obytné bunky (byty). 
 
Inštalačné šachty (tzv. „bytové jadrá“) budú súčasťou jednotlivých bytových jednotiek a nebudú tvoriť 
samostatné PÚ, preto budú v podlahe a strope domurované a okolo priebežných vedení doplnené o také 



 

 

konštrukčné prvky, ktoré budú spĺňať požiadavky na utesnený prestup podľa § 40 ods. 3 citovanej 
vyhlášky (vid. bod 2.4 tejto technickej správy). 
 
Šachty VZT budú tvoriť samostatné PÚ, ktoré nebudú zlúčené s inými profesiami.  

Stanovenie požiarneho rizika 
 
  Požiarne riziko požiarnych úsekov je stanovené výpočtom alebo podľa tabuľky K.1 alebo L.1 STN 
92 0201-1: 
 
• P 1.01 – pv = 20 kg/m2 (položka 13 L.1) 
• P 1.02 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• P 1.03 – pv = 23,01 kg/m2 
• P 1.04 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• P 1.05 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• P 1.06 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• P 1.07 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• P 1.08 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• P1/N7.01 – CHÚC typu „A“ pv = 7,5 kg/m2 (položka 21 K.1) 
• P1/N7.02 – pv = 26,0 kg/m2 (položka 26 K.1) 
• P1/N7.03 – CHÚC typu „A“ pv = 7,5 kg/m2 (položka 21 K.1) 
• P1/N7.04 – pv = 26,0 kg/m2 (položka 26 K.1) 
• N 1.01 – pv = 20 kg/m2 (položka 13 L.1) 
• N 1.02 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.03 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.04 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1)  
• N 1.05 – pv = 37,00 kg/m2 (položka 24a) K.1) 
• N 1.06 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.07 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.08 – pv = 37,00 kg/m2 (položka 24a) K.1) 
• N 1.09 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.10 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N2/N7.01 – pv = 15,00 kg/m2 (položka 3a) L.1) 
• N2/N7.02 – pv = 15,00 kg/m2 (položka 3a) L.1)  
• N2/N7.03 – pv = 15,00 kg/m2 (položka 3a) L.1)  
• N2/N7.04 – pv = 15,00 kg/m2 (položka 3a) L.1) 
 
Na 2.NP-7.NP všetky vodorovné chodby (mimo súčastí CHÚC) tvoriace ČCHÚC - pv = 7,5 kg/m2 
(položka 21 K.1) 
 
Na 2.NP-7.NP všetky obytné bunky (byty) - pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
 

Veľkosť požiarneho úseku 
 

Dovolené plochy PÚ sú určené v súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 
a STN 92 0201-1. 
 

Najväčšia dovolená veľkosť nevýrobného PÚ a najväčší dovolený počet požiarnych podlaží v PÚ je 
určený v súlade s čl. 4.1.1 citovanej STN (vid. časť IV. Výpočty). 

 



 

 

Najväčšie dovolené veľkosti PÚ hromadných garáží boli určené v súlade s tab. 22 citovanej STN. 
 

 Skutočná veľkosť 
(m2) 

Dovolená veľkosť 
(m2) 

P 1.01 2460,69 5000 
N 1.01 1279,50 3000 

 
Dovolené plochy PÚ sú splnené. 

 

Stupeň požiarnej bezpečnosti 
 

 Stupeň požiarnej bezpečnosti je súhrn technických vlastností konštrukcií v PÚ, ktoré zabezpečujú 
ich schopnosť odolávať predpokladaným účinkom požiaru. SPB je určený v súlade s tab. 2, 3 a 4 STN 92 
0201-2 a tab. 1 STN 92 0201-3. 
 
  Stupeň požiarnej bezpečnosti pre jednotlivé PÚ je : 
 
• P 1.01 –   II. SPB 
• P 1.02 –    I. SPB 
• P 1.03 –   II. SPB 
• P 1.04 –   II. SPB 
• P 1.05 –   II. SPB 
• P 1.06 –   II. SPB 
• P 1.07 –   II. SPB 
• P 1.08 –   II. SPB 
• P1/N7.01 –  I. SPB 
• P1/N7.02 – II. SPB  
• P1/N7.03 –  I. SPB 
• P1/N7.04 – II. SPB 
• N 1.01 –  III. SPB 
• N 1.02 –   II. SPB 
• N 1.03 –   II. SPB 
• N 1.04 –   II. SPB 
• N 1.05 –   II. SPB 
• N 1.06 –   II. SPB 
• N 1.07 –   II. SPB 
• N 1.08 –   II. SPB 
• N 1.09 –   II. SPB 
• N 1.10 –   II. SPB 
• N2/N7.01 –  I. SPB 
• N2/N7.02 –  I. SPB  
• N2/N7.03 –  I. SPB 
• N2/N7.04 –  I. SPB 
 
Na 2.NP-7.NP všetky vodorovné chodby (mimo súčastí CHÚC) tvoriace ČCHÚC - I. SPB 
 
Na 2.NP-7.NP všetky obytné bunky (byty) - II. SPB 
 
 



 

 

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií 
 
  Požiarna odolnosť konštrukcie stavby, požiarneho uzáveru alebo závesného podhľadu je 
schopnosť konštrukcie odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby nedošlo k porušeniu jej funkcie. 
Požiadavky na najnižšiu požiarnu odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií 
stanovuje tab. 5 STN 92 0201-2. 
 

Pol. Stavebné konštrukcie a klasifikácia I. II. III. 
1.a) Požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny a požiarne 

stropy) v PP 
 

45/D1 
 

60/D1 
 
- 

1.b) Požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny a požiarne 
stropy) v NP 

 
30 

 
45 

 
60 

1.c) Požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny a požiarne 
stropy) v posl. NP 

 
15 

 
30 

 
- 

2.a)1 Obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP  45/D1 60/D1 - 
2.a)2 Obvodové steny zaisťujúce stabilitu v NP  30 45 60 
2.a)3 Obvodové steny zaisťujúce stabilitu v posl. NP  15 30 - 
3. Strešný plášť 15 30 - 
4.a) Požiarne uzávery otvorov v pož. stenách a pož. stropoch 

v PP 
30/D1 45/D1 - 

4.b) Požiarne uzávery otvorov v pož. stenách a pož. stropoch 
v NP 

30 30 45 

4.c) Požiarne uzávery otvorov v pož. stenách a pož. stropoch 
v NP a posl. NP 

 
15 

 
30 

 
- 

6.a)2 Požiarne deliace konštrukcie šácht ostatných výťahov 30/D1 30/D1 45/D1 
6.a)3 Požiarne deliace konštrukcie inštalačných šácht a 

kanálov 
30/D1 45/D1 - 

6.b)3 Požiarne uzávery otvorov v požiarnych deliacich 
konštrukciách inštalačných šácht a kanálov 

 
30 

 
45 

 
- 

7. Nosné konštrukcie striech bez požiarne deliacej funkcie 15 30 - 
8.a) Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú 

stabilitu stavby 
v PP 

 
45/D1 

 
60/D1 

 
- 

8.b) Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú 
stabilitu stavby 
v NP 

 
30 

 
45 

 
60 

8.c) Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú 
stabilitu stavby 
v posl. NP 

 
15 

 
30 

 
- 

9. Nosné konštrukcie vo vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu 
stavby 

15 30/D2 45/D2 

 
ü Požiarna odolnosť nosných konštrukcií na nižšom podlaží stavby nesmie byť nižšia ako požiarna 

odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií na vyššom podlaží. 
ü Nosné konštrukcie objektu budú z monolitického železobetónového skeletu, budú doplnené 

stužujúcimi a nosnými železobetónovými stenami a murovanými nosnými konštrukciami, pričom 
musia spĺňať požadovanú 60 minútovú požiarnu odolnosť v PP a 45 minútovú požiarnu odolnosť 
v NP. Nosné konštrukcie objektu musia spĺňať požiadavku kritéria R. 

ü Vertikálne nosné konštrukcie budú murované z keramických tvaroviek POROTHERM P+D a 
železobetónové steny z vyľahčeného betónu, vnútorné medzibytové hr. 250 mm a obvodové 
hr. 300 mm, z tehlových zvukovoizolačných dierovaných tvaroviek, pričom musí spĺňať požadovanú 



 

 

60 minútovú požiarnu odolnosť. Obvodová aj nosná stena musí spĺňať požiadavku kritéria REI resp. 
REW. 

ü Obvodová stena bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom báze minerálnej vlny hr. 200 
mm, pričom musí spĺňať požiadavku triedy reakcie na oheň A2-s1, d0. 

ü Steny schodišťového jadra a výťahov budú železobetónové hr. 200 a 250 mm, pričom musia spĺňať 
požadovanú 60 minútovú požiarnu odolnosť. Musia spĺňať požiadavku kritéria REI resp. REW. 

ü Na mieste styku obvodovej steny s požiarnou stenou alebo s požiarnym stropom musí byť v 
obvodovej stene vyhotovený požiarny pás so šírkou najmenej 1,2 m, pričom musí byť vyhotovený z 
konštrukčných prvkov druhu D1 a index šírenia plameňa sa musí rovnať hodnote 0. Musia spĺňať 
požiadavku kritéria REI resp. REW. 

ü Požiarne deliace konštrukcie – požiarne steny medzi jednotlivými PÚ budú murované z keramických 
tvaroviek POROTHERM P+D a železobetónové steny z vyľahčeného betónu, vnútorné medzibytové 
hr. 250 mm, z tehlových zvukovoizolačných dierovaných tvaroviek, pričom musí spĺňať požadovanú 
45 a 60 minútovú požiarnu odolnosť (podľa vyššieho SPB priľahlých PÚ, vid. grafická časť). Musia 
spĺňať požiadavku kritéria REI (nosná konštrukcia) resp. EI (nenosná konštrukcia). 

ü Výťahové šachty budú vyhotovené z prostého betónu hr. 150 mm. Uvedené konštrukcie budú 
požiarne deliace konštrukcie – požiarne steny, pričom musia spĺňať požadovanú 45 a 60 minútovú 
požiarnu odolnosť a spĺňať požiadavku kritéria REI. 

ü Inštalačný kanál resp. inštalačné šachty budú vyhotovené z prostého betónu s dobetónovaním z 
tehlových tvaroviek hr. 11,5 mm murovaných do malty. Uvedené konštrukcie budú požiarne deliace 
konštrukcie – požiarne steny, musia byť vyhotovené zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň 
A1 alebo A2-s1, d0, pričom musia spĺňať požadovanú 30 minútovú požiarnu odolnosť a spĺňať 
požiadavku kritéria EI. 

ü Montážny alebo kontrolný otvor (uzáver) konštrukcií inštalačného kanála alebo inštalačnej šachty 
musí spĺňať požiadavku na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, čiže minimálne 30 minút 
a nemusí sa automaticky uzatvárať. Vzhľadom k tomu, že inštalačné šachty (tzv. „bytové jadrá“) budú 
súčasťou jednotlivých bytových jednotiek a nebudú tvoriť samostatné PÚ nie sú na ich konštrukcie 
kladené požiadavky z hľadiska požiarnej bezpečnosti okrem prestupov v podlahách a strope, ktoré 
budú spĺňať požiadavky na utesnený prestup podľa § 40 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z (vid. 
text tohto bodu nižšie). 

ü Vodorovné stropné konštrukcie nad typickými podlažiami budú zo železobetónových monolitických 
stropných dosiek, prevažne bezprievlakových, nosných v oboch smeroch hr. 200 mm a stropné 
konštrukcie podzemných podlaží budú bezprievlakové železobetónové monolitické dosky 
hr. 250 mm, pričom musia spĺňať požadovanú 30 až 60 minútovú požiarnu odolnosť (podľa SPB PÚ 
pod stropom, vid. grafická časť) a spĺňať požiadavku kritéria REI. 

ü Nosnú konštrukciu strechy bude tvoriť železobetónová stropná doska hr. 200 mm, pričom musí 
spĺňať požadovanú 30 minútovú požiarnu odolnosť. Strecha je bez požiarne deliacej funkcie a musí 
spĺňať požiadavku najmenej kritérium R. 

ü Schodiská budú vyhotovené ako železobetónové, pričom musia spĺňať požadovanú 30 minútovú 
požiarnu odolnosť a musí spĺňať požiadavku najmenej kritérium R. 

ü Dvere do kobiek, do technických miestností ako aj do CHÚC a výťahové dvere budú požiarnymi 
uzávermi otvorov – požiarne dvere, pričom musia spĺňať požadovanú 30 resp. 45 minútovú požiarnu 
odolnosť a tie, ktoré sa nachádzajú na 1.PP musia byť vyhotovené z konštrukčného prvku duhu D1. 
Musia byť vybavené samozatváracím mechanizmom a musia spĺňať požiadavku kritéria EW a tie, 
ktoré vedú do CHÚC musia spĺňať kritérium EI. Požiarny uzáver typu EW možno nahradiť požiarnym 
uzáverom typu EI. 

ü Vchodové dvere do jednotlivých bytových jednotiek budú požiarnymi uzávermi otvorov – požiarne 
dvere, pričom musia spĺňať požadovanú 30 minútovú požiarnu. Musia spĺňať požiadavku kritéria EW. 
Požiarny uzáver typu EW možno nahradiť požiarnym uzáverom typu EI. 

ü Lineárne styky stavebných prvkov požiarne deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby 
zabránili rozšíreniu požiaru do iného PÚ. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky na požiarnu 
odolnosť požiarne deliacej konštrukcie – teda požadovanú 30 až 60 minútovú požiarnu odolnosť. 



 

 

ü Prestupy inštalácií, rozvodov a technických zariadení  cez požiarne deliace konštrukcie  musia byť 
utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného PU. Utesnený prestup musí spĺňať 
požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie – teda požadovanú 30 až 60 
minútovú požiarnu odolnosť. Prestupy musia spĺňať požiadavku najmenej kritérium EI a musia byť 
označené v súlade s § 40 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 

ü V prípadoch ak je priemer potrubia vzduchotechnického zariadenia väčší alebo rovný 0,04 m2 musí 
byť v mieste jeho prestupu cez požiarne deliacu konštrukciu osadená požiarna klapka, pričom musí 
spĺňať požiarnu odolnosť podľa požiadavky na požiarnu odolnosť na konštrukciu cez ktorú 
prechádza, musí byť vyhotovená z nehorľavých látok a musí sa uzatvárať samočinne. Otvor pre 
výfuk odpadného vzduchu musí byť vzdialený najmenej 1,5 m od  

§ východov CHÚC, 
§ otvorov pre prirodzené vetranie CHÚC, 
§ nasávacích otvorov VZT. 

 
 Požiarne uzávery zabudované v stavbe budú označené viditeľným, čitateľným a ťažko 
odstrániteľným nápisom „POŽIARNY UZÁVER“ umiestneným priamo na požiarnych uzáveroch alebo v 
ich tesnej blízkosti. Na požiarne uzávery určené do bytových jednotiek sa to nevzťahuje. 
Označenie „POŽIARNY UZÁVER“ na únikových cestách bude doplnené nápisom „ÚNIKOVÝ 
VÝCHOD“, ktorý bude osvetlený vnútornými alebo vonkajšími zdrojmi svetla alebo bude vyhotovený zo 
svetielkujúcich farieb a najmenšia veľkosť písma bude 50 mm. 
Označenie na požiarnych uzáveroch sa umiestni tak, aby aj po ich zabudovaní v stavbe bolo vždy 
prístupné pre kontrolu, bolo čitateľné a ťažko odstrániteľné.  
 Tesnenia prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 budú 
označené štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blízkosti. 
Bude umiestnený aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, 
čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Bude obsahovať najmä tieto údaje: 

a) nápis „PRESTUP“, 
b) symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti, 
c) názov systému tesnenia prestupu, 
d) mesiac a rok zhotovenia, 
e) názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie. 

 
 Požiadavky na konštrukcie musia byť splnené. 

Riešenie únikových ciest 
 
 Únikové cesty z jednotlivých PÚ sú riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 

 
V posudzovanom objekte sa nachádzajú dve chránené únikové cesty typu „A“ s prirodzeným 

vetraním (schodiská s výťahovými šachtami), ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 51 ods. 5 citovanej 
vyhlášky. Z garážových priestorov na 1.PP je možné unikať nechránenou únikovou cestou priamo na 
voľné priestranstvo alebo do CHÚC. Začiatok ÚC je v súlade s § 65 ods. 5 písm. a) a c) citovanej 
vyhlášky v najvzdialenejšom mieste požiarneho úseku resp. na osi východu z funkčne ucelenej skupiny 
miestností – na osi bytovej jednotky. Únik je možný priamo na voľné priestranstvo alebo cez CHÚC.  
 Pre potreby výpočtu evakuácie bol predpokladaný počet osôb z jednotlivých priestorov stanovený 
v súlade s STN 92 0241. Priestory, ktoré nie sú uvedené nižšie sa v súlade s čl. 2.3 písm. b) posledná 
veta STN 92 0241 nezapočítali do celkového počtu osôb, lebo ide o priestory, ktoré budú využívať iba 
osoby, ktoré už boli započítané. 
 
Počet osôb z jednotlivých priestorov bol stanovený nasledovne : 
 
 



 

 

P 1.01 
garáž pol. 10.1.2 95 státí * 0,5 = 48 osôb 
 
Z PÚ P 1.01 vedie viac NÚC priamo na voľné priestranstvo alebo do CHÚC. Pre PÚ P 1.01 je dovolený 
čas evakuácie 2,7 min., pričom pre normovaný počet 48 osôb je skutočný čas evakuácie 1,38 min. 
Minimálny počet únikových pruhov je 1,0 pričom v skutočnosti budú k dispozícii minimálne 3,0 únikové  
pruhy. Dĺžka NÚC nebude dlhšia ako 39,0 m pričom dovolená dĺžka NÚC je 92,0 m. 
 
N 1.01 
garáž pol. 10.1.2 49 státí * 0,5 = 25 osôb 
 
Z PÚ N 1.01 vedie viac NÚC priamo na voľné priestranstvo alebo do CHÚC. Pre PÚ N 1.01 je dovolený 
čas evakuácie 2,7 min., pričom pre normovaný počet 66 osôb je skutočný čas evakuácie 0,83 min. 
Minimálny počet únikových pruhov je 1,0 pričom v skutočnosti budú k dispozícii minimálne 3,0 únikové  
pruhy. Dĺžka NÚC nebude dlhšia ako 25,0 m pričom dovolená dĺžka NÚC je 99,7 m. 
 
P1/N7.01 (P1/N7.02) - CHÚC „A“ 
Bytové jednotky pripadajúce k jednej CHÚC - pol. 9.1 204*1,5 = 306 osôb 
 
Do PÚ P1/N7.01 (P1/N7.02) vedú vchodové dvere obytných jednotiek na 2.NP-7.NP. Počet 
evakuovaných osôb postupne pribúda po jednotlivých podlažiach, preto posúdenie bolo vykonané na 
najvyššom podlaží a na najnižšom podlaží. Osoby z priestorov garáží a kobiek sa nepripočítavali, lebo 
ide o tie isté osoby, čo je v súlade s čl. 2.3 b) posledná veta STN 92 0241. Pre PÚ P1/N7.01 (P1/N7.02) 
je zo 7.NP dovolený čas evakuácie 6,00 min., pričom pre normovaný počet 40 osôb schopných 
samostatného pohybu a 2 osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je skutočný čas evakuácie 3,36 
min. Minimálny počet únikových pruhov je 1,5 pričom v skutočnosti budú k dispozícii minimálne 2,0 
únikové  pruhy. Dĺžka CHÚC nebude dlhšia ako 65,0 m pričom dovolená dĺžka CHÚC je 131,0 m. Z 2.NP 
na 1.NP po schodoch dole dovolený je dovolený čas evakuácie 6,00 min., pričom pre normovaný počet 
290 osôb schopných samostatného pohybu a 16 osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je skutočný 
čas evakuácie 5,94 min. Minimálny počet únikových pruhov je 2,0 pričom v skutočnosti budú k dispozícii 
minimálne 2,0 únikové pruhy. Dĺžka CHÚC nebude dlhšia ako 10,0 m pričom dovolená dĺžka CHÚC je 
10,5 m. Z 1.NP po rovine priamo voľné priestranstvo je dovolený čas evakuácie 6,00 min., pričom pre 
normovaný počet 290 osôb schopných samostatného pohybu a 16 osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu je skutočný čas evakuácie 5,75 min. Minimálny počet únikových pruhov je 1,5 pričom 
v skutočnosti budú k dispozícii minimálne 1,5 únikového pruhu. Dĺžka CHÚC nebude dlhšia ako 5,0 m 
pričom dovolená dĺžka CHÚC je 12,6 m. 
 
V súlade s § 65 ods. 12 písm. a) citovanej vyhlášky môže mať ČCHÚC (všetky vodorovné chodby mimo 
súčastí CHÚC Na 2.NP-7.NP) z obytných buniek dĺžku najviac 20 m, lebo vedie iba k jednému východu 
do CHÚC, čo je splnené lebo v skutočnosti bude mať najviac 18,1 m. 
 
Najmenšia šírka ČCHÚC alebo CHÚC je 1,5 únikového pruhu (túto podmienku spĺňajú dvere so šírkou 0, 
80 m), čo je splnené, lebo ČCHÚC bude mať minimálne 2,5 ÚP a CHÚC na schodisku bude mať 
minimálne 2,0 ÚP. Dvere na uvedených ÚC budú široké minimálne 0,9 m. 
 
Súčasťou požiarneho úseku spoločnej komunikácie, do ktorej vedú dvere z obytných buniek (ČCHÚC), 
môžu byť priestory vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne 
zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m2, čo je splnené. 
 
 
 
 



 

 

POŽIADAVKY : 
 
ü  Dvere na únikových cestách sa okrem dverí na začiatku únikovej cesty budú otvárať v smere úniku 

pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch. Všetky dvere na ÚC budú bez 
prahov. 

ü Dvere na únikových cestách, ktorými uniká viac ako 300 osôb (dvere v CHÚC na 1.NP v rátane dverí 
na voľné priestranstvo) budú na strane v smere úniku opatrené panikovým východovým uzáverom 
ovládaným horizontálnym madlom podľa STN EN 1125. 

ü  Smer úniku bude vyznačený na všetkých únikových cestách tak, aby bolo zrejmé, kde sa 
nachádzajú východy zo stavby na voľné priestranstvo. 

ü Únikové cesty budú počas prevádzky osvetlené denným svetlom alebo umelým svetlom. 
ü CHÚC budú vybavené núdzovým osvetlením tak, aby v čase evakuácie boli osoby unikajúce po 

únikových cestách schopné orientovať sa, vedeli rozoznať prekážky a videli označenia smerov úniku. 
ü CHÚC bude vetraná prirodzene, čo bude zabezpečené vetracími otvormi s plochou najmenej 2 m2 

umiestnenými na najvyššom mieste únikovej cesty a rovnako veľkým otvorom pre prívod vzduchu z 
voľného priestoru, ktorý bude umiestnený na 1.NP. Otvárací mechanizmus minimálne horného otvoru 
bude vybavený diaľkovým ovládaním (tlačidlá) z každého podlažia v priestore chránenej únikovej 
cesty obzvlášť na 1.NP. Tieto  ovládacie prvky budú umiestnené vo výške 1, 5 m až 2 m nad 
podlahou. 

ü Miesta, kde sa budú nachádzať ovládacie prvky vetracieho zariadenia na vetranie únikovej cesty, a 
prístup k ním budú označené viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom „VETRANIE 
ÚNIKOVEJ CESTY“, ktorý bude umiestnený priamo na ovládacom prvku alebo v jeho blízkosti. 
Nápisy „VETRANIE ÚNIKOVEJ CESTY“ budú osvetlené vnútornými alebo vonkajšími zdrojmi svetla 
alebo budú vyhotovené zo svetielkujúcich farieb, pričom najmenšia veľkosť písma bude 0,04 m. 

ü Z CHÚC bude zabezpečený prístup na strechu stavby. V stavbe je viac CHÚC, preto stačí aby bol 
prístup na strechu aspoň z jednej z nich. 

ü Prevádzkové výťahy, budú vyhotovené tak, aby v prípade požiaru boli spôsobilé zísť do referenčného 
podlažia (1.NP) a umožnili tak osobám vystúpiť a mohli opustiť budovu. 

ü V súlade s § 75 citovanej vyhlášky nebudú v CHÚC umiestnené: 
a) voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky 
b) voľne vedené rozvody VZT zariadení, okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie týchto 

priestorov 
c) voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov zabezpečujúcej jej 

prevádzku 
d) voľne vedené dymovody 
e) voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary 
f) rozvody toxických látok alebo inak nebezpečných látok 
g) predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod hodnotu podľa § 68 a 69. 

 
 Z uvedeného vyplýva, že únikové cesty požiadavkám cit. vyhlášky vyhovujú. 

 

Stanovenie odstupových vzdialeností 
 

 Preneseniu požiaru z PÚ na iný PÚ alebo stavbu bránia deliace konštrukcie a odstupové 
vzdialenosti.  

 Odstupová vzdialenosť „d“ je kolmá vzdialenosť od povrchu požiarne otvorenej plochy po hranicu 
požiarne nebezpečného priestoru. 

 Požiarne nebezpečným priestorom je priestor okolo stavby, v ktorom je možné prenesenie požiaru 
sálaním tepla, alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie. 
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V súlade s STN 92 0201-4 tabuľka 3 sú maximálne odstupové vzdialenosti „d“ od bytových jednotiek 
nasledovné : 

 

bytové jednotky 

 

Strana „A“ 

l = 10,2 m, v = 2,6 m, POP = 42,2 % pv = 50,0 kg/m2 d = 2,9 m 
Strana „B“ 

l = 10,1 m, v = 2,6 m, POP = 16,8 % pv = 50,0 kg/m2 d = 0,4 m 
Strana „C“ 

l = 10,2 m, v = 2,6 m, POP = 74,7 % pv = 50,0 kg/m2 d = 4,8 m 
Strana „D“ 

l = 10,1 m, v = 2,6 m, POP = 40,3 % pv = 50,0 kg/m2 d = 2,8 m 
 

Odstupové vzdialenosti vyhovujú - v požiarne nebezpečnom priestore sa nenachádzajú žiadne iné 
objekty a PÚ si nezasahujú do požiarne nebezpečného priestoru.  

Zariadenia pre protipožiarny zásah 

Prístupová komunikácia 
 
 Príjazd k posudzovanému objektu bude možný z existujúcej komunikácie št. cesta I/2, BA-Rusovce. 
Na ňu bude nadväzovať vnútrobloková komunikácia dostatočnej šírky - min. 5,0 m, ktorá bude viesť do 
bezprostrednej blízkosti stavby, čo je v súlade s § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Vnútroblokové 
komunikácie sú prejazdné. 
 

Nástupná plocha 
 

Nástupná plocha nemusí byť vybudovaná, čo je v súlade s § 83 ods. 1 písm. b) vyhlášky MV 
SR č. 94/2004 Z.z. CHÚC typu „A“ spĺňajú podmienky pre vnútornú zásahovú cestu. 
 

Zásahové cesty 

Vnútorná zásahová cesta 



 

 

 
Vnútornú zásahovú cestu nie je nutné vybudovať, čo je v súlade s § 84 ods. 1 písm. b) 

vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Avšak v objekte sa nachádzajú dve CHÚC „A“, ktoré spĺňajú podmienky 
pre vnútornú zásahovú cestu (zo 7.NP je možný výlez aj na strechu). 

Vonkajšia zásahová cesta 
 

Stavba nebude vybavená vonkajšou zásahovou cestou, čo je v súlade s § 86 ods. 3 vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z.z. Stavba má požiarnu výšku väčšiu ako 9,0 m (h = 18,1 m). 

Požiarne zariadenia 

Zásobovanie vodou pre hasenie požiaru 
 
 Zásobovanie stavby vodou pre hasenie požiarov je riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 
Z.z. a STN 92 0400. 
 

 Celková potreba požiarnej vody pre posudzovaný objekt je stanovená v súlade s čl. 4.1 a tab. 2 
STN 92 0400 podľa PÚ P 1.01, kde Q = 25,0 l/s (potrubie DN 150), resp. požiarna nádrž o veľkosti 45 m3. 

 Uvedená potreba vody pre posudzovaný objekt bude zabezpečená z novovybudovaného 
vonkajšieho vodovodu DN 150 vedenom v novonavrhovaných komunikáciách, ktorý bude napojený na 
existujúci vodovod vybudovaný v rámci zóny C1 a zokruhovaný s pripravovaným vodovodom TVL DN 
400. Na novovybudovanom vodovode DN 150 budú inštalované nadzemné požiarne hydranty DN 150. 
Ich rozmiestnenie je zrejmé z grafickej časti.  

 V posudzovanej stavbe budú v súlade čl. 5.3 a čl. 5.5.2 citovanej STN inštalované hadicové 
zariadenia – hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym 
priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l/min pri tlaku 
0,2 MPa. Hadicové zariadenia budú umiestnené garážových priestoroch na 1.PP a 1.NP a v CHÚC na 
každom podlaží (vid. Grafická časť) tak, aby najodľahlejšie miesto bolo od hadicového zariadenia 
vzdialené najviac 30 m a zároveň aby bolo každé miesto posudzovanej stavby dosiahnuteľná minimálne 
jedným hadicovým zariadením. Vzhľadom k tomu, že na vnútornom vodovodnom potrubí bude viac ako 
dve hasiace zariadenia, bude dimenzované v súlade s čl. 5.6.1 citovanej STN pre možnosť použitia 
najmenej dvoch hadicových zariadení. 

Hasiace prístroje 
 
  Počet, umiestnenie a druh hasiacich prístrojov je určený podľa charakteru prevádzky 
(pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru), jeho veľkosti a podľa charakteru látok vyskytujúcich sa v 
posudzovanom požiarnom úseku. 
 
  Rozmiestnenie hasiacich prístrojov bude nasledovné : 
 

§ P 1.01 – 8 ks práškový – 6 kg 
§ P 1.02 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ P 1.03 – 3 ks CO2 – 5 kg 
§ P 1.04 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ P 1.05 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ P 1.06 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ P 1.07 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ P 1.08 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.01 – 6 ks práškový – 6 kg 



 

 

§ N 1.02 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.03 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.04 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.05 – 2 ks CO2 – 5 kg 
§ N 1.06 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.07 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.08 – 2 ks CO2 – 5 kg 
§ N 1.09 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.10 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ Na každom podlaží s bytovými jednotkami - 1 ks práškový – 6 kg 

 
 Kontrola hasiacich prístrojov sa musí vykonávať najmenej raz za 12 mesiacov resp. najmenej raz 
za 24 mesiacov. 

Vzduchotechnické zariadenia 
 

Všetky rozvody a zariadenia VZT budú spĺňať požiadavky STN 73 0872. 
 
ü V každom mieste prestupu VZT zariadenia alebo potrubia cez požiarne deliacu konštrukciu (požiarny 

strop alebo požiarna stena)bude osadená požiarna klapka, okrem prípadu keď je potrubie v celej 
dĺžke prechodu cez iný požiarny úsek chránené požiarnou izoláciou (triedy reakcie na oheň A1 alebo 
A2, v CHÚC výlučne A1 najviac A2 s1,d0 a to aj v mieste prestupu.  

ü Utesnenie prestupov VZT potrubia budú utesnené hmotou triedy reakcie na oheň A1 najviac A2 
s1,d0 s požiarnou odolnosťou, ktorá sa požaduje od požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú. 

ü V mieste prestupu bude vždy nehorľavé potrubie, a to minimálne do vzdialenosti 0,5 m na každú 
stranu od požiarnej klapky. V prípade umiestnenia VZT potrubia do CHÚC môžu byť potrubia len 
nehorľavé (z materiálov triedy reakcie na oheň A1 najviac A2 s1,d0, resp. konštrukcie druhu D1). 

Požiarny výťah 
 
Stavba nemusí byť vybavená požiarnym výťahom, čo je v súlade s § 85 ods. 2 písm. a) 

vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Požiarna výška nadzemnej časti stavby je 18,1 m. 

Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari 
 

Elektroinštalácie budú zrealizované podľa platných právnych predpisov. V súlade s § 91 vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z.z. budú elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, zabezpečené 
trvalou dodávkou elektrickej energie. Trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a vlastnosti káblových 
rozvodov sú určené v súlade s STN 92 0203. 
 

Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať v súlade s čl. 4.2.1 STN 92 0203 
zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov. 

Elektrické rozvody budú  v súlade s čl. 4.3.1 STN 92 0203 zrealizované tak, aby sa zabezpečilo 
bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe v rátane elektrických 
zariadené, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru. 
 Stavba bude v súlade s čl. 4.3.2 a 4.3.3 STN 92 0203 vybavená ovládacími prvkami CENTRAL 
STOP a TOTAL STOP, ktoré budú chránené proti neoprávnenému či náhodnému použitiu. Priestor, kde 
budú tieto ovládacie prvky umiestnené musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru 
alebo z priestoru CHÚC. Ich presné umiestnenie bude uvedené v samostatnom projektovom riešené 
zabezpečenia stavby elektrickou energiou. 



 

 

 Trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie budú v súlade s čl. 4.4.1.7 STN 92 0203 
upevnené resp. kotvené len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť 
podľa bodu 2.4 tejto technickej správe. 
 

V súlade s prílohou A sú požiadavky na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej 
energie nasledovné : 

 
ü zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie je najmenej 30 minút 
ü Núdzové osvetlenie chránených únikových ciest je najmenej 60 minút 
ü Zariadenie na vetranie CHÚC je 2x tu, najmenej 10 minút; v skutočnosti 2x6=12 minúť 

 
Požiadavky na káble 
Trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie: 

 
Ø B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 1 200 

s ≤ 15 MJ; maximálna hodnota uvoľneného tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 m; rýchlosť rozvoja 
požiaru ≤ 50 Ws-1; 

Ø s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR 
≤ 0,25 m2/s; 

Ø d1 – žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1 200 s; 
Ø a1 – vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3. 
 

V súlade s prílohou B sú požiadavky na káble vedené cez PÚ v dole uvedených priestoroch 
nasledovné : 

 
ü stavby na bývanie, komunikačné priestory B2ca - s1, d1, a1 
ü chránené únikové cesty - B2ca - s1, d1, a1 

Požiarnotechnické zariadenia 

Elektrická požiarna signalizácia 
 

V súlade s § 88 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. bude minimálne 1.PP (PÚ P 1.01) – 
hromadná garáž vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou (nachádza sa tu 69 parkovacích miest 
+26 v SO 02). Okrem jej základnej funkcie identifikovať najmenej jeden fyzikálny jav alebo chemický jav 
spôsobený požiarom v stráženom priestore bude akusticky alebo opticky signalizovať poplach v 
stráženom priestore alebo v jeho okolí. Ústredňa EPS musí byť umiestnená v mieste trvalej obsluhy 
alebo musí byť zabezpečený prenos signálu o stave tejto ústredne do miesta s trvalou obsluhou. 

Podrobnosti budú stanovené v samostatnom projektovom riešení pre elektrickú požiarnu 
signalizáciu. 

Hlasová signalizácia požiaru 
V súlade s § 90 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená hlasovou 

signalizáciou požiaru. 

Stabilné hasiace zariadenie 
 

V súlade s § 87 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená stabilným 
hasiacim zariadením. 

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia 
 



 

 

V súlade s § 87 a 92 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená zariadením na 
odvod tepla a splodín horenia. 

Opatrenia pre plynovú kotolňu 

V súlade s vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z.z. 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 je nutné dodržať minimálne nasledovné požiadavky : 

ü Spotrebič na plynné palivo musí byť pripojený k stabilnému plynovému potrubiu s vykurovacím 
plynom prívodným potrubím z materiálu odolného proti účinkom tepla vyvíjaného spotrebičom na 
plynné palivo, inertného proti palivu a s požadovanou pevnosťou. Prívod sa inštaluje tak, aby 
spotrebič na plynné palivo nespôsobil zvýšenie jeho povrchovej teploty nad 40 oC. 

ü Spotrebič na plynné palivo určený na pripojenie musí byť pripojený ku komínu so 
zodpovedajúcimi vlastnosťami, s vyhovujúcou konštrukciou a spôsobom určeným výrobcom v 
dokumentácii k spotrebiču. 

ü Od spotrebiča na plynné palivo umiestneného v stavbe možno odvádzať spaliny dymovodom 
priamo do ovzdušia, čo musí dovoľovať jeho konštrukčné vyhotovenie a túto vlastnosť musí mať 
overenú pri posudzovaní zhody. 

ü Na spoločný komínový prieduch možno pripojiť viaceré spotrebiče na plynné palivo za 
podmienok a v počte určených v STN EN 13384-2. 

ü Spalinová cesta musí byť navrhnutá a vyhotovená tak, aby komín a dymovod spoľahlivo 
odvádzali spaliny od pripojeného spotrebiča na plynné palivo do vonkajšieho prostredia a aby sa 
nadmerne nezužoval vnútorný prierez spalinovej cesty konštrukčnými prvkami alebo pevnými 
usadeninami spalín. 

ü Dymovod k spotrebiču na plynné palivo musí byť inštalovaný v bezpečnej vzdialenosti od 
okolitých stavebných konštrukcií triedy reakcie na oheň B, C, D E alebo F. Bezpečnú vzdialenosť 
určí výrobca na základe skúšky a uvádza ju v dokumentácii k spotrebiču. 

Požiadavky vyplývajúce z riešenia požiarnej bezpečnosti 
  
 Z riešenia požiarnej bezpečnosti stavby vyplývajú nasledovné požiadavky, ktoré je nutné dodržať pri 
výstavbe resp. zapracovať do ostatnej projektovej dokumentácie : 

• Vyhotoviť konštrukcie podľa bodu 2.5. tejto správy. 
• Dodržať požiadavky na únikové cesty podľa bodu 2.6 tejto správy. 
• Zriadiť nástupnú plochu podľa bodu 2.8.2 tejto správy. 
• Zabezpečiť zdroje vody pre potreby hasenia požiaru podľa bodu 2.8.4.1 tejto správy. 
• Počet a druh prenosných hasiacich prístrojov rozmiestniť podľa bodu 2.8.4.2 tejto správy. 
• Inštalovať elektrickú požiarnu signalizáciu podľa bodu 2.8.4.4 tejto správy. 
• Dodržať požiadavky na zariadenia pre dodávku trvalej elektrickej energie pri požiari podľa bodu 

2.8.4.9 tejto správy. 
• Ku kolaudácii predložiť : odbornú skúšku elektrických zariadení, bleskozvodu, potvrdenie o kontrole 

hasiacich prístrojov, zdrojov vody (vonkajšie hydranty aj hadicové zariadenia) a EPS,  certifikáty 
všetkých stavebných materiálov použitých pri výstavbe v súlade so zákonom 133/2013 Z.z. 
o stavebných výrobkoch. 
 
 
 
 
 



 

 

B.10.2. Požiarna ochrana objektu SO-02 

Koncepcia požiarnej ochrany 
 Základná koncepcia požiarnej ochrany je spracovať podľa zákona č. 50/1976 Zb. v 
znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., metodických pokynov 
Ministerstva vnútra SR, Prezídia HaZZ, ako i platných STN.     
 V prípade požiaru musí byť stavba z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá, 
realizovaná a užívaná tak, aby : 
f) zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita, 
g) bola umožnená bezpečná evakuácia osôb a zvierat z horiacej alebo požiarom ohrozenej 

stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 
h) sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby 

alebo na inú stavbu, 
i) bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby, 
j) bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru 

a vykonávaní záchranných prác. 
 

 Splnenie uvedených požiadaviek sa preukazuje projektovou dokumentáciou, ktorá 

z hľadiska požiarnej ochrany musí obsahovať najmä : 

i) členenie stavby na požiarne úseky, 
j) určenie požiarneho rizika, 
k) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, 
l) zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat, 
m) určenie požiadaviek na únikové cesty, 
n) určenie odstupových vzdialeností, 
o) určenie požiarnobezpečnostných opatrení, 
p) určenie zariadení na protipožiarny zásah. 

Popis stavby 
 Jedná sa o posúdenie novostavby bytového domu SO 02 v rámci riešenej územnej zóny 
C0 - I. etapa. Ide o stavbu určenú na bývanie, v ktorej sa nachádzajú 1 – 4 izbové byty. 
Súčasťou stavby bude hromadná garáž pre osobné automobily. Polyfunkčné využitie sa v 
stavbe neuvažuje. Výstavbou posudzovanej stavby sa pokračuje vo výstavbe prvých fáz 
urbanistického súboru „Južné mesto – Petržalka Juh“. Tento projekt novej mestskej štvrte je v 
súčasnosti vo výstavbe na južnom okraji Petržalky, v priestore Janíkovho dvora. Južné mesto je 
rozdelené na sektory A, B a C, ktoré sú ďalej delené do zón. Sektor C0 sa rozprestiera na 
západ od komunikácie Bratislava – Rusovce.  
Posudzovaný objekt je komponovaný tak, aby vytvoril spolu s ďalšími bytovými objektmi 
polootvorený obytný blok s vnútorným parkom. V centrálnom priestore medzi objektmi sa bude 
nachádzať vnútorný oddychový priestor s bazénom. 
V objekte SO-02 budú v suteréne a na 1.NP hromadné garáže pre 26 a 26 osobných 
motorových vozidiel a technické vybavenie, na úrovni terénu bude hlavný vstup do objektu 
bytového domu a na 2.NP-6.NP budú byty. Ide o stavbu so šiestimi nadzemnými podlažiami 
a jedným podzemným podlažím. Celkové pôdorysné rozmery stavby sú 47,62 m x 18,35 m. 
Požiarna výška nadzemnej časti stavby je podľa S 15,25 m a podzemnej časti 3,25 m. 
Nosné konštrukcie objektu budú z monolitického železobetónového skeletu, doplnený 
stužujúcimi a nosnými železobetónovými stenami a murovanými nosnými konštrukciami. 
V súlade s čl. 2.5.4 a 2.6.3 STN 92 0201-2 ide o konštrukčné prvky druhu D1. 
Vertikálne nosné konštrukcie budú založené na základovej doske. Budú murované 
z keramických tvaroviek POROTHERM P+D a železobetónové steny z vyľahčeného betónu, 



 

 

vnútorné medzibytové hr. 250 mm a obvodové hr. 300 mm, z tehlových zvukovoizolačných 
dierovaných tvaroviek. Murované nosné konštrukcie budú z tehlových tvaroviek pevnostnej 
triedy P15, murovaných do malty triedy M5 a M10. Steny schodišťového jadra a výťahov budú 
železobetónové hr. 150, 200 a 250 mm. Železobetónové steny jadra budú zabezpečovať okrem 
vertikálneho roznosu síl aj horizontálne stuženie objektu a prenos vodorovných síl. Na 
obvodových stenách bude aplikovaný kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlákien hr. 
200 mm, rovnako aj na strope nad suterénom. Na streche bude aplikovaná tepelná izolácia 
z extrudovaného polystyrénu. Horizontálne nosné konštrukcie budú zo železobetónových 
monolitických stropných dosiek, prevažne bezprievlakových, nosných v oboch smeroch 
hr. 200 mm. Strešná železobetónová doska nad posledným podlažím bude hr. 200 mm. 
Stropné konštrukcie podzemných podlaží budú bezprievlakové železobetónové monolitické 
dosky hr. 250 mm.  
Dopravne je územie zóny CO napojené na existujúcu komunikáciu št. cesta I/2, BA-Rusovce. 
Územie bude zásobované navrhovaným vodovodom DN150 vedeným v novonavrhovaných 
komunikáciách. Vodovod bude napojený na existujúci vodovod vybudovaný v rámci zóny C1 
a zokruhovaný s pripravovaným vodovodom TVL DN 400 z projektu PRIMÁRNA 
INFRAŠTRUKTÚRA, SO-12. Na areálovom rozvode budú osadené 4 nadzemné hydranty 
DN150. 
Pre každý byt bude riešený samostatný uzatvárateľný vykurovací okruh napojený na centrálnu 
stúpačku. Ako vykurovacie telesá budú slúžiť Jaga Tempo Low H2O s teplotou vykurovacej 
vody max. 60 oC, pre kúpeľne rebríkové radiátory doplnené prípadne elektrickým podlahovým 
temperovaním. Zdrojom pre vykurovanie a prípravu TÚV bude slúžiť plynová kotolňa 
umiestnená v SO 01 v 1.PP (3x kotol Vitocrossal 300 s celkovým výkonom kotlov 1500 kW). 
Potrubie z SO 01 do SO 02 bude izolované, oceľové potrubie vedené pod stropom suterénu SO 
01 a SO 02. Vykurovacia sústava (ležaté/stúpacie rozvody) budú izolované oceľové potrubia 
vedené pod stropom suterénu a v šachtách bytov. V bytových jednotkách budú izolované 
plastové potrubia uložené v potery podlahy resp. vrstve krokovej izolácie.  
Vetranie objektov bude kombinované, nútené a prirodzené. V objektoch sa budú nachádzať 
vzduchotechnické zariadenia, ktoré budú umiestnené vo vetraných priestoroch, strojovniach, 
alebo na streche objektu. Prívod vonkajšieho vzduchu k zariadeniam bude cez 
vzduchotechnické potrubia a stavebné otvory v obvodovom plášti budovy. Vertikálne rozvody 
budú vedené v šachtách. Na hraniciach požiarnych úsekov budú umiestnené protipožiarne 
klapky s požiarnou odolnosťou. Vetranie chránenej únikovej cesty typu „A“, bude prirodzené. 
Napojenie posudzovaného objektu na elektrickú energiu bude zabezpečené prostredníctvom 
zriadenej trafostanice (nie je predmetom posúdenia tejto TS). Pre potreby napájania zariadení 
v činnosti počas požiaru (napr. núdzové osvetlenie, EPS, vetranie CHÚC) bude posudzovaný 
objekt zabezpečený aj zdrojom zálohovaného napájania (UPS). 
Pripojenia na inžinierske siete budú prostredníctvom nových prípojok. Objekt bude chránený 
bleskozvodným zariadením. Objekt bude tvoriť nehorľavý konštrukčný celok. Požiarna 
výška nadzemnej časti stavby je podľa S 15,25 m a podzemnej časti 3,25 m. 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 
 
 Požiarna bezpečnosť je riešená v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., STN 92 0201 
časť 1-4 a ďalších súvisiacich noriem. V súlade s § 94 ods. 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. 
sa jedná o stavbu na bývanie skupiny B. 

1.1. Delenie objektu na požiarne úseky 
 
 V súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z.z. s STN 92 0201 bude stavba rozdelená do 
požiarnych úsekov nasledovne : 
 
• P 1.01 – hromadná garáž (spoločný priestor pod SO.02 a SO.01) 
• P 1.02 – kobky (priestory S.011-S.018) 



 

 

• P 1.03 - kobky (priestory S.028-S.033) 
• P 1.04 – NN rozvodňa, slaboprúd, UPS (priestory S.005-S.010) 
• P 1.05 – kobky (priestory S.020-S.027) 
• P1/N6.01 – CHÚC typu „A“  
• P1/N6.02 – výťahová šachta (jej súčasťou je aj strojovňa výťahu, ktorá sa nachádza nad 

výťahovou šachtou) 
• N 1.01 – hromadná garáž (priestor 1.015) 
• N 1.02 – kobky (priestory 1.007-1.014) 
• N 1.03 – kobky (priestory 1.024-1.026) 
• N 1.04 – kobky (priestory 1.022-1.023) 
• N 1.05 – NN rozvodňa, slaboprúd, UPS (priestory 1.104-1.106) 
• N 1.06 – kobky (priestory 1.018-1.021) 
• N 1.07 – kobky (priestory 1.016-1.017) 
• N2/N6.01 – inštalačná šachta pri CHÚC „A“  
• N2/N6.02 – inštalačná šachta pri výťahovej šachte  
Na 2.NP-6.NP všetky vodorovné chodby (mimo súčastí CHÚC), do ktorých ústiach dvere 
z jednotlivých obytných buniek (bytov), budú v súlade s § 54 ods. 1 písm. b) a § 51 ods. 4 
citovanej vyhlášky tvoriť samostatné požiarne úseky ako čiastočne chránené únikové cesty 
(ČCHÚC). 
Na 2.NP-6.NP budú v súlade s § 94 ods. 2 písm. a) a prílohy č. 1 bod 4 citovanej vyhlášky tvoriť 
samostatné požiarne úseky všetky obytné bunky (byty). 
 
Inštalačné šachty (tzv. „bytové jadrá“) budú súčasťou jednotlivých bytových jednotiek a nebudú 
tvoriť samostatné PÚ, preto budú v podlahe a strope domurované a okolo priebežných vedení 
doplnené o také konštrukčné prvky, ktoré budú spĺňať požiadavky na utesnený prestup podľa § 
40 ods. 3 citovanej vyhlášky (vid. bod 2.4 tejto technickej správy). 
 
Šachty VZT budú tvoriť samostatné PÚ, ktoré nebudú zlúčené s inými profesiami.  

Stanovenie požiarneho rizika 
 
  Požiarne riziko požiarnych úsekov je stanovené výpočtom alebo podľa tabuľky K.1 alebo 
L.1 STN 92 0201-1: 
 
• P 1.01 – pv = 20,0 kg/m2 (položka 13 L.1) 
• P 1.02 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• P 1.03 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• P 1.04 – pv = 37,00 kg/m2 (položka 24a) K.1) 
• P 1.05 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• P1/N6.01 – CHÚC typu „A“ pv = 7,5 kg/m2 (položka 21 K.1) 
• P1/N6.02 – pv = 26,0 kg/m2 (položka 26 K.1) 
• N 1.01 – pv = 20 kg/m2 (položka 13 L.1) 
• N 1.02 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.03 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.04 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1)  
• N 1.05 – pv = 37,00 kg/m2 (položka 24a) K.1) 
• N 1.06 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.07 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N2/N6.01 – pv = 15,00 kg/m2 (položka 3a) L.1) 
• N2/N6.02 – pv = 15,00 kg/m2 (položka 3a) L.1)  
 
Na 2.NP-6.NP všetky vodorovné chodby (mimo súčastí CHÚC) tvoriace ČCHÚC - pv = 7,5 
kg/m2 (položka 21 K.1) 



 

 

 
Na 2.NP-6.NP všetky obytné bunky (byty) - pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 

Veľkosť požiarneho úseku 
 

Dovolené plochy PÚ sú určené v súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 
a STN 92 0201-1. 
 

Najväčšia dovolená veľkosť nevýrobného PÚ a najväčší dovolený počet požiarnych podlaží 
v PÚ je určený v súlade s čl. 4.1.1 citovanej STN (vid. časť IV. Výpočty). 

 
Najväčšie dovolené veľkosti PÚ hromadných garáží boli určené v súlade s tab. 22 citovanej 

STN. 
 

 Skutočná 
veľkosť (m2) 

Dovolená 
veľkosť (m2) 

P 1.01 2460,69 5000 
N 1.01  677,94 3000 

 
Dovolené plochy PÚ sú splnené. 

 

Stupeň požiarnej bezpečnosti 
 

 Stupeň požiarnej bezpečnosti je súhrn technických vlastností konštrukcií v PÚ, ktoré 
zabezpečujú ich schopnosť odolávať predpokladaným účinkom požiaru. SPB je určený v súlade 
s tab. 2, 3 a 4 STN 92 0201-2 a tab. 1 STN 92 0201-3. 
 
  Stupeň požiarnej bezpečnosti pre jednotlivé PÚ je : 
 
• P 1.01 –   II. SPB 
• P 1.02 –   II. SPB 
• P 1.03 –   II. SPB 
• P 1.04 –   II. SPB 
• P 1.05 –   II. SPB 
• P1/N6.01 –  I. SPB 
• P1/N6.02 – II. SPB 
• N 1.01 –  III. SPB 
• N 1.02 –   II. SPB 
• N 1.03 –   II. SPB 
• N 1.04 –   II. SPB 
• N 1.05 –   II. SPB 
• N 1.06 –   II. SPB 
• N 1.07 –   II. SPB 
• N2/N6.01 –  I. SPB 
• N2/N6.02 –  I. SPB  
 
Na 2.NP-6.NP všetky vodorovné chodby (mimo súčastí CHÚC) tvoriace ČCHÚC - I. SPB 
 
Na 2.NP-6.NP všetky obytné bunky (byty) - II. SPB 

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií 
 



 

 

  Požiarna odolnosť konštrukcie stavby, požiarneho uzáveru alebo závesného podhľadu 
je schopnosť konštrukcie odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby nedošlo k porušeniu jej 
funkcie. Požiadavky na najnižšiu požiarnu odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných 
konštrukcií stanovuje tab. 5 STN 92 0201-2. 

Pol. Stavebné konštrukcie a klasifikácia I. II. III. 
1.a) Požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny 

a požiarne stropy) v PP 
 

45/D1 
 

60/D1 
 
- 

1.b) Požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny 
a požiarne stropy) v NP 

 
30 

 
45 

 
60 

1.c) Požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny 
a požiarne stropy) v posl. NP 

 
15 

 
30 

 
- 

2.a)1 Obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP  45/D1 60/D1 - 
2.a)2 Obvodové steny zaisťujúce stabilitu v NP  30 45 60 
2.a)3 Obvodové steny zaisťujúce stabilitu v posl. NP  15 30 - 
3. Strešný plášť 15 30 - 
4.a) Požiarne uzávery otvorov v pož. stenách a pož. 

stropoch v PP 
30/D1 45/D1 - 

4.b) Požiarne uzávery otvorov v pož. stenách a pož. 
stropoch v NP 

30 30 45 

4.c) Požiarne uzávery otvorov v pož. stenách a pož. 
stropoch v NP a posl. NP 

 
15 

 
30 

 
- 

6.a)2 Požiarne deliace konštrukcie šácht ostatných 
výťahov 

30/D1 30/D1 45/D1 

6.a)3 Požiarne deliace konštrukcie inštalačných šácht a 
kanálov 

30/D1 45/D1 - 

6.b)3 Požiarne uzávery otvorov v požiarnych deliacich 
konštrukciách inštalačných šácht a kanálov 

 
30 

 
45 

 
- 

7. Nosné konštrukcie striech bez požiarne deliacej 
funkcie 

15 30 - 

8.a) Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú 
stabilitu stavby 
v PP 

 
45/D1 

 
60/D1 

 
- 

8.b) Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú 
stabilitu stavby 
v NP 

 
30 

 
45 

 
60 

8.c) Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú 
stabilitu stavby 
v posl. NP 

 
15 

 
30 

 
- 

9. Nosné konštrukcie vo vnútri PÚ nezaisťujúce 
stabilitu stavby 

15 30/D2 45/D2 

 
ü Požiarna odolnosť nosných konštrukcií na nižšom podlaží stavby nesmie byť nižšia ako 

požiarna odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií na vyššom podlaží. 
ü Nosné konštrukcie objektu budú z monolitického železobetónového skeletu, budú doplnené 

stužujúcimi a nosnými železobetónovými stenami a murovanými nosnými konštrukciami, 
pričom musia spĺňať požadovanú 60 minútovú požiarnu odolnosť v PP a 45 minútovú 
požiarnu odolnosť v NP. Nosné konštrukcie objektu musia spĺňať požiadavku kritéria R. 

ü Vertikálne nosné konštrukcie budú murované z keramických tvaroviek POROTHERM P+D a 
železobetónové steny z vyľahčeného betónu, vnútorné medzibytové hr. 250 mm a 
obvodové hr. 300 mm, z tehlových zvukovoizolačných dierovaných tvaroviek, pričom musí 
spĺňať požadovanú 60 minútovú požiarnu odolnosť. Obvodová aj nosná stena musí spĺňať 
požiadavku kritéria REI resp. REW. 



 

 

ü Obvodová stena bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom báze minerálnej vlny 
hr. 200 mm, pričom musí spĺňať požiadavku triedy reakcie na oheň A2-s1, d0. 

ü Steny schodišťového jadra a výťahov budú železobetónové hr. 200 a 250 mm, pričom 
musia spĺňať požadovanú 60 minútovú požiarnu odolnosť. Musia spĺňať požiadavku kritéria 
REI resp. REW. 

ü Na mieste styku obvodovej steny s požiarnou stenou alebo s požiarnym stropom musí byť v 
obvodovej stene vyhotovený požiarny pás so šírkou najmenej 1,2 m, pričom musí byť 
vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 a index šírenia plameňa sa musí rovnať 
hodnote 0. Musia spĺňať požiadavku kritéria REI resp. REW. 

ü Požiarne deliace konštrukcie – požiarne steny medzi jednotlivými PÚ budú murované 
z keramických tvaroviek POROTHERM P+D a železobetónové steny z vyľahčeného betónu, 
vnútorné medzibytové hr. 250 mm, z tehlových zvukovoizolačných dierovaných tvaroviek, 
pričom musí spĺňať požadovanú 45 a 60 minútovú požiarnu odolnosť (podľa vyššieho SPB 
priľahlých PÚ, vid. grafická časť). Musia spĺňať požiadavku kritéria REI (nosná konštrukcia) 
resp. EI (nenosná konštrukcia). 

ü Výťahové šachty budú vyhotovené z prostého betónu hr. 150 mm. Uvedené konštrukcie 
budú požiarne deliace konštrukcie – požiarne steny, pričom musia spĺňať požadovanú 45 a 
60 minútovú požiarnu odolnosť a spĺňať požiadavku kritéria REI. 

ü Inštalačný kanál resp. inštalačné šachty budú vyhotovené z prostého betónu 
s dobetónovaním z tehlových tvaroviek hr. 11,5 mm murovaných do malty. Uvedené 
konštrukcie budú požiarne deliace konštrukcie – požiarne steny, musia byť vyhotovené zo 
stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1, d0, pričom musia spĺňať 
požadovanú 30 minútovú požiarnu odolnosť a spĺňať požiadavku kritéria EI. 

ü Montážny alebo kontrolný otvor (uzáver) konštrukcií inštalačného kanála alebo inštalačnej 
šachty musí spĺňať požiadavku na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, čiže 
minimálne 30 minút a nemusí sa automaticky uzatvárať. Vzhľadom k tomu, že inštalačné 
šachty (tzv. „bytové jadrá“) budú súčasťou jednotlivých bytových jednotiek a nebudú tvoriť 
samostatné PÚ nie sú na ich konštrukcie kladené požiadavky z hľadiska požiarnej 
bezpečnosti okrem prestupov v podlahách a strope, ktoré budú spĺňať požiadavky na 
utesnený prestup podľa § 40 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z (vid. text tohto bodu 
nižšie). 

ü Vodorovné stropné konštrukcie nad typickými podlažiami budú zo železobetónových 
monolitických stropných dosiek, prevažne bezprievlakových, nosných v oboch smeroch 
hr. 200 mm a stropné konštrukcie podzemných podlaží budú bezprievlakové 
železobetónové monolitické dosky hr. 250 mm, pričom musia spĺňať požadovanú 30 až 60 
minútovú požiarnu odolnosť (podľa SPB PÚ pod stropom, vid. grafická časť) a spĺňať 
požiadavku kritéria REI. 

ü Nosnú konštrukciu strechy bude tvoriť železobetónová stropná doska hr. 200 mm, pričom 
musí spĺňať požadovanú 30 minútovú požiarnu odolnosť. Strecha je bez požiarne deliacej 
funkcie a musí spĺňať požiadavku najmenej kritérium R. 

ü Schodiská budú vyhotovené ako železobetónové, pričom musia spĺňať požadovanú 30 
minútovú požiarnu odolnosť a musí spĺňať požiadavku najmenej kritérium R. 

ü Dvere do kobiek, do technických miestností ako aj do CHÚC a výťahové dvere budú 
požiarnymi uzávermi otvorov – požiarne dvere, pričom musia spĺňať požadovanú 30 resp. 
45 minútovú požiarnu odolnosť a tie, ktoré sa nachádzajú na 1.PP musia byť vyhotovené 
z konštrukčného prvku duhu D1. Musia byť vybavené samozatváracím mechanizmom 
a musia spĺňať požiadavku kritéria EW a tie, ktoré vedú do CHÚC musia spĺňať kritérium EI. 
Požiarny uzáver typu EW možno nahradiť požiarnym uzáverom typu EI. 

ü Vchodové dvere do jednotlivých bytových jednotiek budú požiarnymi uzávermi otvorov – 
požiarne dvere, pričom musia spĺňať požadovanú 30 minútovú požiarnu. Musia spĺňať 
požiadavku kritéria EW. Požiarny uzáver typu EW možno nahradiť požiarnym uzáverom 
typu EI. 

ü Lineárne styky stavebných prvkov požiarne deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, 
aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného PÚ. Utesnený lineárny styk musí spĺňať 



 

 

požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie – teda požadovanú 30 až 60 
minútovú požiarnu odolnosť. 

ü Prestupy inštalácií, rozvodov a technických zariadení  cez požiarne deliace konštrukcie  
musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného PU. Utesnený prestup 
musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie – teda 
požadovanú 30 až 60 minútovú požiarnu odolnosť. Prestupy musia spĺňať požiadavku 
najmenej kritérium EI a musia byť označené v súlade s § 40 vyhlášky MV SR č. 94/2004 
Z.z. 

ü V prípadoch ak je priemer potrubia vzduchotechnického zariadenia väčší alebo rovný 0,04 
m2 musí byť v mieste jeho prestupu cez požiarne deliacu konštrukciu osadená požiarna 
klapka, pričom musí spĺňať požiarnu odolnosť podľa požiadavky na požiarnu odolnosť na 
konštrukciu cez ktorú prechádza, musí byť vyhotovená z nehorľavých látok a musí sa 
uzatvárať samočinne. Otvor pre výfuk odpadného vzduchu musí byť vzdialený najmenej 1,5 
m od  

§ východov CHÚC, 
§ otvorov pre prirodzené vetranie CHÚC, 
§ nasávacích otvorov VZT. 

 
 Požiarne uzávery zabudované v stavbe budú označené viditeľným, čitateľným a ťažko 
odstrániteľným nápisom „POŽIARNY UZÁVER“ umiestneným priamo na požiarnych uzáveroch 
alebo v ich tesnej blízkosti. Na požiarne uzávery určené do bytových jednotiek sa to 
nevzťahuje. 
Označenie „POŽIARNY UZÁVER“ na únikových cestách bude doplnené nápisom „ÚNIKOVÝ 
VÝCHOD“, ktorý bude osvetlený vnútornými alebo vonkajšími zdrojmi svetla alebo bude 
vyhotovený zo svetielkujúcich farieb a najmenšia veľkosť písma bude 50 mm. 
Označenie na požiarnych uzáveroch sa umiestni tak, aby aj po ich zabudovaní v stavbe bolo 
vždy prístupné pre kontrolu, bolo čitateľné a ťažko odstrániteľné.  
 Tesnenia prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 
m2 budú označené štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho 
tesnej blízkosti. Bude umiestnený aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby 
bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Bude obsahovať najmä tieto údaje: 

f) nápis „PRESTUP“, 
g) symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti, 
h) názov systému tesnenia prestupu, 
i) mesiac a rok zhotovenia, 
j) názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie. 

 
 Požiadavky na konštrukcie musia byť splnené. 

Riešenie únikových ciest 
 
 Únikové cesty z jednotlivých PÚ sú riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 

 
V posudzovanom objekte sa nachádza  chráneá únikovéácesta typu „A“ s prirodzeným 

vetraním (schodiská s výťahovými šachtami), ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 51 ods. 5 
citovanej vyhlášky. Z garážových priestorov na 1.PP je možné unikať nechránenou únikovou 
cestou priamo na voľné priestranstvo alebo do CHÚC. Začiatok ÚC je v súlade s § 65 ods. 5 
písm. a) a c) citovanej vyhlášky v najvzdialenejšom mieste požiarneho úseku resp. na osi 
východu z funkčne ucelenej skupiny miestností – na osi bytovej jednotky. Únik je možný priamo 
na voľné priestranstvo alebo cez CHÚC.  
 Pre potreby výpočtu evakuácie bol predpokladaný počet osôb z jednotlivých priestorov 
stanovený v súlade s STN 92 0241. Priestory, ktoré nie sú uvedené nižšie sa v súlade s čl. 2.3 
písm. b) posledná veta STN 92 0241 nezapočítali do celkového počtu osôb, lebo ide 
o priestory, ktoré budú využívať iba osoby, ktoré už boli započítané. 



 

 

 
Počet osôb z jednotlivých priestorov bol stanovený nasledovne : 
 
P 1.01 a N 1.01 
garáž pol. 10.1.2 26 státí * 0,5 = 13 osôb 
 
Z PÚ P 1.01 vedie viac NÚC priamo na voľné priestranstvo alebo do CHÚC. Pre PÚ P 1.01 je 
dovolený čas evakuácie 2,7 min., pričom pre normovaný počet 13 osôb je skutočný čas 
evakuácie 0,48 min. Minimálny počet únikových pruhov je 1,0 pričom v skutočnosti budú k 
dispozícii minimálne 3,0 únikové  pruhy. Dĺžka NÚC nebude dlhšia ako 15,0 m pričom dovolená 
dĺžka NÚC je 103,7 m. 
 
P1/N6.01 - CHÚC „A“ 
Bytové jednotky pripadajúce k jednej CHÚC - pol. 9.1 176*1,5 = 264 osôb 
 
Do PÚ P1/N6.01 vedú vchodové dvere obytných jednotiek na 2.NP-6.NP. Počet evakuovaných 
osôb postupne pribúda po jednotlivých podlažiach, preto posúdenie bolo vykonané na 
najvyššom podlaží a na najnižšom podlaží. Osoby z priestorov garáží a kobiek sa 
nepripočítavali, lebo ide o tie isté osoby, čo je v súlade s čl. 2.3 b) posledná veta STN 92 0241. 
Pre PÚ P1/N6.01 je zo 6.NP dovolený čas evakuácie 6,00 min., pričom pre normovaný počet 
40 osôb schopných samostatného pohybu a 2 osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 
skutočný čas evakuácie 3,08 min. Minimálny počet únikových pruhov je 1,5 pričom 
v skutočnosti budú k dispozícii minimálne 2,0 únikové  pruhy. Dĺžka CHÚC nebude dlhšia ako 
58,0 m pričom dovolená dĺžka CHÚC je 131,0 m. Z 2.NP na 1.NP po schodoch dole dovolený 
je dovolený čas evakuácie 6,00 min., pričom pre normovaný počet 250 osôb schopných 
samostatného pohybu a 14 osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je skutočný čas 
evakuácie 5,38 min. Minimálny počet únikových pruhov je 2,0 pričom v skutočnosti budú 
k dispozícii minimálne 2,0 únikové pruhy. Dĺžka CHÚC nebude dlhšia ako 14,0 m pričom 
dovolená dĺžka CHÚC je 29,5 m. 
 
V súlade s § 65 ods. 12 písm. a) citovanej vyhlášky môže mať ČCHÚC (všetky vodorovné 
chodby mimo súčastí CHÚC Na 2.NP-6.NP) z obytných buniek dĺžku najviac 20 m, lebo vedie 
iba k jednému východu do CHÚC, čo je splnené lebo v skutočnosti bude mať najviac 17,2 m. 
 
Najmenšia šírka ČCHÚC alebo CHÚC je 1,5 únikového pruhu (túto podmienku spĺňajú dvere so 
šírkou 0, 80 m), čo je splnené, lebo ČCHÚC bude mať minimálne 2,5 ÚP a CHÚC na schodisku 
bude mať minimálne 2,0 ÚP. Dvere na uvedených ÚC budú široké minimálne 0,9 m. 
 
Súčasťou požiarneho úseku spoločnej komunikácie, do ktorej vedú dvere z obytných buniek 
(ČCHÚC), môžu byť priestory vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. 
Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m2, čo je 
splnené. 
 
POŽIADAVKY : 
 
ü  Dvere na únikových cestách sa okrem dverí na začiatku únikovej cesty budú otvárať v 

smere úniku pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch. Všetky 
dvere na ÚC budú bez prahov. 

ü Smer úniku bude vyznačený na všetkých únikových cestách tak, aby bolo zrejmé, kde sa 
nachádzajú východy zo stavby na voľné priestranstvo. 

ü Únikové cesty budú počas prevádzky osvetlené denným svetlom alebo umelým svetlom. 
ü CHÚC budú vybavené núdzovým osvetlením tak, aby v čase evakuácie boli osoby 

unikajúce po únikových cestách schopné orientovať sa, vedeli rozoznať prekážky a videli 
označenia smerov úniku. 



 

 

ü CHÚC bude vetraná prirodzene, čo bude zabezpečené vetracími otvormi s plochou 
najmenej 2 m2 umiestnenými na najvyššom mieste únikovej cesty a rovnako veľkým 
otvorom pre prívod vzduchu z voľného priestoru, ktorý bude umiestnený na 1.NP. Otvárací 
mechanizmus minimálne horného otvoru bude vybavený diaľkovým ovládaním (tlačidlá) 
z každého podlažia v priestore chránenej únikovej cesty obzvlášť na 1.NP. Tieto  ovládacie 
prvky budú umiestnené vo výške 1, 5 m až 2 m nad podlahou. 

ü Miesta, kde sa budú nachádzať ovládacie prvky vetracieho zariadenia na vetranie únikovej 
cesty, a prístup k ním budú označené viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným 
nápisom „VETRANIE ÚNIKOVEJ CESTY“, ktorý bude umiestnený priamo na ovládacom 
prvku alebo v jeho blízkosti. Nápisy „VETRANIE ÚNIKOVEJ CESTY“ budú osvetlené 
vnútornými alebo vonkajšími zdrojmi svetla alebo budú vyhotovené zo svetielkujúcich farieb, 
pričom najmenšia veľkosť písma bude 0,04 m. 

ü Z CHÚC bude zabezpečený prístup na strechu stavby. V stavbe je viac CHÚC, preto stačí 
aby bol prístup na strechu aspoň z jednej z nich. 

ü Prevádzkové výťahy, budú vyhotovené tak, aby v prípade požiaru boli spôsobilé zísť do 
referenčného podlažia (1.NP) a umožnili tak osobám vystúpiť a mohli opustiť budovu. 

ü V súlade s § 75 citovanej vyhlášky nebudú v CHÚC umiestnené: 
h) voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky 
i) voľne vedené rozvody VZT zariadení, okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie týchto 

priestorov 
j) voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov 

zabezpečujúcej jej prevádzku 
k) voľne vedené dymovody 
l) voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary 
m) rozvody toxických látok alebo inak nebezpečných látok 
n) predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod hodnotu podľa § 68 a 69. 

 
 Z uvedeného vyplýva, že únikové cesty požiadavkám cit. vyhlášky vyhovujú. 
 

Zariadenia pre protipožiarny zásah 

Prístupová komunikácia 
 
 Príjazd k posudzovanému objektu bude možný z existujúcej komunikácie št. cesta I/2, BA-
Rusovce. Na ňu bude nadväzovať vnútrobloková komunikácia dostatočnej šírky - min. 5,0 m, 
ktorá bude viesť do bezprostrednej blízkosti stavby, čo je v súlade s § 82 vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z.z. Vnútroblokové komunikácie sú prejazdné. 
 

Nástupná plocha 
 

Nástupná plocha nemusí byť vybudovaná, čo je v súlade s § 83 ods. 1 písm. b) 
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. CHÚC typu „A“ spĺňa podmienky pre vnútornú zásahovú cestu. 

 

Zásahové cesty 

Vnútorná zásahová cesta 
 

Vnútornú zásahovú cestu nie je nutné vybudovať, čo je v súlade s § 84 ods. 1 písm. b) 
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Avšak v objekte sa nachádza CHÚC „A“, ktorá spĺňa 
podmienky pre vnútornú zásahovú cestu (zo 6.NP je možný výlez aj na strechu). 



 

 

Vonkajšia zásahová cesta 
 

Stavba nebude vybavená vonkajšou zásahovou cestou, čo je v súlade s § 86 ods. 3 
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Stavba má požiarnu výšku väčšiu ako 9,0 m (h = 18,1 m). 

Požiarne zariadenia 

Zásobovanie vodou pre hasenie požiaru 
 
 Zásobovanie stavby vodou pre hasenie požiarov je riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 
699/2004 Z.z. a STN 92 0400. 
 
 Celková potreba požiarnej vody pre posudzovaný objekt je stanovená v súlade s čl. 4.1 
a tab. 2 STN 92 0400 podľa PÚ P 1.01, kde Q = 25,0 l/s (potrubie DN 150), resp. požiarna 
nádrž o veľkosti 45 m3. 
 Uvedená potreba vody pre posudzovaný objekt bude zabezpečená 
z novovybudovaného vonkajšieho vodovodu DN 150 vedenom v novonavrhovaných 
komunikáciách, ktorý bude napojený na existujúci vodovod vybudovaný v rámci zóny C1 
a zokruhovaný s pripravovaným vodovodom TVL DN 400. Na novovybudovanom vodovode DN 
150 budú inštalované nadzemné požiarne hydranty DN 150. Ich rozmiestnenie je zrejmé 
z grafickej časti.  
 V posudzovanej stavbe budú v súlade čl. 5.3 a čl. 5.5.2 citovanej STN inštalované 
hadicové zariadenia – hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 
mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym 
prietokom Q = 59 l/min pri tlaku 0,2 MPa. Hadicové zariadenia budú umiestnené garážových 
priestoroch na 1.PP a 1.NP a v CHÚC na každom podlaží (vid. Grafická časť) tak, aby 
najodľahlejšie miesto bolo od hadicového zariadenia vzdialené najviac 30 m a zároveň aby bolo 
každé miesto posudzovanej stavby dosiahnuteľná minimálne jedným hadicovým zariadením. 
Vzhľadom k tomu, že na vnútornom vodovodnom potrubí bude viac ako dve hasiace zariadenia, 
bude dimenzované v súlade s čl. 5.6.1 citovanej STN pre možnosť použitia najmenej dvoch 
hadicových zariadení. 

Hasiace prístroje 
  Počet, umiestnenie a druh hasiacich prístrojov je určený podľa charakteru prevádzky 
(pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru), jeho veľkosti a podľa charakteru látok 
vyskytujúcich sa v posudzovanom požiarnom úseku. 
 
  Rozmiestnenie hasiacich prístrojov bude nasledovné : 
 

§ P 1.01 – 8 ks práškový – 6 kg 
§ P 1.02 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ P 1.03 – 1 ks práškový – 6 kg  
§ P 1.04 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ P 1.05 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.01 – 4 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.02 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.03 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.04 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.05 – 2 ks CO2 – 5 kg 
§ N 1.06 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.07 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ Na každom podlaží s bytovými jednotkami - 1 ks práškový – 6 kg 

 



 

 

 Kontrola hasiacich prístrojov sa musí vykonávať najmenej raz za 12 mesiacov resp. 
najmenej raz za 24 mesiacov. 

Vzduchotechnické zariadenia 
Všetky rozvody a zariadenia VZT budú spĺňať požiadavky STN 73 0872. 

 
ü V každom mieste prestupu VZT zariadenia alebo potrubia cez požiarne deliacu konštrukciu 

(požiarny strop alebo požiarna stena)bude osadená požiarna klapka, okrem prípadu keď je 
potrubie v celej dĺžke prechodu cez iný požiarny úsek chránené požiarnou izoláciou (triedy 
reakcie na oheň A1 alebo A2, v CHÚC výlučne A1 najviac A2 s1,d0 a to aj v mieste 
prestupu.  

ü Utesnenie prestupov VZT potrubia budú utesnené hmotou triedy reakcie na oheň A1 najviac 
A2 s1,d0 s požiarnou odolnosťou, ktorá sa požaduje od požiarne deliacej konštrukcie, 
ktorou prestupujú. 

ü V mieste prestupu bude vždy nehorľavé potrubie, a to minimálne do vzdialenosti 0,5 m na 
každú stranu od požiarnej klapky. V prípade umiestnenia VZT potrubia do CHÚC môžu byť 
potrubia len nehorľavé (z materiálov triedy reakcie na oheň A1 najviac A2 s1,d0, resp. 
konštrukcie druhu D1). 

 

Požiarny výťah 
Stavba nemusí byť vybavená požiarnym výťahom, čo je v súlade s § 85 ods. 2 písm. a) 

vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Požiarna výška nadzemnej časti stavby je 18,1 m. 

Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari 
Elektroinštalácie budú zrealizované podľa platných právnych predpisov. V súlade s § 91 

vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. budú elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas 
požiaru, zabezpečené trvalou dodávkou elektrickej energie. Trvalú dodávku elektrickej energie 
pri požiari a vlastnosti káblových rozvodov sú určené v súlade s STN 92 0203. 
 

Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať v súlade s čl. 4.2.1 STN 92 
0203 zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých 
zdrojov. 

Elektrické rozvody budú  v súlade s čl. 4.3.1 STN 92 0203 zrealizované tak, aby sa 
zabezpečilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe 
v rátane elektrických zariadené, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru. 
 Stavba bude v súlade s čl. 4.3.2 a 4.3.3 STN 92 0203 vybavená ovládacími prvkami 
CENTRAL STOP a TOTAL STOP, ktoré budú chránené proti neoprávnenému či náhodnému 
použitiu. Priestor, kde budú tieto ovládacie prvky umiestnené musí byť v prípade požiaru 
prístupný z vonkajšieho priestoru alebo z priestoru CHÚC. Ich presné umiestnenie bude 
uvedené v samostatnom projektovom riešené zabezpečenia stavby elektrickou energiou. 
 Trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie budú v súlade s čl. 4.4.1.7 STN 92 
0203 upevnené resp. kotvené len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na 
požiarnu odolnosť podľa bodu 2.4 tejto technickej správe. 
 

V súlade s prílohou A sú požiadavky na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku 
elektrickej energie nasledovné : 

 
ü zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie je najmenej 30 minút 
ü Núdzové osvetlenie chránených únikových ciest je najmenej 60 minút 
ü Zariadenie na vetranie CHÚC je 2x tu, najmenej 10 minút; v skutočnosti 2x6=12 minúť 

 
 
 



 

 

Požiadavky na káble 
Trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie: 

 
Ø B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov 

za 1 200 s ≤ 15 MJ; maximálna hodnota uvoľneného tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 
m; rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 50 Ws-1; 

Ø s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného 
dymu SPR ≤ 0,25 m2/s; 

Ø d1 – žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1 200 s; 
Ø a1 – vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3. 
 

V súlade s prílohou B sú požiadavky na káble vedené cez PÚ v dole uvedených priestoroch 
nasledovné : 

 
ü stavby na bývanie, komunikačné priestory B2ca - s1, d1, a1 
ü chránené únikové cesty - B2ca - s1, d1, a1 

 

Požiarnotechnické zariadenia 

Elektrická požiarna signalizácia 
 

V súlade s § 88 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. bude minimálne 1.PP (PÚ P 
1.01) – hromadná garáž vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou (nachádza sa tu 69 
parkovacích miest +26 v SO 02). Okrem jej základnej funkcie identifikovať najmenej jeden 
fyzikálny jav alebo chemický jav spôsobený požiarom v stráženom priestore bude akusticky 
alebo opticky signalizovať poplach v stráženom priestore alebo v jeho okolí. Ústredňa EPS 
musí byť umiestnená v mieste trvalej obsluhy alebo musí byť zabezpečený prenos signálu o 
stave tejto ústredne do miesta s trvalou obsluhou. 

Podrobnosti budú stanovené v samostatnom projektovom riešení pre elektrickú požiarnu 
signalizáciu. 

Hlasová signalizácia požiaru 
 

V súlade s § 90 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená 
hlasovou signalizáciou požiaru. 

Stabilné hasiace zariadenie 
 
V súlade s § 87 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená stabilným 

hasiacim zariadením. 

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia 
 
V súlade s § 87 a 92 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená 

zariadením na odvod tepla a splodín horenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

B.10.3. Požiarna ochrana objektu SO-03 

Koncepcia požiarnej ochrany 
 Základná koncepcia požiarnej ochrany je spracovať podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., metodických pokynov Ministerstva vnútra 
SR, Prezídia HaZZ, ako i platných STN.      

 V prípade požiaru musí byť stavba z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá, realizovaná 
a užívaná tak, aby : 

 

k) zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita, 
l) bola umožnená bezpečná evakuácia osôb a zvierat z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na 

voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 
m) sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú 

stavbu, 
n) bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby, 
o) bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru 

a vykonávaní záchranných prác. 
 

 Splnenie uvedených požiadaviek sa preukazuje projektovou dokumentáciou, ktorá z hľadiska 

požiarnej ochrany musí obsahovať najmä : 

q) členenie stavby na požiarne úseky, 
r) určenie požiarneho rizika, 
s) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, 
t) zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat, 
u) určenie požiadaviek na únikové cesty, 
v) určenie odstupových vzdialeností, 
w) určenie požiarnobezpečnostných opatrení, 
x) určenie zariadení na protipožiarny zásah. 

Popis stavby 
 
 Jedná sa o posúdenie novostavby bytového domu SO 03 v rámci riešenej územnej zóny C0 - I. 
etapa. Ide o stavbu určenú na bývanie, v ktorej sa nachádzajú 1 – 4 izbové byty. Súčasťou stavby bude 
hromadná garáž pre osobné automobily. Polyfunkčné využitie sa v stavbe neuvažuje. Výstavbou 
posudzovanej stavby sa pokračuje vo výstavbe prvých fáz urbanistického súboru „Južné mesto – 
Petržalka Juh“. Tento projekt novej mestskej štvrte je v súčasnosti vo výstavbe na južnom okraji 
Petržalky, v priestore Janíkovho dvora. Južné mesto je rozdelené na sektory A, B a C, ktoré sú ďalej 
delené do zón. Sektor C0 sa rozprestiera na západ od komunikácie Bratislava – Rusovce.  
Posudzovaný objekt je komponovaný tak, aby vytvoril spolu s ďalšími bytovými objektmi polootvorený 
obytný blok s vnútorným parkom.  
V objekte SO-03 sa bude v súlade s § 7 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. suterén v ďalšej časti technickej 
správy posudzovať pre požiarne účely ako nadzemné podlažie (1.NP). Z uvedeného dôvodu uvádzam 
prevodníkovú tabuľku označovania jednotlivých podlaží medzi technickou správou PBS a výkresovou 
časťou PBS (ktorá je v označované podlaží zhodná s architektúrou a ostatnými odbornými profesiami). 
 

TS PBS Výkresy PBS 
1.NP 1.PP 
2.NP 1.NP 
3.NP 2.NP 
4.NP 3.NP 
5.NP 4.NP 
6.NP 5.NP 
7.NP 6.NP 
8.NP 7.NP 



 

 

 
Na 1.NP sa bude nachádzať hromadná garáž pre 24 osobných motorových vozidiel a technické 
vybavenie, kde sa bude nachádzať aj hlavný vstup do objektu bytového domu. Na 2.NP-8.NP budú byty. 
Ide o stavbu s ôsmymi nadzemnými podlažiami. Celkové pôdorysné rozmery stavby budú 47,62 m x 
18,35 m. 
Nosné konštrukcie objektu budú z monolitického železobetónového skeletu, doplnený stužujúcimi a 
nosnými železobetónovými stenami a murovanými nosnými konštrukciami. V súlade s čl. 2.5.4 a 2.6.3 
STN 92 0201-2 ide o konštrukčné prvky druhu D1. 
Vertikálne nosné konštrukcie budú založené na základovej doske. Budú murované z keramických 
tvaroviek POROTHERM P+D a železobetónové steny z vyľahčeného betónu, vnútorné medzibytové 
hr. 250 mm a obvodové hr. 300 mm, z tehlových zvukovoizolačných dierovaných tvaroviek. Murované 
nosné konštrukcie budú z tehlových tvaroviek pevnostnej triedy P15, murovaných do malty triedy M5 a 
M10. Steny schodišťového jadra a výťahov budú železobetónové hr. 150, 200 a 250 mm. 
Železobetónové steny jadra budú zabezpečovať okrem vertikálneho roznosu síl aj horizontálne stuženie 
objektu a prenos vodorovných síl. Na obvodových stenách bude aplikovaný kontaktný zatepľovací 
systém z minerálnej vlákien hr. 200 mm, rovnako aj na strope nad suterénom. Na streche bude 
aplikovaná tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu. Horizontálne nosné konštrukcie budú zo 
železobetónových monolitických stropných dosiek, prevažne bezprievlakových, nosných v oboch 
smeroch hr. 200 mm. Strešná železobetónová doska nad posledným podlažím bude hr. 200 mm. 
Stropné konštrukcie podzemných podlaží budú bezprievlakové železobetónové monolitické dosky hr. 250 
mm.  
Dopravne je územie zóny CO napojené na existujúcu komunikáciu št. cesta I/2, BA-Rusovce. Územie 
bude zásobované navrhovaným vodovodom DN150 vedeným v novonavrhovaných komunikáciách. 
Vodovod bude napojený na existujúci vodovod vybudovaný v rámci zóny C1 a zaokruhovaný s 
pripravovaným vodovodom TVL DN 400 z projektu PRIMÁRNA INFRAŠTRUKTÚRA, SO-12. Na 
areálovom rozvode budú osadené 4 nadzemné hydranty DN150. 
Pre každý byt bude riešený samostatný uzatvárateľný vykurovací okruh napojený na centrálnu stúpačku. 
Ako vykurovacie telesá budú slúžiť Jaga Tempo Low H2O s teplotou vykurovacej vody max. 60 oC, pre 
kúpeľne rebríkové radiátory doplnené prípadne elektrickým podlahovým temperovaním. Zdrojom pre 
vykurovanie a prípravu TÚV bude slúžiť plynová kotolňa umiestnená v SO 01 v 1.PP (3x kotol Vitocrossal 
300 s celkovým výkonom kotlov 1500 kW). Bude slúžiť aj pre SO 03. V SO 03 bude odovzdávacia 
stanica s výkonom 380 kW. Potrubie SO 01 do SO 03 bude predizolované plastové potrubie vedené 
v zemi. Vykurovacia sústava (ležaté/stúpacie rozvody) budú izolované oceľové potrubia vedené pod 
stropom suterénu a v šachtách bytov. V bytových jednotkách budú izolované plastové potrubia uložené v 
potery podlahy resp. vrstve krokovej izolácie.  
Vetranie objektov bude kombinované, nútené a prirodzené. V objektoch sa budú nachádzať 
vzduchotechnické zariadenia, ktoré budú umiestnené vo vetraných priestoroch, strojovniach, alebo na 
streche objektu. Prívod vonkajšieho vzduchu k zariadeniam bude cez vzduchotechnické potrubia a 
stavebné otvory v obvodovom plášti budovy. Vertikálne rozvody budú vedené v šachtách. Na hraniciach 
požiarnych úsekov budú umiestnené protipožiarne klapky s požiarnou odolnosťou. Vetranie chránenej 
únikovej cesty typu „C“, bude pretlakové. 
Napojenie posudzovaného objektu na elektrickú energiu bude zabezpečené prostredníctvom zriadenej 
trafostanice (nie je predmetom posúdenia tejto TS). Pre potreby napájania zariadení v činnosti počas 
požiaru (napr. núdzové osvetlenie, EPS, vetranie CHÚC) bude posudzovaný objekt zabezpečený aj 
zdrojom zálohovaného napájania (UPS). 
Pripojenia na inžinierske siete budú prostredníctvom nových prípojok. Objekt bude chránený 
bleskozvodným zariadením. Objekt bude tvoriť nehorľavý konštrukčný celok. Požiarna výška 
nadzemnej časti stavby je 21,07 m. 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 
 
 Požiarna bezpečnosť je riešená v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., STN 92 0201 časť 1-4 a 
ďalších súvisiacich noriem. V súlade s § 94 ods. 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. sa jedná o stavbu 
na bývanie skupiny B. 

Delenie objektu na požiarne úseky 
 
 V súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z.z. s STN 92 0201 bude stavba rozdelená do požiarnych 
úsekov nasledovne : 



 

 

 
• N 1.01 – hromadná garáž (priestor S.019) 
• N 1.02 – technická miestnosť, NN rozvodňa, UPS (priestory S.005-S.007) 
• N 1.03 – kobky (priestory S.032-S.037) 
• N 1.04 – kobky a odovzdávacia stanica tepla (priestory S.008-S.018) 
• N 1.05 – kobky (priestory S.020-S.021) 
• N 1.06 – kobky (priestory S.022-S.026) 
• N 1.07 – kobky (priestory S.028-S.031) 
• N1/N8.01 – CHÚC typu „C“ 
• N1/N8.02 – výťahová šachta (jej súčasťou je aj strojovňa výťahu, ktorá sa nachádza nad výťahovou 

šachtou) 
• N2/N8.01 – inštalačná šachta pri CHÚC „C“ 
• N2/N8.02 – inštalačná šachta pri výťahovej šachte   
 
Na 2.NP-8.NP všetky vodorovné chodby (mimo súčastí CHÚC), do ktorých ústiach dvere z jednotlivých 
obytných buniek (bytov), budú v súlade s § 54 ods. 1 písm. b) a § 51 ods. 4 citovanej vyhlášky tvoriť 
samostatné požiarne úseky ako čiastočne chránené únikové cesty (ČCHÚC). 
 
Na 2.NP-8.NP budú v súlade s § 94 ods. 2 písm. a) a prílohy č. 1 bod 4 citovanej vyhlášky tvoriť 
samostatné požiarne úseky všetky obytné bunky (byty). 
 
Inštalačné šachty (tzv. „bytové jadrá“) budú súčasťou jednotlivých bytových jednotiek a nebudú tvoriť 
samostatné PÚ, preto budú v podlahe a strope domurované a okolo priebežných vedení doplnené o také 
konštrukčné prvky, ktoré budú spĺňať požiadavky na utesnený prestup podľa § 40 ods. 3 citovanej 
vyhlášky (vid. bod 2.4 tejto technickej správy). 
 
Šachty VZT budú tvoriť samostatné PÚ, ktoré nebudú zlúčené s inými profesiami.  

Stanovenie požiarneho rizika 
 
  Požiarne riziko požiarnych úsekov je stanovené výpočtom alebo podľa tabuľky K.1 alebo L.1 STN 
92 0201-1: 
 
• N 1.01 – pv = 20 kg/m2 (položka 13 L.1) 
• N 1.02 – pv = 37,00 kg/m2 (položka 24a) K.1) 
• N 1.03 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.04 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.05 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.06 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.07 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N1/N8.01 – CHÚC typu „C“ - pv = 7,5 kg/m2 (položka 21 K.1) 
• N1/N8.02 – pv = 26,0 kg/m2 (položka 26 K.1) 
• N2/N8.01 – pv = 15,00 kg/m2 (položka 3a) L.1) 
• N2/N8.02 – pv = 15,00 kg/m2 (položka 3a) L.1) 
 
Na 2.NP-8.NP všetky vodorovné chodby (mimo súčastí CHÚC) tvoriace ČCHÚC - pv = 7,5 kg/m2 
(položka 21 K.1) 
 
Na 2.NP-8.NP všetky obytné bunky (byty) - pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 

Veľkosť požiarneho úseku 
 

Dovolené plochy PÚ sú určené v súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 
a STN 92 0201-1. 
 

Najväčšia dovolená veľkosť nevýrobného PÚ a najväčší dovolený počet požiarnych podlaží v PÚ je 
určený v súlade s čl. 4.1.1 citovanej STN (vid. časť IV. Výpočty). 

 



 

 

Najväčšie dovolené veľkosti PÚ hromadných garáží boli určené v súlade s tab. 22 citovanej STN. 
 

 Skutočná veľkosť 
(m2) 

Dovolená veľkosť 
(m2) 

N 1.01 632,14 3000 
 
Dovolené plochy PÚ sú splnené. 

 

Stupeň požiarnej bezpečnosti 
 

 Stupeň požiarnej bezpečnosti je súhrn technických vlastností konštrukcií v PÚ, ktoré zabezpečujú 
ich schopnosť odolávať predpokladaným účinkom požiaru. SPB je určený v súlade s tab. 2, 3 a 4 STN 92 
0201-2 a tab. 1 STN 92 0201-3. 
 
  Stupeň požiarnej bezpečnosti pre jednotlivé PÚ je : 
 
• N 1.01 –  III. SPB  
• N 1.02 –   II. SPB 
• N 1.03 –   II. SPB 
• N 1.04 –   II. SPB 
• N 1.05 –   II. SPB 
• N 1.06 –   II. SPB 
• N 1.07 –   II. SPB 
• N1/N8.01 –  I. SPB 
• N1/N8.02 – II. SPB 
• N2/N8.01 –  I. SPB 
• N2/N8.02 –  I. SPB   
 
Na 2.NP-8.NP všetky vodorovné chodby (mimo súčastí CHÚC) tvoriace ČCHÚC - I. SPB 
 
Na 2.NP-8.NP všetky obytné bunky (byty) - II. SPB 
 

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií 
 
  Požiarna odolnosť konštrukcie stavby, požiarneho uzáveru alebo závesného podhľadu je 
schopnosť konštrukcie odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby nedošlo k porušeniu jej funkcie. 
Požiadavky na najnižšiu požiarnu odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií 
stanovuje tab. 5 STN 92 0201-2. 
 

Pol. Stavebné konštrukcie a klasifikácia I. II. III. 
1.b) Požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny a požiarne 

stropy) v NP 
 

30 
 

45 
 

60 
1.c) Požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny a požiarne 

stropy) v posl. NP 
 

15 
 

30 
 
- 

2.a)2 Obvodové steny zaisťujúce stabilitu v NP  30 45 60 
2.a)3 Obvodové steny zaisťujúce stabilitu v posl. NP  15 30 - 
3. Strešný plášť 15 30 - 
4.b) Požiarne uzávery otvorov v pož. stenách a pož. stropoch 

v NP 
30 30 45 

4.c) Požiarne uzávery otvorov v pož. stenách a pož. stropoch 
v NP a posl. NP 

 
15 

 
30 

- 

6.a)2 Požiarne deliace konštrukcie šácht ostatných výťahov 30/D1 30/D1 45/D1 
6.a)3 Požiarne deliace konštrukcie inštalačných šácht a 

kanálov 
30/D1 45/D1 - 

6.b)3 Požiarne uzávery otvorov v požiarnych deliacich 
konštrukciách inštalačných šácht a kanálov 

 
30 

 
45 

 
- 



 

 

7. Nosné konštrukcie striech bez požiarne deliacej funkcie 15 30 - 
8.b) Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú 

stabilitu stavby 
v NP 

 
30 

 
45 

 
60 

8.c) Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú 
stabilitu stavby 
v posl. NP 

 
15 

 
30 

 
- 

9. Nosné konštrukcie vo vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu 
stavby 

15 30/D2 45/D2 

 
ü Požiarna odolnosť nosných konštrukcií na nižšom podlaží stavby nesmie byť nižšia ako požiarna 

odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií na vyššom podlaží. 
ü Nosné konštrukcie objektu budú z monolitického železobetónového skeletu, budú doplnené 

stužujúcimi a nosnými železobetónovými stenami a murovanými nosnými konštrukciami, pričom 
musia spĺňať požadovanú 60 minútovú požiarnu odolnosť v PP a 45 minútovú požiarnu odolnosť 
v NP. Nosné konštrukcie objektu musia spĺňať požiadavku kritéria R. 

ü Vertikálne nosné konštrukcie budú murované z keramických tvaroviek POROTHERM P+D a 
železobetónové steny z vyľahčeného betónu, vnútorné medzibytové hr. 250 mm a obvodové 
hr. 300 mm, z tehlových zvukovoizolačných dierovaných tvaroviek, pričom musí spĺňať požadovanú 
60 minútovú požiarnu odolnosť. Obvodová aj nosná stena musí spĺňať požiadavku kritéria REI resp. 
REW. 

ü Obvodová stena bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom báze minerálnej vlny hr. 200 
mm, pričom musí spĺňať požiadavku triedy reakcie na oheň A2-s1, d0. 

ü Steny schodišťového jadra a výťahov budú železobetónové hr. 200 a 250 mm, pričom musia spĺňať 
požadovanú 60 minútovú požiarnu odolnosť. Musia spĺňať požiadavku kritéria REI resp. REW. 

ü Na mieste styku obvodovej steny s požiarnou stenou alebo s požiarnym stropom musí byť v 
obvodovej stene vyhotovený požiarny pás so šírkou najmenej 1,2 m, pričom musí byť vyhotovený z 
konštrukčných prvkov druhu D1 a index šírenia plameňa sa musí rovnať hodnote 0. Musia spĺňať 
požiadavku kritéria REI resp. REW. 

ü Požiarne deliace konštrukcie – požiarne steny medzi jednotlivými PÚ budú murované z keramických 
tvaroviek POROTHERM P+D a železobetónové steny z vyľahčeného betónu, vnútorné medzibytové 
hr. 250 mm, z tehlových zvukovoizolačných dierovaných tvaroviek, pričom musí spĺňať požadovanú 
45 a 60 minútovú požiarnu odolnosť (podľa vyššieho SPB priľahlých PÚ, vid. grafická časť). Musia 
spĺňať požiadavku kritéria REI (nosná konštrukcia) resp. EI (nenosná konštrukcia). 

ü Inštalačný kanál resp. inštalačné šachty budú vyhotovené z prostého betónu s dobetónovaním z 
tehlových tvaroviek hr. 11,5 mm murovaných do malty. Uvedené konštrukcie budú požiarne deliace 
konštrukcie – požiarne steny, musia byť vyhotovené zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň 
A1 alebo A2-s1, d0, pričom musia spĺňať požadovanú 30 minútovú požiarnu odolnosť a spĺňať 
požiadavku kritéria EI. 

ü Montážny alebo kontrolný otvor (uzáver) konštrukcií inštalačného kanála alebo inštalačnej šachty 
musí spĺňať požiadavku na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, čiže minimálne 30 minút 
a nemusí sa automaticky uzatvárať. Vzhľadom k tomu, že inštalačné šachty (tzv. „bytové jadrá“) budú 
súčasťou jednotlivých bytových jednotiek a nebudú tvoriť samostatné PÚ nie sú na ich konštrukcie 
kladené požiadavky z hľadiska požiarnej bezpečnosti okrem prestupov v podlahách a strope, ktoré 
budú spĺňať požiadavky na utesnený prestup podľa § 40 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z (vid. 
text tohto bodu nižšie). 

ü Vodorovné stropné konštrukcie nad typickými podlažiami budú zo železobetónových monolitických 
stropných dosiek, prevažne bezprievlakových, nosných v oboch smeroch hr. 200 mm a stropné 
konštrukcie podzemných podlaží budú bezprievlakové železobetónové monolitické dosky 
hr. 250 mm, pričom musia spĺňať požadovanú 30 až 60 minútovú požiarnu odolnosť (podľa SPB PÚ 
pod stropom, vid. grafická časť) a spĺňať požiadavku kritéria REI. 

ü Nosnú konštrukciu strechy bude tvoriť železobetónová stropná doska hr. 200 mm, pričom musí 
spĺňať požadovanú 30 minútovú požiarnu odolnosť. Strecha je bez požiarne deliacej funkcie a musí 
spĺňať požiadavku najmenej kritérium R. 

ü Schodiská budú vyhotovené ako železobetónové, pričom musia spĺňať požadovanú 30 minútovú 
požiarnu odolnosť a musí spĺňať požiadavku najmenej kritérium R. 

ü Dvere do kobiek, do technických miestností ako aj do CHÚC a výťahové dvere budú požiarnymi 
uzávermi otvorov – požiarne dvere, pričom musia spĺňať požadovanú 30 resp. 45 minútovú požiarnu 
odolnosť. Musia byť vybavené samozatváracím mechanizmom a musia spĺňať požiadavku kritéria 



 

 

EW a tie, ktoré vedú do CHÚC musia spĺňať kritérium EI. Požiarny uzáver typu EW možno nahradiť 
požiarnym uzáverom typu EI. 

ü Vchodové dvere do jednotlivých bytových jednotiek budú požiarnymi uzávermi otvorov – požiarne 
dvere, pričom musia spĺňať požadovanú 30 minútovú požiarnu. Musia spĺňať požiadavku kritéria EW. 
Požiarny uzáver typu EW možno nahradiť požiarnym uzáverom typu EI. 

ü Lineárne styky stavebných prvkov požiarne deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby 
zabránili rozšíreniu požiaru do iného PÚ. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky na požiarnu 
odolnosť požiarne deliacej konštrukcie – teda požadovanú 30 až 60 minútovú požiarnu odolnosť. 

ü Prestupy inštalácií, rozvodov a technických zariadení  cez požiarne deliace konštrukcie  musia byť 
utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného PU. Utesnený prestup musí spĺňať 
požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie – teda požadovanú 30 až 60 
minútovú požiarnu odolnosť. Prestupy musia spĺňať požiadavku najmenej kritérium EI a musia byť 
označené v súlade s § 40 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 

ü V prípadoch ak je priemer potrubia vzduchotechnického zariadenia väčší alebo rovný 0,04 m2 musí 
byť v mieste jeho prestupu cez požiarne deliacu konštrukciu osadená požiarna klapka, pričom musí 
spĺňať požiarnu odolnosť podľa požiadavky na požiarnu odolnosť na konštrukciu cez ktorú 
prechádza, musí byť vyhotovená z nehorľavých látok a musí sa uzatvárať samočinne. Otvor pre 
výfuk odpadného vzduchu musí byť vzdialený najmenej 1,5 m od  

§ východov CHÚC, 
§ otvorov pre prirodzené vetranie CHÚC, 
§ nasávacích otvorov VZT. 

 
 Požiarne uzávery zabudované v stavbe budú označené viditeľným, čitateľným a ťažko 
odstrániteľným nápisom „POŽIARNY UZÁVER“ umiestneným priamo na požiarnych uzáveroch alebo v 
ich tesnej blízkosti. Na požiarne uzávery určené do bytových jednotiek sa to nevzťahuje. 
Označenie „POŽIARNY UZÁVER“ na únikových cestách bude doplnené nápisom „ÚNIKOVÝ 
VÝCHOD“, ktorý bude osvetlený vnútornými alebo vonkajšími zdrojmi svetla alebo bude vyhotovený zo 
svetielkujúcich farieb a najmenšia veľkosť písma bude 50 mm. 
Označenie na požiarnych uzáveroch sa umiestni tak, aby aj po ich zabudovaní v stavbe bolo vždy 
prístupné pre kontrolu, bolo čitateľné a ťažko odstrániteľné.  
 Tesnenia prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 budú 
označené štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blízkosti. 
Bude umiestnený aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, 
čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Bude obsahovať najmä tieto údaje: 

k) nápis „PRESTUP“, 
l) symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti, 
m) názov systému tesnenia prestupu, 
n) mesiac a rok zhotovenia, 
o) názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie. 

 
 Požiadavky na konštrukcie musia byť splnené. 

Riešenie únikových ciest 
 Únikové cesty z jednotlivých PÚ sú riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 

 
V posudzovanom objekte sa nachádza jedna chránená úniková cesta typu „C“ s prirodzeným 

vetraním (schodiská s výťahovými šachtami), ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 51 ods. 5 citovanej 
vyhlášky. Z garážových priestorov na 1.PP je možné unikať nechránenou únikovou cestou priamo na 
voľné priestranstvo alebo do CHÚC. Začiatok ÚC je v súlade s § 65 ods. 5 písm. a) a c) citovanej 
vyhlášky v najvzdialenejšom mieste požiarneho úseku resp. na osi východu z funkčne ucelenej skupiny 
miestností – na osi bytovej jednotky. Únik je možný priamo na voľné priestranstvo alebo cez CHÚC.  
 Pre potreby výpočtu evakuácie bol predpokladaný počet osôb z jednotlivých priestorov stanovený 
v súlade s STN 92 0241. Priestory, ktoré nie sú uvedené nižšie sa v súlade s čl. 2.3 písm. b) posledná 
veta STN 92 0241 nezapočítali do celkového počtu osôb, lebo ide o priestory, ktoré budú využívať iba 
osoby, ktoré už boli započítané. 
 
 
 
 



 

 

Počet osôb z jednotlivých priestorov bol stanovený nasledovne : 
 
N 1.01 
garáž pol. 10.1.2 24 státí * 0,5 = 12 osôb 
 
Z PÚ N 1.01 vedie viac NÚC priamo na voľné priestranstvo alebo do CHÚC. Pre PÚ N 1.01 je dovolený 
čas evakuácie 2,7 min., pričom pre normovaný počet 12 osôb je skutočný čas evakuácie 0,78 min. 
Minimálny počet únikových pruhov je 1,0 pričom v skutočnosti budú k dispozícii minimálne 3,0 únikové  
pruhy. Dĺžka NÚC nebude dlhšia ako 27,0 m pričom dovolená dĺžka NÚC je 104,0 m. 
 
N1/N8.01 - CHÚC „C“ 
Bytové jednotky pripadajúce k jednej CHÚC - pol. 9.1 250*1,5 = 375 osôb 
 
Do PÚ N1/N8.01 vedú vchodové dvere obytných jednotiek na 2.NP-8.NP. Počet evakuovaných osôb 
postupne pribúda po jednotlivých podlažiach, preto posúdenie bolo vykonané na najvyššom podlaží a na 
najnižšom podlaží. Osoby z priestorov garáží a kobiek sa nepripočítavali, lebo ide o tie isté osoby, čo je 
v súlade s čl. 2.3 b) posledná veta STN 92 0241. Pre PÚ N1/N8.01 je zo 8.NP dovolený čas evakuácie 
30,00 min., pričom pre normovaný počet 40 osôb schopných samostatného pohybu a 2 osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu je skutočný čas evakuácie 3,68 min. Minimálny počet únikových 
pruhov je 1,5 pričom v skutočnosti budú k dispozícii minimálne 2,0 únikové  pruhy. Dĺžka CHÚC nebude 
dlhšia ako 73,0 m pričom dovolená dĺžka CHÚC je 731,0 m. Z 2.NP na 1.NP po schodoch dole a na 
voľné priestranstvo je dovolený čas evakuácie 30,00 min., pričom pre normovaný počet 256 osôb 
schopných samostatného pohybu a 19 osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je skutočný čas 
evakuácie 7,26 min. Minimálny počet únikových pruhov je 1,5 pričom v skutočnosti budú k dispozícii 
minimálne 2,0 únikové pruhy. Dĺžka CHÚC nebude dlhšia ako 11,0 m pričom dovolená dĺžka CHÚC je 
579,5 m. 
 
V súlade s § 65 ods. 12 písm. a) citovanej vyhlášky môže mať ČCHÚC (všetky vodorovné chodby mimo 
súčastí CHÚC Na 2.NP-8.NP) z obytných buniek dĺžku najviac 20 m, lebo vedie iba k jednému východu 
do CHÚC, čo je splnené lebo v skutočnosti bude mať najviac 17,2 m. 
 
Najmenšia šírka ČCHÚC alebo CHÚC je 1,5 únikového pruhu (túto podmienku spĺňajú dvere so šírkou 0, 
80 m), čo je splnené, lebo ČCHÚC bude mať minimálne 2,5 ÚP a CHÚC na schodisku bude mať 
minimálne 2,0 ÚP. Dvere na uvedených ÚC budú široké minimálne 0,9 m. 
 
Súčasťou požiarneho úseku spoločnej komunikácie, do ktorej vedú dvere z obytných buniek (ČCHÚC), 
môžu byť priestory vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne 
zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m2, čo je splnené. 
 
Pôdorysná plocha požiarnej predsiene CHÚC typu „C“ sa určuje podľa predpokladaného počtu 
evakuovaných osôb a ich schopnosti samostatného pohybu. Musí mať najmenej 5 m2 (v skutočnosti 
10,59 m2). 

Pôdorysná plocha CHÚC typu „C“ bude umožňovať pobyt minimálne 40 % celkového súčinu počtu 
evakuovaných osôb a súčiniteľa podmienok evakuácie pripadajúcich na ÚC, pričom pre osobu schopnú 
samostatného pohybu pripadá plocha 0,25 m2 a pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu pripadá 
plocha 1,0 m2. Pri dimenzovaní pôdorysnej plochy ÚC sa počítalo celkovou plochou CHÚC, ktorá je 
198,49 m2, pričom pre 40 % osôb zodpovedá 58,15 m2. Pôdorysná plocha CHÚC pripadajúca na jedno 
podlažie je 24,64 m2, pričom pre 40 % osôb na jednom podlaží zodpovedá 8,66 m2. Z uvedeného 
vyplýva, že plocha CHÚC ako aj jej predsiene vyhovuje. 

 
POŽIADAVKY : 
 
ü  Dvere na únikových cestách sa okrem dverí na začiatku únikovej cesty budú otvárať v smere úniku 

pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch. Všetky dvere na ÚC budú bez 
prahov. 

ü Dvere na únikových cestách, ktorými uniká viac ako 300 osôb (dvere v CHÚC na 1.NP v rátane dverí 
na voľné priestranstvo) budú na strane v smere úniku opatrené panikovým východovým uzáverom 
ovládaným horizontálnym madlom podľa STN EN 1125. 



 

 

ü  Smer úniku bude vyznačený na všetkých únikových cestách tak, aby bolo zrejmé, kde sa 
nachádzajú východy zo stavby na voľné priestranstvo. 

ü Únikové cesty budú počas prevádzky osvetlené denným svetlom alebo umelým svetlom. 
ü CHÚC bude vybavené núdzovým osvetlením tak, aby v čase evakuácie boli osoby unikajúce po 

únikových cestách schopné orientovať sa, vedeli rozoznať prekážky a videli označenia smerov úniku. 
ü CHÚC bude vetraná umelým, pretlakovým vetraním, ktoré bude vytvárať pretlak vzduchu medzi 

priestorom únikovej cesty a požiarnou predsieňou, s hodnotou od 15 Pa do 50 Pa a medzi požiarnou 
predsieňou a vedľajšími požiarnymi úsekmi s hodnotou od 10 Pa do 30 Pa tak, aby bol dodržaný 
tlakový spád z priestoru únikovej cesty do predsiene. Činnosť vetracieho zariadenia bude 
zabezpečená aspoň na čas, ktorý sa rovná 2x tu, nie však na menej ako 45 min. vzhľadom k tomu, že 
CHÚC bude slúžiť aj ako zásahová cesta, bude činnosť vetracieho zariadenia zabezpečená aspoň 
počas 90 min. Odvod vzduchu z chránenej únikovej cesty musí vyúsťovať na obvodovú konštrukciu 
stavby alebo na strechu stavby. 

ü Z CHÚC bude zabezpečený prístup na strechu stavby. V stavbe je viac CHÚC, preto stačí aby bol 
prístup na strechu aspoň z jednej z nich. 

ü Prevádzkové výťahy, budú vyhotovené tak, aby v prípade požiaru boli spôsobilé zísť do referenčného 
podlažia (1.NP) a umožnili tak osobám vystúpiť a mohli opustiť budovu. 

ü V súlade s § 75 citovanej vyhlášky nebudú v CHÚC umiestnené: 
o) voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky 
p) voľne vedené rozvody VZT zariadení, okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie týchto 

priestorov 
q) voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov zabezpečujúcej jej 

prevádzku 
r) voľne vedené dymovody 
s) voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary 
t) rozvody toxických látok alebo inak nebezpečných látok 
u) predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod hodnotu podľa § 68 a 69. 

 
 Z uvedeného vyplýva, že únikové cesty požiadavkám cit. vyhlášky vyhovujú. 

  

Zariadenia pre protipožiarny zásah 

Prístupová komunikácia 
 
 Príjazd k posudzovanému objektu bude možný z existujúcej komunikácie št. cesta I/2, BA-Rusovce. 
Na ňu bude nadväzovať vnútrobloková komunikácia dostatočnej šírky - min. 5,0 m, ktorá bude viesť do 
bezprostrednej blízkosti stavby, čo je v súlade s § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Vnútroblokové 
komunikácie sú prejazdné. 

Nástupná plocha 
 

Nástupná plocha nemusí byť vybudovaná, čo je v súlade s § 83 ods. 1 písm. b) vyhlášky MV 
SR č. 94/2004 Z.z. CHÚC typu „C“ spĺňa podmienky pre vnútornú zásahovú cestu. 

Zásahové cesty 

Vnútorná zásahová cesta 
 

Vnútornú zásahovú cestu nie je nutné vybudovať, čo je v súlade s § 84 ods. 1 písm. b) 
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Avšak v objekte sa nachádza CHÚC „C“, ktorá spĺňa podmienky pre 
vnútornú zásahovú cestu (z 8.NP je možný výlez aj na strechu). 

Vonkajšia zásahová cesta 
Stavba nebude vybavená vonkajšou zásahovou cestou, čo je v súlade s § 86 ods. 3 vyhlášky 

MV SR č. 94/2004 Z.z. Stavba má požiarnu výšku väčšiu ako 9,0 m (h = 21,07 m). 

 



 

 

Požiarne zariadenia 

Zásobovanie vodou pre hasenie požiaru 
 
 Zásobovanie stavby vodou pre hasenie požiarov je riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 
Z.z. a STN 92 0400. 
 

 Celková potreba požiarnej vody pre posudzovaný objekt je stanovená v súlade s čl. 4.1 a tab. 2 STN 92 0400 podľa PÚ 
N 1.01, kde Q = 12,0 l/s (potrubie DN 100), resp. požiarna nádrž o veľkosti 22 m3. 

 Uvedená potreba vody pre posudzovaný objekt bude zabezpečená z novovybudovaného vonkajšieho vodovodu DN 150 
vedenom v novonavrhovaných komunikáciách, ktorý bude napojený na existujúci vodovod vybudovaný v rámci zóny C1 
a zokruhovaný s pripravovaným vodovodom TVL DN 400. Na novovybudovanom vodovode DN 150 budú inštalované nadzemné 
požiarne hydranty DN 150. Ich rozmiestnenie je zrejmé z grafickej časti.  

 V posudzovanej stavbe budú v súlade čl. 5.3 a čl. 5.5.2 citovanej STN inštalované hadicové zariadenia – hadicový 
navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 
10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l/min pri tlaku 0,2 MPa. Hadicové zariadenia budú umiestnené garážových priestoroch na 
1.PP a 1.NP a v CHÚC na každom podlaží (vid. Grafická časť) tak, aby najodľahlejšie miesto bolo od hadicového zariadenia 
vzdialené najviac 30 m a zároveň aby bolo každé miesto posudzovanej stavby dosiahnuteľná minimálne jedným hadicovým 
zariadením. Vzhľadom k tomu, že na vnútornom vodovodnom potrubí bude viac ako dve hasiace zariadenia, bude dimenzované 
v súlade s čl. 5.6.1 citovanej STN pre možnosť použitia najmenej dvoch hadicových zariadení. 

Hasiace prístroje 
 
  Počet, umiestnenie a druh hasiacich prístrojov je určený podľa charakteru prevádzky 
(pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru), jeho veľkosti a podľa charakteru látok vyskytujúcich sa v 
posudzovanom požiarnom úseku. 
 
  Rozmiestnenie hasiacich prístrojov bude nasledovné : 
 

§ N 1.01 – 4 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.02 – 2 ks CO2 – 5 kg 
§ N 1.03 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.04 – 2 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.05 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.06 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.07 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ Na každom podlaží s bytovými jednotkami - 1 ks práškový – 6 kg 

 
 Kontrola hasiacich prístrojov sa musí vykonávať najmenej raz za 12 mesiacov resp. najmenej raz 
za 24 mesiacov. 

Vzduchotechnické zariadenia 
 

Všetky rozvody a zariadenia VZT budú spĺňať požiadavky STN 73 0872. 
 
ü V každom mieste prestupu VZT zariadenia alebo potrubia cez požiarne deliacu konštrukciu (požiarny 

strop alebo požiarna stena)bude osadená požiarna klapka, okrem prípadu keď je potrubie v celej 
dĺžke prechodu cez iný požiarny úsek chránené požiarnou izoláciou (triedy reakcie na oheň A1 alebo 
A2, v CHÚC výlučne A1 najviac A2 s1,d0 a to aj v mieste prestupu.  

ü Utesnenie prestupov VZT potrubia budú utesnené hmotou triedy reakcie na oheň A1 najviac A2 
s1,d0 s požiarnou odolnosťou, ktorá sa požaduje od požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú. 

ü V mieste prestupu bude vždy nehorľavé potrubie, a to minimálne do vzdialenosti 0,5 m na každú 
stranu od požiarnej klapky. V prípade umiestnenia VZT potrubia do CHÚC môžu byť potrubia len 
nehorľavé (z materiálov triedy reakcie na oheň A1 najviac A2 s1,d0, resp. konštrukcie druhu D1). 

 

Elektrická požiarna signalizácia 
 

V súlade s § 88 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená elektrickou 
požiarnou signalizáciou. 



 

 

Hlasová signalizácia požiaru 
 

V súlade s § 90 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená hlasovou 
signalizáciou požiaru. 

Stabilné hasiace zariadenie 
 
V súlade s § 87 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená stabilným hasiacim 

zariadením. 

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia 
 
V súlade s § 87 a 92 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená zariadením na 

odvod tepla a splodín horenia. 

Požiarny výťah 
 
Stavba nemusí byť vybavená požiarnym výťahom, čo je v súlade s § 85 ods. 2 písm. a) 

vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Požiarna výška nadzemnej časti stavby je 18,1 m. 

Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari 
 

Elektroinštalácie budú zrealizované podľa platných právnych predpisov. V súlade s § 91 vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z.z. budú elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, zabezpečené 
trvalou dodávkou elektrickej energie. Trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a vlastnosti káblových 
rozvodov sú určené v súlade s STN 92 0203. 
 

Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať v súlade s čl. 4.2.1 STN 92 0203 
zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov. 

Elektrické rozvody budú  v súlade s čl. 4.3.1 STN 92 0203 zrealizované tak, aby sa zabezpečilo 
bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe v rátane elektrických 
zariadené, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru. 
 Stavba bude v súlade s čl. 4.3.2 a 4.3.3 STN 92 0203 vybavená ovládacími prvkami CENTRAL 
STOP a TOTAL STOP, ktoré budú chránené proti neoprávnenému či náhodnému použitiu. Priestor, kde 
budú tieto ovládacie prvky umiestnené musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru 
alebo z priestoru CHÚC. Ich presné umiestnenie bude uvedené v samostatnom projektovom riešené 
zabezpečenia stavby elektrickou energiou. 
 Trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie budú v súlade s čl. 4.4.1.7 STN 92 0203 
upevnené resp. kotvené len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť 
podľa bodu 2.4 tejto technickej správe. 
 

V súlade s prílohou A sú požiadavky na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej 
energie nasledovné : 

 
ü zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie je najmenej 30 minút 
ü Núdzové osvetlenie chránených únikových ciest je najmenej 60 minút 
ü zariadenie na vetranie CHÚC je 2x tu, najmenej 45 minút, keďže bude slúžiť aj ako zásahová 

cesta najmenej 90 minút 
 

Požiadavky na káble 
Trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie: 

 
Ø B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 1 200 

s ≤ 15 MJ; maximálna hodnota uvoľneného tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 m; rýchlosť rozvoja 
požiaru ≤ 50 Ws-1; 

Ø s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR 
≤ 0,25 m2/s; 

Ø d1 – žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1 200 s; 



 

 

Ø a1 – vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3. 
 

V súlade s prílohou B sú požiadavky na káble vedené cez PÚ v dole uvedených priestoroch 
nasledovné : 

 
ü stavby na bývanie, komunikačné priestory B2ca - s1, d1, a1 
ü chránené únikové cesty - B2ca - s1, d1, a1 

 
 
 

B.10.4. Požiarna ochrana objektu SO-04 

Koncepcia požiarnej ochrany 
 Základná koncepcia požiarnej ochrany je spracovať podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., metodických pokynov Ministerstva vnútra 
SR, Prezídia HaZZ, ako i platných STN.      

 V prípade požiaru musí byť stavba z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá, realizovaná 
a užívaná tak, aby : 

 

p) zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita, 
q) bola umožnená bezpečná evakuácia osôb a zvierat z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na 

voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 
r) sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú 

stavbu, 
s) bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby, 
t) bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru 

a vykonávaní záchranných prác. 
 

 Splnenie uvedených požiadaviek sa preukazuje projektovou dokumentáciou, ktorá z hľadiska 

požiarnej ochrany musí obsahovať najmä : 

y) členenie stavby na požiarne úseky, 
z) určenie požiarneho rizika, 
aa) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, 
bb) zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat, 
cc) určenie požiadaviek na únikové cesty, 
dd) určenie odstupových vzdialeností, 
ee) určenie požiarnobezpečnostných opatrení, 
ff) určenie zariadení na protipožiarny zásah. 

Popis stavby 
 
 Jedná sa o posúdenie novostavby bytového domu SO 04 v rámci riešenej územnej zóny C0 - I. 
etapa. Ide o stavbu určenú na bývanie, v ktorej sa nachádzajú 1 – 4 izbové byty. Súčasťou stavby bude 
hromadná garáž pre osobné automobily. Polyfunkčné využitie sa v stavbe neuvažuje. Výstavbou 
posudzovanej stavby sa pokračuje vo výstavbe prvých fáz urbanistického súboru „Južné mesto – 
Petržalka Juh“. Tento projekt novej mestskej štvrte je v súčasnosti vo výstavbe na južnom okraji 
Petržalky, v priestore Janíkovho dvora. Južné mesto je rozdelené na sektory A, B a C, ktoré sú ďalej 
delené do zón. Sektor C0 sa rozprestiera na západ od komunikácie Bratislava – Rusovce.  
Posudzovaný objekt je komponovaný tak, aby vytvoril spolu s ďalšími bytovými objektmi polootvorený 
obytný blok s vnútorným parkom.  
V objekte SO-04 sa bude v súlade s § 7 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. suterén v ďalšej časti technickej 
správy posudzovať pre požiarne účely ako nadzemné podlažie (1.NP). Z uvedeného dôvodu uvádzam 
prevodníkovú tabuľku označovania jednotlivých podlaží medzi technickou správou PBS a výkresovou 
časťou PBS (ktorá je v označované podlaží zhodná s architektúrou a ostatnými odbornými profesiami). 



 

 

 
TS PBS Výkresy PBS 

1.NP 1.PP 
2.NP 1.NP 
3.NP 2.NP 
4.NP 3.NP 
5.NP 4.NP 
6.NP 5.NP 
7.NP 6.NP 
8.NP 7.NP 

 
Na 1.NP sa bude nachádzať hromadná garáž pre 24 osobných motorových vozidiel a technické 
vybavenie, kde sa bude nachádzať aj hlavný vstup do objektu bytového domu. Na 2.NP-8.NP budú byty. 
Ide o stavbu s ôsmymi nadzemnými podlažiami. Celkové pôdorysné rozmery stavby budú 47,62 m x 
18,35 m. 
Nosné konštrukcie objektu budú z monolitického železobetónového skeletu, doplnený stužujúcimi a 
nosnými železobetónovými stenami a murovanými nosnými konštrukciami. V súlade s čl. 2.5.4 a 2.6.3 
STN 92 0201-2 ide o konštrukčné prvky druhu D1. 
Vertikálne nosné konštrukcie budú založené na základovej doske. Budú murované z keramických 
tvaroviek POROTHERM P+D a železobetónové steny z vyľahčeného betónu, vnútorné medzibytové 
hr. 250 mm a obvodové hr. 300 mm, z tehlových zvukovoizolačných dierovaných tvaroviek. Murované 
nosné konštrukcie budú z tehlových tvaroviek pevnostnej triedy P15, murovaných do malty triedy M5 a 
M10. Steny schodišťového jadra a výťahov budú železobetónové hr. 150, 200 a 250 mm. 
Železobetónové steny jadra budú zabezpečovať okrem vertikálneho roznosu síl aj horizontálne stuženie 
objektu a prenos vodorovných síl. Na obvodových stenách bude aplikovaný kontaktný zatepľovací 
systém z minerálnej vlákien hr. 200 mm, rovnako aj na strope nad suterénom. Na streche bude 
aplikovaná tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu. Horizontálne nosné konštrukcie budú zo 
železobetónových monolitických stropných dosiek, prevažne bezprievlakových, nosných v oboch 
smeroch hr. 200 mm. Strešná železobetónová doska nad posledným podlažím bude hr. 200 mm. 
Stropné konštrukcie podzemných podlaží budú bezprievlakové železobetónové monolitické dosky hr. 250 
mm.  
Dopravne je územie zóny CO napojené na existujúcu komunikáciu št. cesta I/2, BA-Rusovce. Územie 
bude zásobované navrhovaným vodovodom DN150 vedeným v novonavrhovaných komunikáciách. 
Vodovod bude napojený na existujúci vodovod vybudovaný v rámci zóny C1 a zaokruhovaný s 
pripravovaným vodovodom TVL DN 400 z projektu PRIMÁRNA INFRAŠTRUKTÚRA, SO-12. Na 
areálovom rozvode budú osadené 4 nadzemné hydranty DN150. 
Pre každý byt bude riešený samostatný uzatvárateľný vykurovací okruh napojený na centrálnu stúpačku. 
Ako vykurovacie telesá budú slúžiť Jaga Tempo Low H2O s teplotou vykurovacej vody max. 60 oC, pre 
kúpeľne rebríkové radiátory doplnené prípadne elektrickým podlahovým temperovaním. Zdrojom pre 
vykurovanie a prípravu TÚV bude slúžiť plynová kotolňa umiestnená v SO 01 v 1.PP (3x kotol Vitocrossal 
300 s celkovým výkonom kotlov 1500 kW). Bude slúžiť aj pre SO 04. V SO 04 bude odovzdávacia 
stanica s výkonom 380 kW. Potrubie SO 01 do SO 04 bude predizolované plastové potrubie vedené 
v zemi. Vykurovacia sústava (ležaté/stúpacie rozvody) budú izolované oceľové potrubia vedené pod 
stropom suterénu a v šachtách bytov. V bytových jednotkách budú izolované plastové potrubia uložené v 
potery podlahy resp. vrstve krokovej izolácie.  
Vetranie objektov bude kombinované, nútené a prirodzené. V objektoch sa budú nachádzať 
vzduchotechnické zariadenia, ktoré budú umiestnené vo vetraných priestoroch, strojovniach, alebo na 
streche objektu. Prívod vonkajšieho vzduchu k zariadeniam bude cez vzduchotechnické potrubia a 
stavebné otvory v obvodovom plášti budovy. Vertikálne rozvody budú vedené v šachtách. Na hraniciach 
požiarnych úsekov budú umiestnené protipožiarne klapky s požiarnou odolnosťou. Vetranie chránenej 
únikovej cesty typu „C“, bude pretlakové. 
Napojenie posudzovaného objektu na elektrickú energiu bude zabezpečené prostredníctvom zriadenej 
trafostanice (nie je predmetom posúdenia tejto TS). Pre potreby napájania zariadení v činnosti počas 
požiaru (napr. núdzové osvetlenie, EPS, vetranie CHÚC) bude posudzovaný objekt zabezpečený aj 
zdrojom zálohovaného napájania (UPS). 
Pripojenia na inžinierske siete budú prostredníctvom nových prípojok. Objekt bude chránený 
bleskozvodným zariadením. Objekt bude tvoriť nehorľavý konštrukčný celok. Požiarna výška 
nadzemnej časti stavby je 21,07 m. 
 



 

 

TECHNICKÉ RIEŠENIE POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 
 
 Požiarna bezpečnosť je riešená v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., STN 92 0201 časť 1-4 a 
ďalších súvisiacich noriem. V súlade s § 94 ods. 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. sa jedná o stavbu 
na bývanie skupiny B. 

Delenie objektu na požiarne úseky 
 
 V súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z.z. s STN 92 0201 bude stavba rozdelená do požiarnych 
úsekov nasledovne : 
 
• N 1.01 – hromadná garáž (priestor S.019) 
• N 1.02 – technická miestnosť, NN rozvodňa, UPS (priestory S.005-S.007) 
• N 1.03 – kobky (priestory S.032-S.037) 
• N 1.04 – kobky a odovzdávacia stanica tepla (priestory S.008-S.018) 
• N 1.05 – kobky (priestory S.020-S.021) 
• N 1.06 – kobky (priestory S.022-S.026) 
• N 1.07 – kobky (priestory S.028-S.031) 
• N1/N8.01 – CHÚC typu „C“ 
• N1/N8.02 – výťahová šachta (jej súčasťou je aj strojovňa výťahu, ktorá sa nachádza nad výťahovou 

šachtou) 
• N2/N8.01 – inštalačná šachta pri CHÚC „C“ 
• N2/N8.02 – inštalačná šachta pri výťahovej šachte   
 
Na 2.NP-8.NP všetky vodorovné chodby (mimo súčastí CHÚC), do ktorých ústiach dvere z jednotlivých 
obytných buniek (bytov), budú v súlade s § 54 ods. 1 písm. b) a § 51 ods. 4 citovanej vyhlášky tvoriť 
samostatné požiarne úseky ako čiastočne chránené únikové cesty (ČCHÚC). 
 
Na 2.NP-8.NP budú v súlade s § 94 ods. 2 písm. a) a prílohy č. 1 bod 4 citovanej vyhlášky tvoriť 
samostatné požiarne úseky všetky obytné bunky (byty). 
 
Inštalačné šachty (tzv. „bytové jadrá“) budú súčasťou jednotlivých bytových jednotiek a nebudú tvoriť 
samostatné PÚ, preto budú v podlahe a strope domurované a okolo priebežných vedení doplnené o také 
konštrukčné prvky, ktoré budú spĺňať požiadavky na utesnený prestup podľa § 40 ods. 3 citovanej 
vyhlášky (vid. bod 2.4 tejto technickej správy). 
 
Šachty VZT budú tvoriť samostatné PÚ, ktoré nebudú zlúčené s inými profesiami.  

Stanovenie požiarneho rizika 
 
  Požiarne riziko požiarnych úsekov je stanovené výpočtom alebo podľa tabuľky K.1 alebo L.1 STN 
92 0201-1: 
 
• N 1.01 – pv = 20 kg/m2 (položka 13 L.1) 
• N 1.02 – pv = 37,00 kg/m2 (položka 24a) K.1) 
• N 1.03 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.04 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.05 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.06 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N 1.07 – pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 
• N1/N8.01 – CHÚC typu „C“ - pv = 7,5 kg/m2 (položka 21 K.1) 
• N1/N8.02 – pv = 26,0 kg/m2 (položka 26 K.1) 
• N2/N8.01 – pv = 15,00 kg/m2 (položka 3a) L.1) 
• N2/N8.02 – pv = 15,00 kg/m2 (položka 3a) L.1) 
 
Na 2.NP-8.NP všetky vodorovné chodby (mimo súčastí CHÚC) tvoriace ČCHÚC - pv = 7,5 kg/m2 
(položka 21 K.1) 
 



 

 

Na 2.NP-8.NP všetky obytné bunky (byty) - pv = 50,0 kg/m2 (položka 16 K.1) 

Veľkosť požiarneho úseku 
 

Dovolené plochy PÚ sú určené v súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 
a STN 92 0201-1. 
 

Najväčšia dovolená veľkosť nevýrobného PÚ a najväčší dovolený počet požiarnych podlaží v PÚ je 
určený v súlade s čl. 4.1.1 citovanej STN (vid. časť IV. Výpočty). 

 
Najväčšie dovolené veľkosti PÚ hromadných garáží boli určené v súlade s tab. 22 citovanej STN. 
 

 Skutočná veľkosť 
(m2) 

Dovolená veľkosť 
(m2) 

N 1.01 632,14 3000 
 
Dovolené plochy PÚ sú splnené. 

 

Stupeň požiarnej bezpečnosti 
 

 Stupeň požiarnej bezpečnosti je súhrn technických vlastností konštrukcií v PÚ, ktoré zabezpečujú 
ich schopnosť odolávať predpokladaným účinkom požiaru. SPB je určený v súlade s tab. 2, 3 a 4 STN 92 
0201-2 a tab. 1 STN 92 0201-3. 
 
  Stupeň požiarnej bezpečnosti pre jednotlivé PÚ je : 
 
• N 1.01 –  III. SPB  
• N 1.02 –   II. SPB 
• N 1.03 –   II. SPB 
• N 1.04 –   II. SPB 
• N 1.05 –   II. SPB 
• N 1.06 –   II. SPB 
• N 1.07 –   II. SPB 
• N1/N8.01 –  I. SPB 
• N1/N8.02 – II. SPB 
• N2/N8.01 –  I. SPB 
• N2/N8.02 –  I. SPB   
 
Na 2.NP-8.NP všetky vodorovné chodby (mimo súčastí CHÚC) tvoriace ČCHÚC - I. SPB 
 
Na 2.NP-8.NP všetky obytné bunky (byty) - II. SPB 
 

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií 
 
  Požiarna odolnosť konštrukcie stavby, požiarneho uzáveru alebo závesného podhľadu je 
schopnosť konštrukcie odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby nedošlo k porušeniu jej funkcie. 
Požiadavky na najnižšiu požiarnu odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií 
stanovuje tab. 5 STN 92 0201-2. 
 

Pol. Stavebné konštrukcie a klasifikácia I. II. III. 
1.b) Požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny a požiarne 

stropy) v NP 
 

30 
 

45 
 

60 
1.c) Požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny a požiarne 

stropy) v posl. NP 
 

15 
 

30 
 
- 

2.a)2 Obvodové steny zaisťujúce stabilitu v NP  30 45 60 
2.a)3 Obvodové steny zaisťujúce stabilitu v posl. NP  15 30 - 



 

 

3. Strešný plášť 15 30 - 
4.b) Požiarne uzávery otvorov v pož. stenách a pož. stropoch 

v NP 
30 30 45 

4.c) Požiarne uzávery otvorov v pož. stenách a pož. stropoch 
v NP a posl. NP 

 
15 

 
30 

- 

6.a)2 Požiarne deliace konštrukcie šácht ostatných výťahov 30/D1 30/D1 45/D1 
6.a)3 Požiarne deliace konštrukcie inštalačných šácht a 

kanálov 
30/D1 45/D1 - 

6.b)3 Požiarne uzávery otvorov v požiarnych deliacich 
konštrukciách inštalačných šácht a kanálov 

 
30 

 
45 

 
- 

7. Nosné konštrukcie striech bez požiarne deliacej funkcie 15 30 - 
8.b) Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú 

stabilitu stavby 
v NP 

 
30 

 
45 

 
60 

8.c) Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú 
stabilitu stavby 
v posl. NP 

 
15 

 
30 

 
- 

9. Nosné konštrukcie vo vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu 
stavby 

15 30/D2 45/D2 

 
ü Požiarna odolnosť nosných konštrukcií na nižšom podlaží stavby nesmie byť nižšia ako požiarna 

odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií na vyššom podlaží. 
ü Nosné konštrukcie objektu budú z monolitického železobetónového skeletu, budú doplnené 

stužujúcimi a nosnými železobetónovými stenami a murovanými nosnými konštrukciami, pričom 
musia spĺňať požadovanú 60 minútovú požiarnu odolnosť v PP a 45 minútovú požiarnu odolnosť 
v NP. Nosné konštrukcie objektu musia spĺňať požiadavku kritéria R. 

ü Vertikálne nosné konštrukcie budú murované z keramických tvaroviek POROTHERM P+D a 
železobetónové steny z vyľahčeného betónu, vnútorné medzibytové hr. 250 mm a obvodové 
hr. 300 mm, z tehlových zvukovoizolačných dierovaných tvaroviek, pričom musí spĺňať požadovanú 
60 minútovú požiarnu odolnosť. Obvodová aj nosná stena musí spĺňať požiadavku kritéria REI resp. 
REW. 

ü Obvodová stena bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom báze minerálnej vlny hr. 200 
mm, pričom musí spĺňať požiadavku triedy reakcie na oheň A2-s1, d0. 

ü Steny schodišťového jadra a výťahov budú železobetónové hr. 200 a 250 mm, pričom musia spĺňať 
požadovanú 60 minútovú požiarnu odolnosť. Musia spĺňať požiadavku kritéria REI resp. REW. 

ü Na mieste styku obvodovej steny s požiarnou stenou alebo s požiarnym stropom musí byť v 
obvodovej stene vyhotovený požiarny pás so šírkou najmenej 1,2 m, pričom musí byť vyhotovený z 
konštrukčných prvkov druhu D1 a index šírenia plameňa sa musí rovnať hodnote 0. Musia spĺňať 
požiadavku kritéria REI resp. REW. 

ü Požiarne deliace konštrukcie – požiarne steny medzi jednotlivými PÚ budú murované z keramických 
tvaroviek POROTHERM P+D a železobetónové steny z vyľahčeného betónu, vnútorné medzibytové 
hr. 250 mm, z tehlových zvukovoizolačných dierovaných tvaroviek, pričom musí spĺňať požadovanú 
45 a 60 minútovú požiarnu odolnosť (podľa vyššieho SPB priľahlých PÚ, vid. grafická časť). Musia 
spĺňať požiadavku kritéria REI (nosná konštrukcia) resp. EI (nenosná konštrukcia). 

ü Inštalačný kanál resp. inštalačné šachty budú vyhotovené z prostého betónu s dobetónovaním z 
tehlových tvaroviek hr. 11,5 mm murovaných do malty. Uvedené konštrukcie budú požiarne deliace 
konštrukcie – požiarne steny, musia byť vyhotovené zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň 
A1 alebo A2-s1, d0, pričom musia spĺňať požadovanú 30 minútovú požiarnu odolnosť a spĺňať 
požiadavku kritéria EI. 

ü Montážny alebo kontrolný otvor (uzáver) konštrukcií inštalačného kanála alebo inštalačnej šachty 
musí spĺňať požiadavku na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, čiže minimálne 30 minút 
a nemusí sa automaticky uzatvárať. Vzhľadom k tomu, že inštalačné šachty (tzv. „bytové jadrá“) budú 
súčasťou jednotlivých bytových jednotiek a nebudú tvoriť samostatné PÚ nie sú na ich konštrukcie 
kladené požiadavky z hľadiska požiarnej bezpečnosti okrem prestupov v podlahách a strope, ktoré 
budú spĺňať požiadavky na utesnený prestup podľa § 40 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z (vid. 
text tohto bodu nižšie). 

ü Vodorovné stropné konštrukcie nad typickými podlažiami budú zo železobetónových monolitických 
stropných dosiek, prevažne bezprievlakových, nosných v oboch smeroch hr. 200 mm a stropné 
konštrukcie podzemných podlaží budú bezprievlakové železobetónové monolitické dosky 



 

 

hr. 250 mm, pričom musia spĺňať požadovanú 30 až 60 minútovú požiarnu odolnosť (podľa SPB PÚ 
pod stropom, vid. grafická časť) a spĺňať požiadavku kritéria REI. 

ü Nosnú konštrukciu strechy bude tvoriť železobetónová stropná doska hr. 200 mm, pričom musí 
spĺňať požadovanú 30 minútovú požiarnu odolnosť. Strecha je bez požiarne deliacej funkcie a musí 
spĺňať požiadavku najmenej kritérium R. 

ü Schodiská budú vyhotovené ako železobetónové, pričom musia spĺňať požadovanú 30 minútovú 
požiarnu odolnosť a musí spĺňať požiadavku najmenej kritérium R. 

ü Dvere do kobiek, do technických miestností ako aj do CHÚC a výťahové dvere budú požiarnymi 
uzávermi otvorov – požiarne dvere, pričom musia spĺňať požadovanú 30 resp. 45 minútovú požiarnu 
odolnosť. Musia byť vybavené samozatváracím mechanizmom a musia spĺňať požiadavku kritéria 
EW a tie, ktoré vedú do CHÚC musia spĺňať kritérium EI. Požiarny uzáver typu EW možno nahradiť 
požiarnym uzáverom typu EI. 

ü Vchodové dvere do jednotlivých bytových jednotiek budú požiarnymi uzávermi otvorov – požiarne 
dvere, pričom musia spĺňať požadovanú 30 minútovú požiarnu odolnosť. Musia spĺňať požiadavku 
kritéria EW. Požiarny uzáver typu EW možno nahradiť požiarnym uzáverom typu EI. 

ü Lineárne styky stavebných prvkov požiarne deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby 
zabránili rozšíreniu požiaru do iného PÚ. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky na požiarnu 
odolnosť požiarne deliacej konštrukcie – teda požadovanú 30 až 60 minútovú požiarnu odolnosť. 

ü Prestupy inštalácií, rozvodov a technických zariadení  cez požiarne deliace konštrukcie  musia byť 
utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného PU. Utesnený prestup musí spĺňať 
požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie – teda požadovanú 30 až 60 
minútovú požiarnu odolnosť. Prestupy musia spĺňať požiadavku najmenej kritérium EI a musia byť 
označené v súlade s § 40 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 

ü V prípadoch ak je priemer potrubia vzduchotechnického zariadenia väčší alebo rovný 0,04 m2 musí 
byť v mieste jeho prestupu cez požiarne deliacu konštrukciu osadená požiarna klapka, pričom musí 
spĺňať požiarnu odolnosť podľa požiadavky na požiarnu odolnosť na konštrukciu cez ktorú 
prechádza, musí byť vyhotovená z nehorľavých látok a musí sa uzatvárať samočinne. Otvor pre 
výfuk odpadného vzduchu musí byť vzdialený najmenej 1,5 m od  

§ východov CHÚC, 
§ otvorov pre prirodzené vetranie CHÚC, 
§ nasávacích otvorov VZT. 

 
 Požiarne uzávery zabudované v stavbe budú označené viditeľným, čitateľným a ťažko 
odstrániteľným nápisom „POŽIARNY UZÁVER“ umiestneným priamo na požiarnych uzáveroch alebo v 
ich tesnej blízkosti. Na požiarne uzávery určené do bytových jednotiek sa to nevzťahuje. 
Označenie „POŽIARNY UZÁVER“ na únikových cestách bude doplnené nápisom „ÚNIKOVÝ 
VÝCHOD“, ktorý bude osvetlený vnútornými alebo vonkajšími zdrojmi svetla alebo bude vyhotovený zo 
svetielkujúcich farieb a najmenšia veľkosť písma bude 50 mm. 
Označenie na požiarnych uzáveroch sa umiestni tak, aby aj po ich zabudovaní v stavbe bolo vždy 
prístupné pre kontrolu, bolo čitateľné a ťažko odstrániteľné.  
 Tesnenia prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 budú 
označené štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blízkosti. 
Bude umiestnený aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, 
čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Bude obsahovať najmä tieto údaje: 

p) nápis „PRESTUP“, 
q) symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti, 
r) názov systému tesnenia prestupu, 
s) mesiac a rok zhotovenia, 
t) názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie. 

 
 Požiadavky na konštrukcie musia byť splnené. 

Riešenie únikových ciest 
 
 Únikové cesty z jednotlivých PÚ sú riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 

 
V posudzovanom objekte sa nachádza jedna chránená úniková cesta typu „C“ s núteným 

vetraním (schodiská s výťahovými šachtami), ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 51 ods. 5 citovanej 
vyhlášky. Z garážových priestorov na 1.PP je možné unikať nechránenou únikovou cestou priamo na 



 

 

voľné priestranstvo alebo do CHÚC. Začiatok ÚC je v súlade s § 65 ods. 5 písm. a) a c) citovanej 
vyhlášky v najvzdialenejšom mieste požiarneho úseku resp. na osi východu z funkčne ucelenej skupiny 
miestností – na osi bytovej jednotky. Únik je možný priamo na voľné priestranstvo alebo cez CHÚC.  
 Pre potreby výpočtu evakuácie bol predpokladaný počet osôb z jednotlivých priestorov stanovený 
v súlade s STN 92 0241. Priestory, ktoré nie sú uvedené nižšie sa v súlade s čl. 2.3 písm. b) posledná 
veta STN 92 0241 nezapočítali do celkového počtu osôb, lebo ide o priestory, ktoré budú využívať iba 
osoby, ktoré už boli započítané. 
 
Počet osôb z jednotlivých priestorov bol stanovený v súlade s STN 92 0241 nasledovne : 
 
N 1.01 
garáž pol. 10.1.2 24 státí * 0,5 = 12 osôb 
 
Z PÚ N 1.01 vedie viac NÚC priamo na voľné priestranstvo alebo do CHÚC. Pre PÚ N 1.01 je dovolený 
čas evakuácie 2,7 min., pričom pre normovaný počet 12 osôb je skutočný čas evakuácie 0,78 min. 
Minimálny počet únikových pruhov je 1,0 pričom v skutočnosti budú k dispozícii minimálne 3,0 únikové  
pruhy. Dĺžka NÚC nebude dlhšia ako 27,0 m pričom dovolená dĺžka NÚC je 104,0 m. 
 
N1/N8.01 - CHÚC „C“ 
Bytové jednotky pripadajúce k jednej CHÚC - pol. 9.1 250*1,5 = 375 osôb 
 
Do PÚ N1/N8.01 vedú vchodové dvere obytných jednotiek na 2.NP-8.NP. Počet evakuovaných osôb 
postupne pribúda po jednotlivých podlažiach, preto posúdenie bolo vykonané na najvyššom podlaží a na 
najnižšom podlaží. Osoby z priestorov garáží a kobiek sa nepripočítavali, lebo ide o tie isté osoby, čo je 
v súlade s čl. 2.3 b) posledná veta STN 92 0241. Pre PÚ N1/N8.01 je zo 8.NP dovolený čas evakuácie 
30,00 min., pričom pre normovaný počet 40 osôb schopných samostatného pohybu a 2 osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu je skutočný čas evakuácie 3,68 min. Minimálny počet únikových 
pruhov je 1,5 pričom v skutočnosti budú k dispozícii minimálne 2,0 únikové  pruhy. Dĺžka CHÚC nebude 
dlhšia ako 73,0 m pričom dovolená dĺžka CHÚC je 731,0 m. Z 2.NP na 1.NP po schodoch dole a na 
voľné priestranstvo je dovolený čas evakuácie 30,00 min., pričom pre normovaný počet 256 osôb 
schopných samostatného pohybu a 19 osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je skutočný čas 
evakuácie 7,26 min. Minimálny počet únikových pruhov je 1,5 pričom v skutočnosti budú k dispozícii 
minimálne 2,0 únikové pruhy. Dĺžka CHÚC nebude dlhšia ako 11,0 m pričom dovolená dĺžka CHÚC je 
579,5 m. 
 
V súlade s § 65 ods. 12 písm. a) citovanej vyhlášky môže mať ČCHÚC (všetky vodorovné chodby mimo 
súčastí CHÚC Na 2.NP-8.NP) z obytných buniek dĺžku najviac 20 m, lebo vedie iba k jednému východu 
do CHÚC, čo je splnené lebo v skutočnosti bude mať najviac 17,2 m. 
 
Najmenšia šírka ČCHÚC alebo CHÚC je 1,5 únikového pruhu (túto podmienku spĺňajú dvere so šírkou 0, 
80 m), čo je splnené, lebo ČCHÚC bude mať minimálne 2,5 ÚP a CHÚC na schodisku bude mať 
minimálne 2,0 ÚP. Dvere na uvedených ÚC budú široké minimálne 0,9 m. 
 
Súčasťou požiarneho úseku spoločnej komunikácie, do ktorej vedú dvere z obytných buniek (ČCHÚC), 
môžu byť priestory vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne 
zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m2, čo je splnené. 
 
Pôdorysná plocha požiarnej predsiene CHÚC typu „C“ sa určuje podľa predpokladaného počtu 
evakuovaných osôb a ich schopnosti samostatného pohybu. Musí mať najmenej 5 m2 (v skutočnosti 
10,59 m2). 

Pôdorysná plocha CHÚC typu „C“ bude umožňovať pobyt minimálne 40 % celkového súčinu počtu 
evakuovaných osôb a súčiniteľa podmienok evakuácie pripadajúcich na ÚC, pričom pre osobu schopnú 
samostatného pohybu pripadá plocha 0,25 m2 a pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu pripadá 
plocha 1,0 m2. Pri dimenzovaní pôdorysnej plochy ÚC sa počítalo celkovou plochou CHÚC, ktorá je 
198,49 m2, pričom pre 40 % osôb zodpovedá 58,15 m2. Pôdorysná plocha CHÚC pripadajúca na jedno 
podlažie je 24,64 m2, pričom pre 40 % osôb na jednom podlaží zodpovedá 8,66 m2. Z uvedeného 
vyplýva, že plocha CHÚC ako aj jej predsiene vyhovuje. 
 
 



 

 

POŽIADAVKY : 
 
ü  Dvere na únikových cestách sa okrem dverí na začiatku únikovej cesty budú otvárať v smere úniku 

pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch. Všetky dvere na ÚC budú bez 
prahov. 

ü Dvere na únikových cestách, ktorými uniká viac ako 300 osôb (dvere v CHÚC na 1.NP v rátane dverí 
na voľné priestranstvo) budú na strane v smere úniku opatrené panikovým východovým uzáverom 
ovládaným horizontálnym madlom podľa STN EN 1125. 

ü Smer úniku bude vyznačený na všetkých únikových cestách tak, aby bolo zrejmé, kde sa nachádzajú 
východy zo stavby na voľné priestranstvo. 

ü Únikové cesty budú počas prevádzky osvetlené denným svetlom alebo umelým svetlom. 
ü CHÚC bude vybavené núdzovým osvetlením tak, aby v čase evakuácie boli osoby unikajúce po 

únikových cestách schopné orientovať sa, vedeli rozoznať prekážky a videli označenia smerov úniku. 
ü CHÚC bude vetraná umelým, pretlakovým vetraním, ktoré bude vytvárať pretlak vzduchu medzi 

priestorom únikovej cesty a požiarnou predsieňou, s hodnotou od 15 Pa do 50 Pa a medzi požiarnou 
predsieňou a vedľajšími požiarnymi úsekmi s hodnotou od 10 Pa do 30 Pa tak, aby bol dodržaný 
tlakový spád z priestoru únikovej cesty do predsiene. Činnosť vetracieho zariadenia bude 
zabezpečená aspoň na čas, ktorý sa rovná 2x tu, nie však na menej ako 45 min. vzhľadom k tomu, že 
CHÚC bude slúžiť aj ako zásahová cesta, bude činnosť vetracieho zariadenia zabezpečená aspoň 
počas 90 min. Odvod vzduchu z chránenej únikovej cesty musí vyúsťovať na obvodovú konštrukciu 
stavby alebo na strechu stavby. 

ü Z CHÚC bude zabezpečený prístup na strechu stavby. V stavbe je viac CHÚC, preto stačí aby bol 
prístup na strechu aspoň z jednej z nich. 

ü Prevádzkové výťahy, budú vyhotovené tak, aby v prípade požiaru boli spôsobilé zísť do referenčného 
podlažia (1.NP) a umožnili tak osobám vystúpiť a mohli opustiť budovu. 

ü V súlade s § 75 citovanej vyhlášky nebudú v CHÚC umiestnené: 
v) voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky 
w) voľne vedené rozvody VZT zariadení, okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie týchto 

priestorov 
x) voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov zabezpečujúcej jej 

prevádzku 
y) voľne vedené dymovody 
z) voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary 
aa) rozvody toxických látok alebo inak nebezpečných látok 
bb) predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod hodnotu podľa § 68 a 69. 

 
 Z uvedeného vyplýva, že únikové cesty požiadavkám cit. vyhlášky vyhovujú. 

Zariadenia pre protipožiarny zásah 

Prístupová komunikácia 
 
 Príjazd k posudzovanému objektu bude možný z existujúcej komunikácie št. cesta I/2, BA-Rusovce. 
Na ňu bude nadväzovať vnútrobloková komunikácia dostatočnej šírky - min. 5,0 m, ktorá bude viesť do 
bezprostrednej blízkosti stavby, čo je v súlade s § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Vnútroblokové 
komunikácie sú prejazdné. 

Nástupná plocha 
 

Nástupná plocha nemusí byť vybudovaná, čo je v súlade s § 83 ods. 1 písm. b) vyhlášky MV 
SR č. 94/2004 Z.z. CHÚC typu „C“ spĺňa podmienky pre vnútornú zásahovú cestu. 

Zásahové cesty 

Vnútorná zásahová cesta 
 

Vnútornú zásahovú cestu nie je nutné vybudovať, čo je v súlade s § 84 ods. 1 písm. b) 
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Avšak v objekte sa nachádza CHÚC „C“, ktorá spĺňa podmienky pre 
vnútornú zásahovú cestu (z 8.NP je možný výlez aj na strechu). 



 

 

Vonkajšia zásahová cesta 
 

Stavba nebude vybavená vonkajšou zásahovou cestou, čo je v súlade s § 86 ods. 3 vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z.z. Stavba má požiarnu výšku väčšiu ako 9,0 m (h = 21,07 m). 

Požiarne zariadenia 

Zásobovanie vodou pre hasenie požiaru 
 
 Zásobovanie stavby vodou pre hasenie požiarov je riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 
Z.z. a STN 92 0400. 
 

 Celková potreba požiarnej vody pre posudzovaný objekt je stanovená v súlade s čl. 4.1 a tab. 2 STN 92 0400 podľa PÚ 
N 1.01, kde Q = 12,0 l/s (potrubie DN 100), resp. požiarna nádrž o veľkosti 22 m3. 

 Uvedená potreba vody pre posudzovaný objekt bude zabezpečená z novovybudovaného vonkajšieho vodovodu DN 150 
vedenom v novonavrhovaných komunikáciách, ktorý bude napojený na existujúci vodovod vybudovaný v rámci zóny C1 
a zokruhovaný s pripravovaným vodovodom TVL DN 400. Na novovybudovanom vodovode DN 150 budú inštalované nadzemné 
požiarne hydranty DN 150. Ich rozmiestnenie je zrejmé z grafickej časti.  

 V posudzovanej stavbe budú v súlade čl. 5.3 a čl. 5.5.2 citovanej STN inštalované hadicové zariadenia – hadicový 
navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 
10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l/min pri tlaku 0,2 MPa. Hadicové zariadenia budú umiestnené garážových priestoroch na 
1.PP a 1.NP a v CHÚC na každom podlaží (vid. Grafická časť) tak, aby najodľahlejšie miesto bolo od hadicového zariadenia 
vzdialené najviac 30 m a zároveň aby bolo každé miesto posudzovanej stavby dosiahnuteľná minimálne jedným hadicovým 
zariadením. Vzhľadom k tomu, že na vnútornom vodovodnom potrubí bude viac ako dve hasiace zariadenia, bude dimenzované 
v súlade s čl. 5.6.1 citovanej STN pre možnosť použitia najmenej dvoch hadicových zariadení. 

Hasiace prístroje 
 
  Počet, umiestnenie a druh hasiacich prístrojov je určený podľa charakteru prevádzky 
(pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru), jeho veľkosti a podľa charakteru látok vyskytujúcich sa v 
posudzovanom požiarnom úseku. 
 
  Rozmiestnenie hasiacich prístrojov bude nasledovné : 
 

§ N 1.01 – 4 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.02 – 2 ks CO2 – 5 kg 
§ N 1.03 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.04 – 2 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.05 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.06 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ N 1.07 – 1 ks práškový – 6 kg 
§ Na každom podlaží s bytovými jednotkami - 1 ks práškový – 6 kg 

 
 Kontrola hasiacich prístrojov sa musí vykonávať najmenej raz za 12 mesiacov resp. najmenej raz 
za 24 mesiacov. 

Vzduchotechnické zariadenia 
 

Všetky rozvody a zariadenia VZT budú spĺňať požiadavky STN 73 0872. 
 
ü V každom mieste prestupu VZT zariadenia alebo potrubia cez požiarne deliacu konštrukciu (požiarny 

strop alebo požiarna stena)bude osadená požiarna klapka, okrem prípadu keď je potrubie v celej 
dĺžke prechodu cez iný požiarny úsek chránené požiarnou izoláciou (triedy reakcie na oheň A1 alebo 
A2, v CHÚC výlučne A1 najviac A2 s1,d0 a to aj v mieste prestupu.  

ü Utesnenie prestupov VZT potrubia budú utesnené hmotou triedy reakcie na oheň A1 najviac A2 
s1,d0 s požiarnou odolnosťou, ktorá sa požaduje od požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú. 

ü V mieste prestupu bude vždy nehorľavé potrubie, a to minimálne do vzdialenosti 0,5 m na každú 
stranu od požiarnej klapky. V prípade umiestnenia VZT potrubia do CHÚC môžu byť potrubia len 
nehorľavé (z materiálov triedy reakcie na oheň A1 najviac A2 s1,d0, resp. konštrukcie druhu D1). 

 



 

 

Elektrická požiarna signalizácia 
 

V súlade s § 88 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená elektrickou 
požiarnou signalizáciou. 

Hlasová signalizácia požiaru 
 

V súlade s § 90 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená hlasovou 
signalizáciou požiaru. 

Stabilné hasiace zariadenie 
 
V súlade s § 87 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená stabilným hasiacim 

zariadením. 

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia 
 
V súlade s § 87 a 92 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená zariadením na 

odvod tepla a splodín horenia. 

Požiarny výťah 
 
Stavba nemusí byť vybavená požiarnym výťahom, čo je v súlade s § 85 ods. 2 písm. a) 

vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Požiarna výška nadzemnej časti stavby je 18,1 m. 

Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari 
 

Elektroinštalácie budú zrealizované podľa platných právnych predpisov. V súlade s § 91 vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z.z. budú elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, zabezpečené 
trvalou dodávkou elektrickej energie. Trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a vlastnosti káblových 
rozvodov sú určené v súlade s STN 92 0203. 
 

Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať v súlade s čl. 4.2.1 STN 92 0203 
zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov. 

Elektrické rozvody budú  v súlade s čl. 4.3.1 STN 92 0203 zrealizované tak, aby sa zabezpečilo 
bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe v rátane elektrických 
zariadené, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru. 
 Stavba bude v súlade s čl. 4.3.2 a 4.3.3 STN 92 0203 vybavená ovládacími prvkami CENTRAL 
STOP a TOTAL STOP, ktoré budú chránené proti neoprávnenému či náhodnému použitiu. Priestor, kde 
budú tieto ovládacie prvky umiestnené musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru 
alebo z priestoru CHÚC. Ich presné umiestnenie bude uvedené v samostatnom projektovom riešené 
zabezpečenia stavby elektrickou energiou. 
 Trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie budú v súlade s čl. 4.4.1.7 STN 92 0203 
upevnené resp. kotvené len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť 
podľa bodu 2.4 tejto technickej správe. 
 

V súlade s prílohou A sú požiadavky na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej 
energie nasledovné : 

 
ü zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie je najmenej 30 minút 
ü Núdzové osvetlenie chránených únikových ciest je najmenej 60 minút 
ü zariadenie na vetranie CHÚC je 2x tu, najmenej 45 minút, keďže bude slúžiť aj ako zásahová 

cesta najmenej 90 minút 
 

Požiadavky na káble 
Trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie: 

 



 

 

Ø B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 1 200 
s ≤ 15 MJ; maximálna hodnota uvoľneného tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 m; rýchlosť rozvoja 
požiaru ≤ 50 Ws-1; 

Ø s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR 
≤ 0,25 m2/s; 

Ø d1 – žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1 200 s; 
Ø a1 – vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3. 
 

V súlade s prílohou B sú požiadavky na káble vedené cez PÚ v dole uvedených priestoroch 
nasledovné : 

 
ü stavby na bývanie, komunikačné priestory B2ca - s1, d1, a1 
ü chránené únikové cesty - B2ca - s1, d1, a1 

 
 
 
 
 
 
 
 

B.11  ELEKTRO 
B.11.1. SO-16 Prípojka VN 

Všeobecne  :  
Projekt rieši zemnú káblovú prípojku VN 22 kV pre transformačnú stanicu TS1-CO, ktorej osadenie je 
pripravované na pozemku investora v Južné Mesto, Zóna C0 – I.ETAPA. 
Dokumentácia je vypracovaná v rozsahu projektu pre stavebné povolenie a ako podklady pre jej 
vypracovanie slúžili: 

- Projekt DÚR 
- konzultácie Architektom resp. hl. inžinierom stavby 
- Vyjadrenie ZSDIS zo 22.10.2014 (Ing. Michal Vajanský a Boris Kleštinec) 
- Situácia širších vzťahov 
- príslušné predpisy a normy STN 
- katalógy výrobkov 

 
Základné  elektrotechnické  údaj e:  

 
Strana VN: 3 AC 22kV str.50Hz/IT 
druh VN siete:  podľa spôsobu uzemnenia neutrálneho bodu 

STN EN 61936-1 čl. 4.2.1 
STN EN 50522 čl. 3.4.25 až 3.4.27 

 
VN- Ochrany pred priamym a nepriamym dotykom podľa STN EN 61936-1: 

2011 a STN EN 50522: 2011 
-  pred priamym dotykom: – ochrana krytom, zábranou – čl.8.2.1.1 
-  pred nepriamym dotykom: -ochrana uzemnením čl. 8.3 a čl.10, čl.7 STN EN 50522 

 
Zatriedenie el. zariadenia z hľadiska možného ohrozenia: 

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR je elektrické zariadenie zemnej káblovej prípojky VN 
22 kV charakterizované ako: „vyhradené technické zariadenie elektrické“ 
V zmysle prílohy č. 1, časti III vyhlášky je podľa miery ohrozenia zaradené do: 



 

 

skupiny A odst. c) - elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 
1 500 V. 

 
Dôležitosť dodávky el. energie 
Podľa STN 34 1610 je navrhovaný stupeň č. 3 (dodávka z verejnej siete). 

 
Celkový predpokladaný inštalovaný príkon: 

 
Objekt     Inštalovaný P  max. Súčasný prípojková skriňa 
     Pi ( kW ) 

Byt. dom SO-01A  559,5  144,9  1-SR6 
Byt. dom SO-01B  582,3  145,1  1-SR6 
Byt. dom SO-02  523  144,4  2-SR5 
Byt. dom SO-03  738,7  203,9  3-SR5 
Byt. dom SO-04  693,1  178,1  4-SR6 

Spolu:  3096,6  816,4 
 
 

Koeficient pre SO-01 až SO-04  0,6 
Spolu  pre I a II.Etapu  489,84 

 
 

 Predpokladaná s potreba el. energie: 
 

súčasný príkon  : Pp   =   489,8kW 
časový koef. využitia maxima : 0,7 
čas ročného využitia maxima : Tt= 4100  hodín 
Ročná spotreba el. energie At = PpxTt x 0,7 = 1405 MWh/rok 

 
Dimenzované navrhnuté káble bude schopné prenášať potrebné výkony. Vedenia budú dimenzované 
podľa odberov zistených z podkladov a požiadaviek ZSDIS, a.s. v zmysle platných STN radu 33 2000-. 
Kategórie vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51 všeobecne: 
- pre kábel v zemi: AA4, AC1, AD7, AF3, AG1, AH2,2, AK1, AL1, AM2-1, AM3-1, AM-4, AM-5, AM8-
1, AM9-1, AM31-1, AM1, AN1, AP1, AQ2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 
- pre kábel vo vzduchu : AB7,8/-30+40/, AC1, AD2-4, AE4, AF2,3, AG2, AH2, AK1, AL1, AM2-1, AM3-
1, AM-4, AM-5, AM8-1, AM9-1, AM31-1, AM2-6, AN3, AP1, AQ2,3, AS3, AT1, AU1, BA1, BC2, BD1, 
BE1, CA1, CB1 

 
Dôležitosť dodávky el. energie 
Podľa STN 34 1610 je navrhovaný stupeň č. 3 (dodávka z verejnej siete). 

 
Jestvujúci , východiskový  stav : 

 
V čase realizácie prípojky VN bude súčasne na základe zmluvy o spolupráci realizovaný privádzač 
riešený v PD JM-PI SO43 – linky č. 1093 a 1094 - právoplatné stavebné povolenie č. SP- 
UKSP14602- TX1/13-Ja-143. Plánované predĺženie 22kV káblových napájačov VN 1093 a VN 1094 
do územia Južného mesta od Carefouru až po ich zaústenie do TS 1731 a TS 1732 je podmienkou 
pripojenia ktorejkoľvek novej TS v tejto lokalite Južné mesto, v nadväznosti na technické podmienky 
pripojenia v zmluvách o spolupráci č.14-13100-029, 14-13100-030, 14-13100-031. 
Z daného prepoja – linky č.1093 po TS 1732 – 000 Slnečnice bude bez prerušenia realizovaná VN 
prípojka pre TS1-CO pre prvú etapu výstavby zóny C0. 



 

 

V čase realizácie daného stavebného objektu SO-16 PRÍPOJKA VN PRE TS1-C0 bude súčasne, alebo 
už 
bude, vybudovaný VN káblový rozvod riešený v PD – JM – PI SO43 – právoplatné stavebné povolenie 
č. SP- UKSP14602-TX1/13-Ja-143 v zmysle zmluvy o spolupráci v objemových kapacitách: 

 
Technické  riešenie  

 
Daná projektová dokumentácia rieši len prepoj – pokračovanie (preslučkovanie) linky č.1093 cez 
transformačnú stanicu TS1-C0 zóny C0. VN linka č. 1093 – je predmetom projektovej dokumentácie 
JM-PI – SO43. 
V rámci projektovej časti PS-01 bude projektovaná transformačná stanica TS1-C0 typu EH5 (2x630kVA) 
napájaná z transformačnej stanice TS 1732. Prípojka VN pre projektovanú transformačnú stanicu je 
navrhnutá slučkou - nový zemný kábel ( trojzväzok ) 3x 20 NA2XS(F)2Y 1x240 mm2, ktorý bude končiť 
na svorkách VN rozvádzača projektovanej transformačnej. Káble budú na svorkách rozvádzača VN v 
trafostanici ukončené káblovými koncovkami RAYCHEM. 
Prepoj linky č.1093 navrhujeme riešiť pri realizácii privádzačov linky č.1093 bez spojkovania. 
Nový kábel danej časti v dĺžke: - 22 kV kábel - NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 2x240 m = 480 m 
Trasa je navrhnutá vo voľnom teréne. 
Navrhované  22  kV  káble  budú  uložené  vo  voľnom  teréne  v  káblovej  ryhe  65x120cm  v 
pieskovom lôžku, kryté betónovou doskou a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi 
sieťami a cestou budú VN káble uložené v káblovej ryhe 65x120 cm v chráničke FXKVS 200 mm na 
zhutnenom povrchu. 
Pred zahájením výkopových prác musia byť všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v trase 
budúceho výkopu zakreslené a zamerané. Toto zameranie sietí si zabezpečí investor. 
Pri pokládke káblov musia byť dodržané príslušné platné predpisy a normy z hľadiska spôsobu 
uloženia, spôsobu ochrany proti mechanickému poškodeniu, spôsobu označenia trasy a označenia 
kábla a rešpektovania minimálnych predpísaných vzdialeností pri križovaniach a súbehoch s inými 
podzemnými inžinierskymi sieťami – najmä STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005. 

 
Technická dokumentácia 
V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR §5 odst. 3) vyrábať,montovať na mieste budúcej 
prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny „A“ možno iba podľa 
konštrukčnej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko. 
V zmysle §5 odst. 2) uvedenej vyhlášky konštrukčnú dokumentáciu  zabezpečí dodávateľ vyhradeného  
 technického  zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. 

 
Odborné  stanovisko  k  dokumentácii  

V zmysle §5 odst. 4) uvedenej vyhlášky odborné stanovisko k dokumentácii sa vydá na základe 
žiadosti o posúdenie konštrukčnej dokumentácie, ak je konštrukčná dokumentácia v súlade 
s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. 
Posudzovať, či je konštrukčná dokumentácia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami 
a vydať odborné stanovisko k dokumentácii v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. MPSVaR je oprávnená 
právnická osoba oprávnená na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 

 
Kontrol a  stavu  bezpečnosti  technického  zariadenia  

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR §9 odst. 2b) sa u vyhradeného technického 
zariadenia elektrického  po  inštalo v aní na m ieste  budúcej prev ádzky  pred prvým uvedením do 
prevádzky preverí stav bezpečnosti vykonaním odbornej prehliadky a odbornej skúšky ( 
východisková revízia v zmysle STN 33 2000-6 čl. 61 ). 
Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške musí byť dodržaný postup STN 33 2000-6. 
Odborná skúška musí byť vykonaná v zmysle STN 33 1500 pred uvedením zariadenia do prevádzky 
s kladným výsledkom. 



 

 

 
Úradná  s kúška  a  opakovaná  úradná  skúška  

V zmysle §12 odst. 1) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR sa u vyhradeného technického 
zariadenia skupiny „A“  pred  uvedením  do  prev ádzky  vykoná úradná skúška. 
Úradnou skúškou sa overí, či vyhradené technické zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku 
vrátane jeho bezpečnej obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii, ku ktorej bolo vydané 
odborné stanovisko k dokumentácii. 
V zmysle §12 odst. 2) vyhlášky sa u vyhradeného technického zariadenia skupiny „A“ v pravidelných 
lehotách   vy ko náva  o pakovaná  úradná  sk úška.  
Opakovanou úradnou skúškou sa overuje, či vyhradené technické zariadenie skupiny A spĺňa 
požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným pôsobom. 
Opakovaná úradná skúška sa vykonáva: 
-  najneskôr po každých desiatich rokoch prevádzky technického zariadenia elektrického, 
-  pred opätovným uvedením technického zariadenia do prevádzky podľa § 9 ods. 2 písm. c): 

• po odstavení dlhšom ako jeden rok, 
• po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti, 
• po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola 

potrebná zmena istenia, 
• ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce. 

 
Prehliadky a skúšky  počas  prevádzky  

Periodické ( pravidelné ) revízie v zmysle čl. 62 STN 33 2000-6 sa musia vykonávať v lehotách 
podľa prílohy č.8, tabuľka „A“ a tabuľka „B“ vyhlášky č. 508/2009, so zohľadnením tabuľky 1 STN 33 
1500/Z1. 
Pre určenie lehoty pravidelných revízií je rozhodujúca najkratšia lehota na ich vykonávanie určená 
z uvedených tabuliek: 

▪ podľa druhu objektu a zariadena, 
▪ podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia. 

Pre projektované priestory je pre vykonávanie pravidelných revízií elektrického zariadenia 
rozhodujúca lehota, určená podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia - tabuľka „B“ prílohy č.8 
vyhlášky č. 508/2009. 
Z hľadiska tabuľky „B“ uvedenej prílohy vyhlášky má na určenie lehôt pravidelných revízií rozhodujúci 
účinok vonkajší vplyv prostredia „AD4“ 
V zmysle protokolu o určení vonkajších vplyvov a priestorov s nebezpečenstvom výbuchu a podľa 
prílohy č.8 tabuľka „B“ vyhlášky č. 508/2009 sa predpisujú pravidelné revízie elektrického zariadenia 
zemnej káblovej prípojky VN 22 kV počas prevádzky každé 4 roky. 
Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške musí byť dodržaný postup STN 33 2000-6. 

 
 
 

Vyhodnotenie  neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození  z  bezpečnosti  zdravia  pri  
práci  na el. zariadeniach 

 
V zmysle zákona č.124/2006 Zb., v znení neskorších predpisov k predmetnej kapitole uvádzame 
nasledovné : 

 
 elektrické ohroozenia:  
- dotyk osôb so živými časťami je riešený izolovaním a krytmi 
- dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, 

najmä prerušenie izolácie je riešený samočinným odpojením napájania a 
pospájaním. 



 

 

- nepriaznivé vplyvy z titulu preťaženia a skratov  a ich chemické účinky 
nenastanú, zariadenia proti preťaženiu s skratu sú chránené ističmi a 
poistkami s dostatočnou skratovou odolnosťou. 

- v objekte je navrhnuté osvetlenie dostatočnej intenzity 
- priestory s el. zariadením budú vybavené tabuľkami podľa STN EN 61310-1 
- navrhované el. rozvody a el. zariadenia vzhľadom na uvedené skratové prúdy a navrhnuté 
istenie vyhovujú skratovej bezpečnosti a odolnosti v zmysle vyhl. 59/82 Zb., §194, STN 
IEC 60909 a súvisiacich STN. 

 
Ostatné opatrenia vyplývajú z predošlých bodov tejto správy. 
Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku transformačnej stanice. 
Predmetom dodávky trafostanice budú aj ochranné pracovné pomôcky podľa STN 381981. 
Nebezpečné odpady pri montáži transformačnej stanice nevznikajú. 

 
Uvedenie  do prevádzky  a prevádzkovanie  
Časový  postup  a ostatné  podmienky  pri  uvádzaní  do  prevádzky  musí  dodávateľ  koordinovať 
a prevádzkou dodávateľa elektrickej energie. 

 
Majetkové súvislosti a prevádzkovanie 
V prípade, že novo navrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu 
el. energie a budú budované na pozemku iného vlastníka ako Západoslovenská distribučná a.s., je 
potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne  vysporiadanie pozemkov pre 
osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu ich 
životnosti. Je potrebné rešpektovať všetky zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná a.s. 
silové aj oznamovacie a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z.z. o Energetike a jej 
noviel. 

 

B.11.2. SO-17 Distribučné rozvody NN 
Predmetom	projektovej	dokumentácie	časti	SO17	–	DISTRIBUČNÉ	ROZVODY	NN	je	návrh	1	kV	
káblových	distribučných	rozvodov,	v	rátane	distribučných	rozvádzačov	SR...	na	pozemku	investora	
v	Južné	Mesto,	Zóna	C0	–	I.ETAPA.	
Dokumentácia	je	vypracovaná	v	rozsahu	projektu	pre	stavebné	povolenie	a	ako	podklady	pre	jej	
vypracovanie	slúžili:	

- Projekt	DÚR	
- konzultácie	Architektom	resp.	hl.	inžinierom	stavby	
- Vyjadrenie	ZSDIS	zo	22.10.2014	(Ing.	Michal	Vajanský	a	Boris	Kleštinec)	
- Situácia	širších	vzťahov	
- príslušné	predpisy	a	normy	STN	
- katalógy	výrobkov	

 
Základné		elektrotechnické		údaje:		

 
Strana	NN:	 3/PEN	AC	420/242	V,	50Hz	
druh	NN	siete:		TN-C	

 
NN-	Ochranné	opatrenia:	samočinné	odpojenie	napájania	podľa	STN	33	2000-4-41:	
-	opatrenia	na	základnú	ochranu	(ochranu	pred	priamym	dotykom):	čl.411.2	

príloha	A:	 A1-základná	izolácia	živých	častí	
A2-zábrany	alebo	kryty	

-	opatrenia	na	ochranu	pri	poruche	(ochranu	pred	nepriamym	dotykom):	čl.411.3	
-ochranné	uzemnenie	a	ochranné	pospájanie-	čl.	411.3.1	



 

 

-samočinné	odpojenie	pri	poruche	-	čl.	411.3.2	
-doplnková	ochrana	-	čl.	415	

-prúdové	chrániče	(RCD)-čl.	415.1	
-doplnkové	ochranné	pospájanie-	čl.	415.2	

 
Zatriedenie	el.	zariadenia	z	hľadiska	možného	ohrozenia:	

V	zmysle	vyhlášky	č.	508/2009	Z.	z.	MPSVaR	SR	je	elektrické	zariadenie	zemného	káblového	rozvodu	
NN,	v	rátane	distribučných	rozvádzačov	SR...	zatriedené	v	zmysle	prílohy	č.	1,	časti	III	vyhlášky	je	
podľa	miery	ohrozenia	zaradené	do:	
Skupiny	B	-	Technické	zariadenia	elektrické	nezaradené	do	skupiny	A	s	prúdom	alebo	napätím,	ktoré	
nie	sú	bezpečné.	

 
Dôležitosť	dodávky	el.	energie	
Podľa	STN	34	1610	 je	navrhovaný	stupeň	č.	3	(dodávka	z	verejnej	siete).	

 
Celkový predpokladaný inštalovaný príkon: 

 
Objekt     Inštalovaný P  max. Súčasný prípojková skriňa 
     Pi ( kW ) 

Byt. dom SO-01A  559,5  144,9  1-SR6 
Byt. dom SO-01B  582,3  145,1  1-SR6 
Byt. dom SO-02  523  144,4  2-SR5 
Byt. dom SO-03  738,7  203,9  3-SR5 
Byt. dom SO-04  693,1  178,1  4-SR6 

Spolu:  3096,6  816,4 
 
 

Koeficient pre SO-01 až SO-04  0,6 
Spolu  pre I a II.Etapu  489,84 

 
	Predpokladaná	 spotreba	el.	energie:	

 
súčasný	príkon		:	 Pp			=			489,8kW	
časový	koef.	využitia	maxima	:	0,7	
čas	ročného	využitia	maxima	:	Tt=	4100		hodín	
Ročná	spotreba	el.	energie	 At	=	PpxTt	x	0,7	 =	 1405	MWh/rok	

 
Dimenzované	navrhnuté	káble	bude	schopné	prenášať	potrebné	výkony.	Vedenia	budú	dimenzované	
podľa	odberov	zistených	z	podkladov	a	požiadaviek	ZSDIS,	a.s.	v	zmysle	platných	STN	radu	33	2000-.	
Kategórie	vonkajších	vplyvov	v	zmysle	STN	33	2000-5-51	všeobecne:	
-	pre	kábel	v	zemi:	AA4,	AC1,	AD7,	AF3,	AG1,	AH2,2,	AK1,	AL1,	AM2-1,	AM3-1,	AM-4,	AM-5,	AM8-1,	
AM9-1,	AM31-1,	AM1,	AN1,	AP1,	AQ2,	BC2,	BD1,	BE1,	CA1,	CB1	
-	pre	kábel	vo	vzduchu	:	AB7,8/-30+40/,	AC1,	AD2-4,	AE4,	AF2,3,	AG2,	AH2,	AK1,	AL1,	AM2-1,	AM3-1,	
AM-4,	AM-5,	AM8-1,	AM9-1,	AM31-1,	AM2-6,	AN3,	AP1,	AQ2,3,	AS3,	AT1,	AU1,	BA1,	BC2,	BD1,	BE1,	
CA1,	CB1	

 
Dôležitosť	dodávky	el.	energie	
Podľa	STN	34	1610	 je	navrhovaný	stupeň	č.	3	(dodávka	z	verejnej	siete).	

 
 
 
 



 

 

Technické		riešenie		
 
Daná		 projektová		 dokumentácia		 rieši		 napojenie		 navrhovaných		 bytových		 domoch		 (I		 a	II.ETAPA)	
z	hlavného	 rozvádzača	 trafostanice	 TS1-C0	 (2x630kVA),	 ktorá	 je	 osadená	 priamo	 v	 zóne	 C0.	 Tieto	
káblové	 vedenia	 resp.	 slučky	 (pre	 každú	 etapu	 jedna)	 budú	 vedené	 popri	 bytových	 domoch	 a	 popri	
cestnej	komunikácii,	buď	v	zelenom	páse,	alebo	pod	spevnenými	plochami,	káblami	1-NAYY-J	4x240.	
V	obytnej	zóne	budú	tieto	káble	slučkované	cez	navrhované	rozvodné	skrine	SR,	priamo	na	zbernice	
resp.	cez	poistkové	odpínače.		 Káble	budú	slučkované	podľa	priloženej	schémy	tak,	aby	sa	napájacia	
slučka	 uzavrela	 a	 v	prípade	 poruchy	 jedného	 z	prívodných	 káblov	 je	 možné	 zásobovanie	 obytného	
areálu	z	druhého	prívodu.	Uvažuje	sa	s	napojením	štyroch	bytových	domoch	v	dvoch	etapách	cez	4	ks	
rozpojovacích	skríň	SRx	(typ	HASMA).	
Deliacim miestom medzi distribučným rozvodom NN a prípojkami NN (SO-18) sú poistkové 
odpínače v rozvodných skriniach xSRx. 
Uzemnenie skríň SR sa zrealizuje podľa platných STN. 
Okrem	toho	bude	napojený	aj	rozvádzač	verejného	a	parkového	osvetlenia,	pričom	jeho	umiestnenie	
a	dimenzovanie	bude	riešené	v	samostatnej	časti	projektov	SO19.1,	SO19,2	a	SO20.	

 
Navrhované	 káble	 budú	 uložené	 vo	 voľnom	 teréne	 v	 káblovej	 ryhe	 35x80cm	 v	 pieskovom	
lôžku,	 kryté	 betónovou	 doskou	 a	 výstražnou	 fóliou.	 Pri	 križovaní	 s	 inžinierskymi	 sieťami	 a	
cestou	 budú	 káble	 uložené	 v	 káblovej	 ryhe	 50x100	 cm	 v	 chráničke	 FXKVR	 160	 mm	 na	
zhutnenom	povrchu.	
Pred	 zahájením	výkopových	 prác	musia	byť	 všetky	 inžinierske	 siete,	 ktoré	 sa	nachádzajú	 v	
trase	budúceho	výkopu	zakreslené	a	zamerané.	Toto	zameranie	sietí	si	zabezpečí	investor.	
Pri	pokládke	káblov	musia	byť	dodržané	príslušné	platné	predpisy	a	normy	z	hľadiska	spôsobu	
uloženia,	 spôsobu	 ochrany	 proti	 mechanickému	 poškodeniu,	 spôsobu	 označenia	 trasy	 a	
označenia	 kábla	 a	 rešpektovania	 minimálnych	 predpísaných	 vzdialeností	 pri	 križovaniach	 a	
súbehoch	s	inými	podzemnými	inžinierskymi	sieťami	–	najmä	STN	34	1050,	STN	33	2000-5-52	
a	STN	73	6005.	

 
Ochranné		pásma		
Ochranné	 pásma	 elektrických	 vedení	 a	 zariadení	 sa	 nemenia	 a	 sú	 definované	 v	 Zákone	 o	
energetike	
č.	251/2012.	Podľa	§	43	tohto	zákona	sú	definované	nasledovné	ochranné	pásma:	
ods.	7	Ochranné	pásmo	vonkajšieho	podzemného	elektrického	vedenia	je	vymedzené	zvislými	
rovinami	 po	 oboch	 stranách	 krajných	 káblov	 vedenia	 vo	 vodorovnej	 vzdialenosti	 meranej	
kolmo	na	toto	vedenie	od	krajného	kábla.	Táto	vzdialenosť	je:	
a)	1 m	pri	napätí	do	110	kV	vrátane	vedenia	riadiacej	regulačnej	a	zabezpečovacej	techniky,	
b)	3 m	pri	napätí	nad	110	kV.	
ods.	9	Ochranné	pásmo	elektrickej	stanice	vonkajšieho	vyhotovenia	
c)	 s	 vnútorným	vyhotovením	 je	vymedzené	oplotením	alebo	obostavanou	hranicou	objektu	
elektrickej	 stanice,	 pričom	musí	 byť	 zabezpečený	 prístup	 do	 elektrickej	 stanice	 na	 výmenu	
technologických	zariadení.	

 
Technická		dokumentácia	
Projektová	dokumentácie	je	spracovaná	odborne	spôsobilými	pracovníkmi	v	zmysle	vyhl.	138/1992	
Zb..	
Jednotlivé	priestory,	v	ktorých	sú	umiestnené	navrhované	zariadenia	sú	z	hľadiska	nebezpečia	úrazu	
el.	prúdom	v	zmysle	priestory	bezpečné.	
Pri	montážnych	prácach	a	treba	postupovať	podľa	príslušných	noriem	z	oblasti	bezpečnosti	práce,	
uvedených	v	závere	tejto	technickej	správy,	ako	aj	dodržať	ustanovenia	Zák.	NR	SR	č.124/2006	Zb.,	
vyhl.	SÚBP	č.59/82	Zb.,	vyhl.	SÚBP	374/1990	Zb.	



 

 

Práce	na	predmetných	elektrotechnických	zariadeniach	môžu	vykonávať	iba	osoby	s	príslušnou	
elektrotechnickou	kvalifikáciou	v	zmysle	vyhl.	508/2009	Zb.	
Dodávateľ	je	povinný	pri	preberacom	konaní	s	revíznou	správou	dodať	aj	dokumentáciu	skutočného	
vyhotovenia.	

 
Vy	hodnotenie	 	neodstrániteľných	 nebezpečenstiev	 a	 ohrození	 	 z	 	bezpečnosti	 	 zdravia	 	pri	 	práci		
na	el.	zariadeniach	

 
V	zmysle	zákona	č.124/2006	Zb.,	v	znení	neskorších	predpisov	k	predmetnej	kapitole	uvádzame	
nasledovné	:	

 
	elektr	ické		ohr	ozenia:		
-	dotyk	osôb	so	živými	časťami	je	riešený	izolovaním	a	krytmi	
-	dotyk	osôb	s	časťami,	ktoré	sa	stali	živými	následkom	zlých	podmienok,	
najmä	prerušenie	izolácie	je	riešený	samočinným	odpojením	napájania	a	
pospájaním.	

-	nepriaznivé	vplyvy	z	titulu	preťaženia	a	skratov		a	ich	chemické	účinky	
nenastanú,	zariadenia	proti	preťaženiu	s	skratu	sú	chránené	ističmi	a	
poistkami	s	dostatočnou	skratovou	odolnosťou.	

-	v	objekte	je	navrhnuté	osvetlenie	dostatočnej	intenzity	
-	priestory	s	el.	zariadením	budú	vybavené	tabuľkami	podľa	STN	EN	61310-1	
-	navrhované	el.	rozvody	a	el.	zariadenia	vzhľadom	na	uvedené	skratové	prúdy	a	navrhnuté	
istenie	vyhovujú	skratovej	bezpečnosti	a	odolnosti	v	zmysle	vyhl.	59/82	Zb.,	§194,	STN	
IEC	60909	 a	súvisiacich	STN.	

 
Ostatné	opatrenia	vyplývajú	z	predošlých	bodov	tejto	správy.	
Užívateľ	vypracuje	samostatný	prevádzkový	predpis	pre	prevádzku	transformačnej	stanice.	
Predmetom	dodávky	trafostanice	budú	aj	ochranné	pracovné	pomôcky	podľa	STN	381981.	
Nebezpečné	odpady	pri	montáži	transformačnej	stanice	nevznikajú.	

 
Uvedenie		do	 prevádzky		a	 prevádzkovanie		

 
Časový		 postup		 a	ostatné		 podmienky		 pri		 uvádzaní		 do		 prevádzky		 musí		 dodávateľ		 koordinovať	
a	prevádzkou	dodávateľa	elektrickej	energie.	

 
Majetkové		súvislosti	a	prevádzkovanie	
V	prípade,	že	novo	navrhované	energetické	zariadenia,	ktoré	budú	tvoriť	súčasť	distribučného	rozvodu	
el.	 energie	 a	budú	 budované	 na	 pozemku	 iného	 vlastníka	 ako	 Západoslovenská	 distribučná	 a.s.,	 je	
potrebné	 riešiť	 pred	 realizáciou	 predmetnej	 stavby	 majetkoprávne	 	 vysporiadanie	 pozemkov	 pre	
osadenie	týchto	zariadení	v	zmysle	platnej	legislatívy,	pričom	nebude	účtovaný	prenájom	po	dobu	ich	
životnosti.	 Je	 potrebné	 rešpektovať	 všetky	 zariadenia	 v	majetku	 Západoslovenská	 distribučná	 a.s.	
silové	aj	oznamovacie	a	dodržať	ich	ochranné	pásma	podľa	§	43	zákona	251/2012	Z.z.	o	Energetike	a	jej	
noviel.	

 
 

B.11.3. SO-18 NN prípojky 
Predmetom	projektovej	dokumentácie	časti	SO18	–	NN	Prípojku	je	návrh	1	kV	káblov,	ktoré	napájajú	
už	samotné	elektromerové	rozvádzače	RE...	v	jednotlivých	stavebných	objektoch	v	rámci	výstavby	
Južné	Mesto,	Zóna	C0	–	I.	a	II.	ETAPA.	
Dokumentácia	je	vypracovaná	v	rozsahu	projektu	pre	stavebné	povolenie	a	ako	podklady	pre	jej	
vypracovanie	slúžili:	

- Projekt	DÚR	
- konzultácie	Architektom	resp.	hl.	inžinierom	stavby	



 

 

- Vyjadrenie	ZSDIS	zo	22.10.2014	(Ing.	Michal	Vajanský	a	Boris	Kleštinec)	
- Situácia	širších	vzťahov	
- príslušné	predpisy	a	normy	STN	
- katalógy	výrobkov	

 
Základné		el	ektrotec	hnic	ké		údaj	e:		

 
Strana	NN:	 3/PEN	AC	420/242	V,	50Hz	
druh	NN	siete:		TN-C	

 
NN-	Ochranné	opatrenia:	samočinné	odpojenie	napájania	podľa	STN	33	2000-4-41:	
-	opatrenia	na	základnú	ochranu	(ochranu	pred	priamym	dotykom):	čl.411.2	

príloha	A:	 A1-základná	izolácia	živých	častí	
A2-zábrany	alebo	kryty	

-	opatrenia	na	ochranu	pri	poruche	(ochranu	pred	nepriamym	dotykom):	čl.411.3	
-ochranné	uzemnenie	a	ochranné	pospájanie-	čl.	411.3.1	
-samočinné	odpojenie	pri	poruche	-	čl.	411.3.2	

-doplnková	ochrana	-	čl.	415	
-prúdové	chrániče	(RCD)-čl.	415.1	
-doplnkové	ochranné	pospájanie-	čl.	415.2	

 
Zatriedenie	el.	zariadenia	z	hľadiska	možného	ohrozenia:	

V	zmysle	vyhlášky	č.	508/2009	Z.	z.	MPSVaR	SR	je	elektrické	zariadenie	zemného	káblového	rozvodu	
NN,	v	rátane	distribučných	rozvádzačov	SR...	zatriedené	v	zmysle	prílohy	č.	1,	časti	III	vyhlášky	je	
podľa	miery	ohrozenia	zaradené	do:	
Skupiny	B	-	Technické	zariadenia	elektrické	nezaradené	do	skupiny	A	s	prúdom	alebo	napätím,	ktoré	
nie	sú	bezpečné.	

 
Dôležitosť	dodávky	el.	energie	
Podľa	STN	34	1610	 je	navrhovaný	stupeň	č.	3	(dodávka	z	verejnej	siete).	

 
Celkový predpokladaný inštalovaný príkon: 

 
Objekt     Inštalovaný P  max. Súčasný prípojková skriňa 
     Pi ( kW ) 

Byt. dom SO-01A  559,5  144,9  1-SR6 
Byt. dom SO-01B  582,3  145,1  1-SR6 
Byt. dom SO-02  523  144,4  2-SR5 
Byt. dom SO-03  738,7  203,9  3-SR5 
Byt. dom SO-04  693,1  178,1  4-SR6 

Spolu:  3096,6  816,4 
 
 

Koeficient pre SO-01 až SO-04  0,6 
Spolu  pre I a II.Etapu  489,84 

 
	Predpokladaná	 spotreba	el.	energie:	

 
súčasný	príkon		:	 Pp			=			489,8kW	
časový	koef.	využitia	maxima	:	0,7	
čas	ročného	využitia	maxima	:	Tt=	4100		hodín	
Ročná	spotreba	el.	energie	 At	=	PpxTt	x	0,7	 =	 1405	MWh/rok	



 

 

 
Dimenzované	navrhnuté	káble	bude	schopné	prenášať	potrebné	výkony.	Vedenia	budú	dimenzované	
podľa	odberov	zistených	z	podkladov	a	požiadaviek	ZSDIS,	a.s.	v	zmysle	platných	STN	radu	33	2000-.	
Kategórie	vonkajších	vplyvov	v	zmysle	STN	33	2000-5-51	všeobecne:	
-	pre	kábel	v	zemi:	AA4,	AC1,	AD7,	AF3,	AG1,	AH2,2,	AK1,	AL1,	AM2-1,	AM3-1,	AM-4,	AM-5,	AM8-1,	
AM9-1,	AM31-1,	AM1,	AN1,	AP1,	AQ2,	BC2,	BD1,	BE1,	CA1,	CB1	
-	pre	kábel	vo	vzduchu	:	AB7,8/-30+40/,	AC1,	AD2-4,	AE4,	AF2,3,	AG2,	AH2,	AK1,	AL1,	AM2-1,	AM3-1,	
AM-4,	AM-5,	AM8-1,	AM9-1,	AM31-1,	AM2-6,	AN3,	AP1,	AQ2,3,	AS3,	AT1,	AU1,	BA1,	BC2,	BD1,	BE1,	
CA1,	CB1	
Presné	určenie	vonkajších	vplyvov	vyplýva	z	protokolov	č.	1911/2017,	ktorý	je	súčasťou	techn.	
správy	v	SO17	–	Distribučné	rozvody	NN	a	protokolu	č.	097/17,	ktorý	je	súčasťou	TS	v	SO-01	
(02,03,04)	–	elektroinštalácia.	

 
Dôležitosť	dodávky	el.	energie	
Podľa	STN	34	1610	 je	navrhovaný	stupeň	č.	3	(dodávka	z	verejnej	siete).	

 
Technické		riešenie		

 
Daná	projektová	dokumentácia	rieši	napojenie	navrhovaných	bytových	domoch	(I	a	II.ETAPA)	
z	prípojkových	skríň	SR..	až	po	navrhované	hlavné	domové	elektromerové	rozvádzače	RE..	
Deliacim	miestom	medzi	distribučným	rozvodom	NN	a	prípojkami	NN	(SO-18)	sú	poistkové	
odpínače	v	rozvodných	rozpojovacích	skriniach	xSRx.	
Uzemnenie	skríň	SR		sa	zrealizuje	podľa	platných	STN.	
Z	 každej	 rozpojovacej	 skrine	 x-SR..	 bude	 privedený	 kábel	 1-CYKY-J	 4x185,	 pre	 každý	 vchod	
samostatne,	 uloženým	 v	 zemi.	 V	 jednotlivých	 SR..	 budú	 osadené	 výkonové	 poistky	 	 	 typu	
PN2/315	A.	Samotné	elektromerové	rozvádzače	RE-01-A,	RE-01-B,	RE-02,	RE-03	a	RE-04	budú	
osadené	v	samostatnej	miestnosti	 elektrorozvodní	 s	tým,	 že	ZSDIS	 a	miestna	DS	 budú	mať	
umožnený	prístup	do	týchto	priestorov.	

 
V	rozvádzačoch	RE..	bude	meranie	spotreby	el.	energie	pre	jednotlivé	byty,	spoločnú	spotrebu,	
garáže,	nabíjacie	stanice	elektromobilov,	kotolňu	RK	a	rozvádzač	R-PO.	
Samotné	rozvádzače	a	ich	náplň	je	riešením	projektovej	dokumentácie	jednotlivých	SO..	časť	
Elektroinštalácie.	
Navrhované	 káble	 budú	 uložené	 vo	 voľnom	 teréne	 v	 káblovej	 ryhe	 35x80cm	 v	 pieskovom	
lôžku,	 kryté	 betónovou	 doskou	 a	 výstražnou	 fóliou.	 Pri	 križovaní	 s	 inžinierskymi	 sieťami	 a	
cestou	 budú	 káble	 uložené	 v	 káblovej	 ryhe	 50x100	 cm	 v	 chráničke	 FXKVR	 160	 mm	 na	
zhutnenom	povrchu.	
Pred	 zahájením	výkopových	 prác	musia	byť	 všetky	 inžinierske	 siete,	 ktoré	 sa	nachádzajú	 v	
trase	budúceho	výkopu	zakreslené	a	zamerané.	Toto	zameranie	sietí	si	zabezpečí	investor.	
Pri	pokládke	káblov	musia	byť	dodržané	príslušné	platné	predpisy	a	normy	z	hľadiska	spôsobu	
uloženia,	 spôsobu	 ochrany	 proti	 mechanickému	 poškodeniu,	 spôsobu	 označenia	 trasy	 a	
označenia	 kábla	 a	 rešpektovania	 minimálnych	 predpísaných	 vzdialeností	 pri	 križovaniach	 a	
súbehoch	s	inými	podzemnými	inžinierskymi	sieťami	–	najmä	STN	34	1050,	STN	33	2000-5-52	
a	STN	73	6005.	

 
Ochranné		pásma		
Ochranné	 pásma	 elektrických	 vedení	 a	 zariadení	 sa	 nemenia	 a	 sú	 definované	 v	 Zákone	 o	
energetike	
č.	251/2012.	Podľa	§	43	tohto	zákona	sú	definované	nasledovné	ochranné	pásma:	



 

 

ods.	7	Ochranné	pásmo	vonkajšieho	podzemného	elektrického	vedenia	je	vymedzené	zvislými	
rovinami	 po	 oboch	 stranách	 krajných	 káblov	 vedenia	 vo	 vodorovnej	 vzdialenosti	 meranej	
kolmo	na	toto	vedenie	od	krajného	kábla.	Táto	vzdialenosť	je:	
a)	1 m	pri	napätí	do	110	kV	vrátane	vedenia	riadiacej	regulačnej	a	zabezpečovacej	techniky,	
b)	3 m	pri	napätí	nad	110	kV.	
ods.	9	Ochranné	pásmo	elektrickej	stanice	vonkajšieho	vyhotovenia	
c)	 s	 vnútorným	vyhotovením	 je	 vymedzené	oplotením	alebo	obostavanou	hranicou	objektu	
elektrickej	 stanice,	 pričom	musí	 byť	 zabezpečený	 prístup	 do	 elektrickej	 stanice	 na	 výmenu	
technologických	zariadení.	

 
Technická		dokumentácia	
Projektová	dokumentácie	je	spracovaná	odborne	spôsobilými	pracovníkmi	v	zmysle	vyhl.	138/1992	
Zb..	
Jednotlivé	priestory,	v	ktorých	sú	umiestnené	navrhované	zariadenia	sú	z	hľadiska	nebezpečia	úrazu	
el.	prúdom	v	zmysle	priestory	bezpečné.	
Pri	montážnych	prácach	a	treba	postupovať	podľa	príslušných	noriem	z	oblasti	bezpečnosti	práce,	
uvedených	v	závere	tejto	technickej	správy,	ako	aj	dodržať	ustanovenia	Zák.	NR	SR	č.124/2006	Zb.,	
vyhl.	SÚBP	č.59/82	Zb.,	vyhl.	SÚBP	374/1990	Zb.	
Práce	na	predmetných	elektrotechnických	zariadeniach	môžu	vykonávať	iba	osoby	s	príslušnou	
elektrotechnickou	kvalifikáciou	v	zmysle	vyhl.	508/2009	Zb.	
Dodávateľ	je	povinný	pri	preberacom	konaní	s	revíznou	správou	dodať	aj	dokumentáciu	skutočného	
vyhotovenia.	

 
Vyhodnotenie	 	 neodstrániteľných	 nebezpečenstiev	 a	 ohrození	 	 z	 	 bezpečnosti	 	 zdravia	 	pri	 	 práci		
na	el.	zariadeniach	

 
V	zmysle	zákona	č.124/2006	Zb.,	v	znení	neskorších	predpisov	k	predmetnej	kapitole	uvádzame	
nasledovné	:	
	Elektrické	ohrozenia:		
-	dotyk	osôb	so	živými	časťami	je	riešený	izolovaním	a	krytmi	
-	dotyk	osôb	s	časťami,	ktoré	sa	stali	živými	následkom	zlých	podmienok,	
najmä	prerušenie	izolácie	je	riešený	samočinným	odpojením	napájania	a	
pospájaním.	

-	nepriaznivé	vplyvy	z	titulu	preťaženia	a	skratov		a	ich	chemické	účinky	
nenastanú,	zariadenia	proti	preťaženiu	s	skratu	sú	chránené	ističmi	a	
poistkami	s	dostatočnou	skratovou	odolnosťou.	

-	v	objekte	je	navrhnuté	osvetlenie	dostatočnej	intenzity	
-	priestory	s	el.	zariadením	budú	vybavené	tabuľkami	podľa	STN	EN	61310-1	
-	navrhované	el.	rozvody	a	el.	zariadenia	vzhľadom	na	uvedené	skratové	prúdy	a	navrhnuté	
istenie	vyhovujú	skratovej	bezpečnosti	a	odolnosti	v	zmysle	vyhl.	59/82	Zb.,	§194,	STN	
IEC	60909	 a	súvisiacich	STN.	

 
Ostatné	opatrenia	vyplývajú	z	predošlých	bodov	tejto	správy.	
Užívateľ	vypracuje	samostatný	prevádzkový	predpis	pre	prevádzku	transformačnej	stanice.	
Predmetom	dodávky	trafostanice	budú	aj	ochranné	pracovné	pomôcky	podľa	STN	381981.	
Nebezpečné	odpady	pri	montáži	transformačnej	stanice	nevznikajú.	

 
Uvedenie		do	 prevádzky		a	 prevádzkovanie		

 
Časový		 postup		 a	ostatné		 podmienky		 pri		 uvádzaní		 do		 prevádzky		 musí		 dodávateľ		 koordinovať	
a	prevádzkou	dodávateľa	elektrickej	energie.	

 
Majetkové		súvislosti	a	prevádzkovanie	



 

 

V	prípade,	že	novo	navrhované	energetické	zariadenia,	ktoré	budú	tvoriť	súčasť	distribučného	rozvodu	
el.	 energie	 a	budú	 budované	 na	 pozemku	 iného	 vlastníka	 ako	 Západoslovenská	 distribučná	 a.s.,	 je	
potrebné	 riešiť	 pred	 realizáciou	 predmetnej	 stavby	 majetkoprávne	 	 vysporiadanie	 pozemkov	 pre	
osadenie	týchto	zariadení	v	zmysle	platnej	legislatívy,	pričom	nebude	účtovaný	prenájom	po	dobu	ich	
životnosti.	 Je	 potrebné	 rešpektovať	 všetky	 zariadenia	 v	majetku	 Západoslovenská	 distribučná	 a.s.	
silové	aj	oznamovacie	a	dodržať	ich	ochranné	pásma	podľa	§	43	zákona	251/2012	Z.z.	o	Energetike	a	jej	
noviel.	

 

B.11.4. PS-01 Trafostanica 
Všeobecne  :  
 

Dokumentácia rieši návrh monolitickej kioskovej trafostanice, ktorá je umiestnená v priestore 
parkoviska na betónovej ploche. 
Dokumentácia je vypracovaná v rozsahu projektu pre stavebné povolenie a ako podklady pre jej 
vypracovanie slúžili: 

- pôdorysné výkresy výrobcu (Haramia) 
- konzultácie s hl. inžinierom projektu 
- Situácia a zameranie (dodal investor) 
- príslušné predpisy a normy STN 
- katalógy ostatných výrobkov 

 
Identifi kačné  údaje  stavby  :  

 
Názov stavby : Kiosková trafostanica TS1-C0 
Miesto stavby : JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 - I. ETAPA 
Investor: Eltraco, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Jozef Draškovič , aut. ing. 
Zodp. projektant elektročasti :  Ing. Ľubomír Krajčírovič 

 
Základné  elektrotechnické  údaje:  

 
Strana VN: 3 AC 22kV str.50Hz/IT 
druh VN siete:  podľa spôsobu uzemnenia neutrálneho bodu 

STN EN 61936-1 čl. 4.2.1 
STN EN 50522 čl. 3.4.25 až 3.4.27 

 
Strana NN: 3/PEN AC 420/242 V, 50Hz 
druh NN siete:  TN-C-S 

 
VN- Ochrany pred priamym a nepriamym dotykom podľa STN EN 61936-1: 

2011 a STN EN 50522: 2011 
-  pred priamym dotykom: – ochrana krytom, zábranou – čl.8.2.1.1 
-  pred nepriamym dotykom: -ochrana uzemnením čl. 8.3 a čl.10, čl.7 STN EN 50522 

 
NN- Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41: 
- opatrenia na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl.411.2 

príloha A: A1-základná izolácia živých častí 
A2-zábrany alebo kryty 

- opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl.411.3 
-ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie- čl. 411.3.1 
-samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2 



 

 

-doplnková ochrana - čl. 415 
-prúdové chrániče (RCD)-čl. 415.1 
-doplnkové ochranné pospájanie- čl. 415.2 

 
Parametre blokovej trafostanice 
Podľa STN EN 62271-202 sú parametre trafostanice nasledovné: 
- menovitá trieda krytu 20 
- oteplenie transformátora 20K 

 
- zaťažovateľ olej. transformátora v kryte (bloková TS) pre triedu 20 závislosti od priemernej 
teploty 10°C až 20°C, je 0,9 až 0,8 
- vzhľadom na stanovenú triedu krytu je potrebné nastaviť Ir ističa QM na hodnotu 
In x 0,9 (A) 
- klasifikácia vzhľadom na vnútorný oblúk IAC-AB-20kA-1s 
Typ transformátora : TOHn 2x630 kVA, olejový 
Kompenzácia transformátora 
naprázdno : 10 kVAr v rámci NN rozvádzača trafostanice 

 
Zatriedenie el. zariadenia 
z hľadiska možného ohrozenia : MPSVaR SR č.508/2009 Zb.z. prílohy č.1 časť III je 
predmetné el. zariadenie ako celok zaradené do skupiny „A“ ako vyhradené el. zariadenie 
(prenosové distribučné siete) a podlieha povinnému posúdeniu pracovníkmi TI SR. 

 
Dôležitosť dodávky el. energie 
Podľa STN 34 1610 je navrhovaný stupeň č. 3 (dodávka z verejnej siete). 

 
Meranie spotreby el. energie: 
Fakturačné meranie spotreby el. energie bude na NN strane priame (pre odbery s hlavným ističom do 
80A) a polopriame (pre odbery nad 80A, pričom MTP musia byť presnosti 0,5S a misia byť úradne 
ciachované). Elektromery pre jednotlivých odberateľov budú umiestnené v rozvádzačoch RE 
umiestnených na verejne prístupných miestach. Samotné rozvody NN resp. prípojky NN rieši časť SO- 
18 NN prípojky. 

 
Technické  riešenie  
Železobetónová bloková transformačná stanica typu EH5 je určená pre trvalú inštaláciu v 
káblových rozvodoch elektrickej energie o napätí do 22kV. Rýchla montáž, moderná technológia, 
malé rozmery a vonkajšia obsluha umožňujú s minimálnymi investičnými nákladmi v minimálnom 
čase vybudovať transformačnú stanicu špičkovej úrovne. Transformačná 
stanica vyhotovením zodpovedá STN EN 61 330. 

 
Pracovné  podmienky  
Bloková transformačná stanica je určená pre trvalú prevádzku vo vonkajšom prostredí podľa 
STN 33 2000-5-51. 
• najvyššia teplota okolia ...................................................+ 40°C 
• priemerná teplota okolia...................................................+ 30°C 
• najnižšia teplota okolia..................................................... – 30°C 
• priemerná ročná teplota.................................................. .+ 20°C 
• najvyššia relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu............ 100% 
• maximálna zmena teploty okolia v priebehu 8hod............ ± 20°C 
• maximálna nadmorská výška .......................................... 1000m 

 



 

 

Základné  technické  údaje  transformačný ch  st aníc  UK  
• menovité napätie na strane VN....................................22kV 
• menovité napätie na strane NN....................................242/420kV 
• frekvencia.....................................................................50Hz 
• menovité výkony transformátorov..............................2x630kVA 
• kompenzácia transformátora naprázdno......................do 10kVAr 
• menovitý prúd prípojnic VN..........................................400A /630A/ 
• menovitý prúd prípojníc NN..........................................do 2000A 
• menovitý krátkodobý prúd VN......................................20kA efekt.1s 
• zap. schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN.........50kA max 
• menovitý dynamický prúd rozvádzača NN....................min.30kA 
• krytie podľa STN EN 60 529..........................................IP43 
• rozmery /d l x š x v/........................................................EH 5 4910x2830x2750 mm 

 
Rozvádzač  VN  
Rozvádzač je umiestnený spoločne s rozvádzačom NN v samostatnej miestnosti tak ,ako je to 
znázornené vo výkresovej časti tohto dokumentu. 
Káblové prívody u vymenovaných druhov VN rozvádzačov sú vedené spodom rozvádzačov čiže cez 
priestor prefabrikovanej vane. Vývody sú tak isto  vedené spodom. 
Rozvádzače VN sú vyrobené z modulových skríň obsahujúce pevné a výsuvné kovové kryté spínacie 
prvky s izolačným a zhášacím médiom SF6, ako aj vákuovým prevedením .Tieto rozvádzače spĺňajú 
požiadavky týkajúce sa ochrany osôb a majetku a tak isto požiadavky na ľahkú inštaláciu a prevádzku. 
Zariadenie sa vyznačuje malými rozmermi a poskytuje veľký rozsah vstavaných funkcií. V jednom 
kovovom kryte sú zoskupené všetky funkcie potrebné pre pripojenie ,napájanie a ochranu VN strany 
znižovacieho transformátora. Spínacie zariadenie a prípojnice sú umiestnené v tesnom zapuzdrení, 
naplnenom plynom SF6.Zariadenie je nepriepustné po dobu životnosti jednotky. 
Súčasťou rozvádzačov VN je jednotka pre kontrolu zhody fáz. 

 
Transformátor  
V transformačnej stanici budú umiestnené olejové transformátory od spoločnosti BEZ 
Transformátory a.s. Bratislava. Je možné použiť aj transformátory suché transformátory od BEZ 
Transformátory a.s. Bratislava s liatou izoláciou resp. transformátory od iných výrobcov. 
Transformátory vyhotovením zodpovedajú norme STN 35 1100, ktorá je v súlade s IEC 
60076-1, časť 1, 2, 3 až 5. Typoví predstavitelia výkonových radov olejových, ale aj suchých 
transformátorov s liatou izoláciou obdržali výrobkové certifikáty v nezávislej akreditovanej 
skúšobni ZKUŠEBNÍCTVÍ a.s., Praha - Běchovice. 
Chladenie transformátorov je prirodzené, zabezpečené vetracími otvormi v kryte 
transformačnej stanice. V prípade havárie úniku oleja dokáže stanovište transformátora 
spoľahlivo zachytiť 100% náplne oleja. 
Transformátory na strane vysokého napätia bývajú istené najčastejšie poistkovým 
odpínačom s poistkami v rozvádzači vn. 
Na strane nízkeho napätia je transformátor istený vzduchovým ističom 
BL1000 od výrobcu OEZ Letohrad, resp. od iných výrobcov. 
Doporučený typ: 
Typ: TOHn 379/22 
Výkon [kVA]: 630 
Straty naprázdno [W]:   860 
Straty nakrátko [W]: 8400 
Napätie nakrátko [%]: 4 
Hmotnosť oleje [kg]: 325 
Hmotnosť celková [kg]: 1760 
Hluk LWA [dB(A)]: 60 



 

 

Vonkajšie rozmery [m]  dĺžka x šírka x výška 1,565 x 0,845 x 1,595 
 

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. Pre transformačné stanice s vnútorným ovládaním sú minimálne rozmery 
rozvádzača /šxvxhl/ prevažne 2450x2000x400mm.V prípade nadštandardných požiadaviek napr. typ 
hl. ističa, meranie, počet vývodov sú rozmery prispôsobené danej náplni. 
Prívodové pole bude osadené ističmi do 1000A /nastaviteľná spúšť na nižšie hodnoty/, možnosť 
použitia aj väčších ističov, meracími transformátormi prúdu, meraním /ampérmeter, voltmeter, 
elektromer/ , príp. čítačka prúdu, jednofázovou a trojfázovou zásuvkou , statickým kondenzátorom na 
kompenzáciu jalového výkonu transformátora naprázdno, obvody na osvetlenie transformačnej 
stanice. 
Vývodové pole je osadené poistkovými zvislými odpínačmi do 630A. Počet vývodov je štandardne 
osem, ale nie je problém vyhotoviť vývodov viac. Na poistkové odpínače je možné pripojiť vývodové 
1kV káble do prierezu 240mm2. 
Hlavný istič je ovládaný ručne pri zatvorených dverách. Prúdová hodnota ističa je závislá na výkone 
transformátora. Samotný rozvádzač svojím vyhotovením spĺňa krytie IP 40.Rozvádzač po otvorení 
dverí má všetky živé časti zakryté krytmi proti náhodnému dotyku, čím je zabezpečené krytie IP 20. 
Prívodné káble z transformátora sú do rozvádzača NN privedené vrchom. Vývodové káble sú vedené 
spodom cez priechodky z hliníkovej zliatiny, alebo plastu. Vodotesnosť prechodu káblov je zaistená 
napr. zmršťovacími hadicami, utesňovacím systémom RDSS. Rezervné vývody gumenými zátkami a 
pod. 
Výrobcom rozvádzača je ELEKTRO HARAMIA Lozorno. 

 
Stavebná  konštrukcia  transformačných  staníc  

 
Betónová transformačná stanica je zostavená z troch základných častí: 
• káblový priestor /vaňa/ 
• stavebné teleso /skelet/ 
• strecha 
Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Do 
každej časti je zvlášť vchod z vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú 
elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. 
Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice 
/vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne 
urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, 
ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových 
vedení. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového 
transformátora. 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 môže byť navrhnutá v rôznych variantoch podľa želania zákazníka /sedlová, rovná, príp. 
atypická /. 
Farebné vyhotovenie blokovej TS je individuálne podľa želania zákazníka. Krytina strechy môže byť 
kanadský šindeľ, ako aj krytinou Bramac. 



 

 

Technickým osvedčením vydaným Technickým a skúšobným ústavom stavebným Bratislava boli 
overené a potvrdené: mrazuvzdornosť, vodotesnosť, olejonepriepusnosť, požiarna odolnosť, 
hlučnosť, pevnosť betónu a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. 
Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou. 
 
Povrchová úprava transformačných  staníc 
Farebné vyhotovenie blokovej TS je individuálne podľa želania zákazníka. Krytina strechy môže byť 
kanadský šindel, ako aj krytinou Bramac. 

 
Vlastná  spotreba 
Vlastná spotreba pozostáva z  : 
- osvetlenia bežnými  priemyselnými svietidlami 
- servisných nástenných zásuviek pre ručné náradie . 
Elektrická inštalácia vlastnej spotreby je vedená na povrchu (na stenách TS) . 
Temperovanie v zimnom období je odpadovým teplom transformátora. 
Inštalácia je predmetom  vnútornej inštalácie objektu. 

 
Ochranné  uzemnenie  a hlavné  po spájanie  a bleskozvod 
V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim pásom FeZn 
30x4mm. Na ňu sú pripojené všetky kostry skríň , 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 troch bodoch cez skušobné svorky  - SZ1 a SZ2 , SZ3 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 hĺbkou uloženia pre vytvorenie ekvipotenciálneho prahu podľa 
STN 33 2000-5-54). Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek , alebo zváraním 
chránené proti korózii asfaltovým náterom. 
Bleskozvod – je riešený klasicky vodičom FeZn Ф 8 mm, s jedným tyčovým lapačom v strede 
pôdorysu strechy, dvoma zvodmi a uzemnením cez svorky SZ4, SZ5 , s ochrannými uholníkmi. . 
Bleskozvod využíva spoločné uzemnenie trafostanice. 
Výpočet uzemnenia transformačnej stanice EH5 sa prevedie na základe zmerania špecifického 
odporu pôdy Wenerovou metódou a dosadením nameraných a vypočítaných hodnôt do vzorcov 
výpočtu uzemnenia zhotovených uzemňovačov podľa STN 2000-5-54, STN EN 62305-1až4, STN 
33 
2000-4-41. 
Celkový odpor uzemnenia vodičov PEN odchádzajúcich z trafostanice vrátane uzemneného 
neutrálneho bodu transformátora nesmie byť pre siete s menovitým napätím 230V väčší ako 2Ώ. 
Doplnkovú ochranu pospájaním podľa STN 33 2000-4-41 je možné použiť na doplnenie základnej 
ochrany a spočíva v tom , že sa vzájomne pospájajú všetky neživé časti a všetky ostatné cudzie vodivé 
časti v okolí , vrátane kovového miesta obsluhy. 

 
Trafostanica je zo železobetónu. Oceľová armatúra slúži ako elektromagnetické tienenie , ktoré chráni 
elektrické a elektronické zariadenia vo vnútri kiosku voči pôsobeniu elektromagnetických polí blesku. 
Vnútorné technologické uzemnenie prepojené s oceľovou armatúrou a zároveň prepojené s 
vonkajším uzemnením, spĺňa podmienky systému ochrany pred bleskom v zmysle nových noriem. 
Úroveň ochrany pred bleskom (LPL) kioskových trafostaníc je stanovená na základe charakteristickej 
vlastnosti (povahy) trafostanice a je definovaná v prílohe B normy STN EN 62305-2. 
Systém ochrany pred bleskom je definovaná ako trieda LPS, na základe analýzy rizika STN EN 
62305-2(3). 
Metóda zachytávacej sústavy môže byť navrhnutá ako – metóda ochranného uhla, alebo metóda 
valivej gule.. 
Podľa výšky zachytávacej sústavy nad referenčnou rovinou chránenej plochy je trafostanica opatrená 



 

 

1ks zachytávacej tyče s dvoma samostatnými zvodmi, doplnená dvomi kusmi náhodných zvodov 
využitých zo železobetónu skeletu (vane) trafostanice-tým sú splnené podmienky aj náhodných 
súčastí LPS. 

 
 Príkladný  výpočet uzemnenia : 

 
Predpokladaný merný odpor zeminy je cca 100 Ω.m 
Odpor zemniacej tyče ZT2,0 mm v zemi 
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Odpor vonkajšieho okruhu: 
- dĺžka pásika 50 m 
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Spoločný odpor uzemnenia bleskozvodu: 
- počet tyčí je 4 ks 
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R1 = 2,95 Ω (nevyhovuje) 

 
Odpor zemniacej tyče ZT2,0k krížového profilu 50x50mm v zemi hl.2m 
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Odpor vonkajšieho okruhu: 

- dĺžka pásika 70 m 
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Spoločný odpor uzemnenia bleskozvodu: 
- počet tyčí je 4 ks 
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R1 = 1,98 Ω (vyhovuje) 
 

Požiadavkou pre uzemnenie trafostanice je: 
Neprekročiť maximálne dotykové napätie. 
Predpokladáme štandardné nastavenie ochrán s vypínacím časom max. 1s pri 3-pól a 1-pól, zemnom 
skrate. poruchový kapacitný prúd na VN linke predpokladám do cca 50A. 
(ak tieto hodnoty nesedia bude potrebné celý výpočet prepočítať) 

 
UE = IE x ZE = 50 x 1,98 = 99V 
Dovolené dotykové napätie UTP   = 100V/1,1s t.j. 110V/1s 

 
 

Pracovné  a  bezpečnostné  predpisy  
 

Všetky elektrické zariadenia a priestory , kde sa nachádzajú , sú označené výstražnými tabuľkami . Pre 
vonkajšie označenie ( na dverách ) sa používajú smaltované tabuľky. Celé elektrické zariadenie musí byť 
podrobené odbornej prehliadke a úradnej skúške od od akreditovaného inšpekčného orgánu – podľa MSVaR 
SR 508/2009 Zb.z. , ktorá sa vykonáva pred uvedením trafostanice do trvalej 
prevádzky. 
Elektrické zariadenia transformačnej stanice svojím konštrukčným vyhotovením a usporiadaním nie sú 
zdrojom ohrozenia obsluhy zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov. 
Z hľadiska bezpečnosti práce treba v zmysle zákona č.124/2006 pri realizácii dodržať najmä tieto predpisy 
: 

 
STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach 
STN 34 3104 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach 

 
Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy , prevádzkové 
predpisy a normy súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tak isto k zabezpečeniu 
bezporuchovej prevádzky energetických zariadení. 
Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané za beznapäťového , vypnutého a zaisteného 
stavu! 
Bezpečnosť práce je zaistená: 
Prevedením ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí 
Krytie , zábrana , izolácia , vymedzená poloha pre živé časti el. predmetov 
Samočinným odpojením neživých častí el. predmetov v zmysle STN 33 2000-4-41 
Inštalovaním tabuliek príkazov a zákazov 
Na rozvádzače dať bezpečnostnú tabuľku W 008.01, P 004.01 
Vedľa hl. ističa dať bezpečnostnú tabuľku E 13.12 
Vypnutie el. zariadenia ako celku je možné v rozvádzači NN pomocou hl. ističa 

 
Pre činnosť na el. zariadení je stanovená spôsobilosť vyhláškou ÚPB č.508/2009 Z.z. : 
§ 21 - elektrotechnik 
§ 22 - samostatný elektrotechnik 
§ 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky 
§ 24 -  revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického 

 
Osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie je vstup do transformačnej stanice zakázaný ! 

 



 

 

Bezpečná prevádzka projektovaného zariadenia vyžaduje , že montáž bude vykonaná podľa platných noriem a 
predpisov. Pred uvedením do prevádzky celé zariadenie musí byť odskúšané , užívateľ poučený o funkcií el. 
zariadenia , musí byť prevedená prvá prehliadka a skúške el. zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 
2000-6. 
Požiarna ochrana – po požiarnej stránke tvorí trafostanica jeden požiarny úsek , s prevádzkou bez 
obsluhy ( v zmysle STN 33 3220, čl.10.4.3.). V priestoroch trafostanice 
nie sú použité horľavé stavebné materiály. Pre protipožiarne oddelenie je nevyhnutné použiť 
výhradne bezazbestové materiály. 

 
Hlučnosť transformačnej stanice je overená meraním hluku na transformátore a podľa výrobcov 
transformátorov výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci platných predpisov , STN EN 
60076-10,STN EN 62271-202 . 
Výrobca transformátorov udáva hodnoty akustického tlaku Lpa na  1m : 
630 kVA   -   43dB 
Uvedené hodnoty sú v súlade s STN EN 62271-202. 

 
Ostatné opatrenia vyplývajú z predošlých bodov tejto správy. 
Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku transformačnej stanice. 
Nebezpečné odpady pri montáži transformačnej stanice nevznikajú. 
Ostatné opatrenia vyplývajú z predošlých bodov tejto správy. 
Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku transformačnej stanice. 
Nebezpečné odpady pri montáži transformačnej stanice nevznikajú. 

 
• Ochrana pred únikom oleja, ekologickosť 

Používané transformátory sú hermetizované, to znamená, že ich konštrukcia vylučuje 
pri bežnej prevádzke únik oleja do okolitého prostredia. V prípade poruchy, resp. havárie však 
trafostanica dokáže zachytiť celý obsah oleja v transformátore. 

 
 

➢  Vyhodnotenie  neodstrániteľných  nebezpečenstiev a ohrození  z bezpečnosti  
 zdravia  pri práci  na  el.  zariadeniach  

 
V zmysle zákona č.124/2006 Zb., v znení neskorších predpisov k predmetnej kapitole uvádzame 
nasledovné : 

 
 Elektrické ohrozenia:  
- dotyk osôb so živými časťami je riešený izolovaním a krytmi 
- dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä 

prerušenie izolácie je riešený samočinným odpojením napájania a pospájaním. 
- nepriaznivé vplyvy z titulu preťaženia a skratov  a ich chemické účinky 

nenastanú, zariadenia proti preťaženiu s skratu sú chránené ističmi a 
poistkami s dostatočnou skratovou odolnosťou. 

- v objekte je navrhnuté osvetlenie dostatočnej intenzity 
- priestory s el. zariadením budú vybavené tabuľkami podľa STN EN 61310-1 
- navrhované el. rozvody a el. zariadenia vzhľadom na uvedené skratové prúdy a navrhnuté 
istenie vyhovujú skratovej bezpečnosti a odolnosti v zmysle vyhl. 59/82 Zb., §194, STN IEC 
60909 a súvisiacich STN. 

 
Ostatné opatrenia vyplývajú z predošlých bodov tejto správy. 



 

 

Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku transformačnej stanice. 
Predmetom dodávky trafostanice budú aj ochranné pracovné pomôcky podľa STN 381981. 
Nebezpečné odpady pri montáži transformačnej stanice nevznikajú. 

 
Uvedenie  do prevádzky  a prevádzkovanie 

 
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 odbornej prehliadke a odbornej skúške („ východziu revíznu správu“ ). Transformačná 
stanica je vyhradeným technickým zariadením skupiny A v zmysle vyhl. č. 508/2009 Zb. 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 akreditovaný inšpekčný orgán SR na žiadosť a náklady 
stavebníka ). 
Časový  postup  a ostatné  podmienky  pri  uvádzaní  do  prevádzky  musí  dodávateľ  koordinovať 
a prevádzkou dodávateľa elektrickej energie. 

 
Majetkové  súvislosti a prevádzkovanie 
Trafostanica ostáva v majetku investora  a bude mať jednoznačne odberateľský charakter. Investor 
/ užívateľ zabezpečí   jej   prevádzkovanie   v súlade s  technickými   normami   a  bezpečnostnými 
predpismi a odborne spôsobilou obsluhou v zmysle zák.č.124/2006. 
Príjazd  servisných vozidiel je možný  po vnútornej komunikácii až ku rozvodni. 

 
Normy a predpisy 

 
Dokumentácia  je  navrhnutá  podľa  európskych  a slovenských  technických  noriem,  katalógov  
jednotlivých výrobcov zariadení platných v tomto čase najmä podľa nasledovných noriem: 

 
PNE 33 2000-1 :2003 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v prenosovej a distribučnej 

sústave 
STN 33 2000-1 :2009 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie 

všeobecných charakteristík, definície 
STN 33 2000-4-41 :2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
STN 33 2000-4-43 :2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: 

Ochrana pred nadprúdom 
STN 33 2000-4-46 :2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: 

Bezpečné odpojenie a spínanie 
STN 33 2000-4-473 :1995 Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 
STN 33 2000-5-52 :2012 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. 

Kapitola 52: Elektrické rozvody 
STN 33 2000-5-54 :2012 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických 

zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné 
pospájanie 

STN 33 2000-5-51 :2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Spoločné pravidlá 

STN 33 3240 : 2005 Elektrotechnické predpisy. Stanovište výkonových transformátorov 
STN EN 61936-1 Silnoprúdové inštalácie na  striedavé napätia prevyšujúce 1  kV.  Časť  1: 

Spoločné pravidlá 
STN EN 50522 (33 3201) Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1 

kV 



 

 

STN 33 3210 : 2005 Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia 
STN 34 3100 : 2001 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na 

elektrických inštaláciách 
STN EN 62305-1 :2012 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy 
STN EN 62305-2 :2008 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika 
STN EN 62305-3 :2012 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života 
STN EN 62305-4 :2007 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v 

stavbách 
STN 33 3220 :2005 Elektrotechnické predpisy. Spoločné ustanovenia pre elektrické 

stanice 
STN EN 62271-202 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 202: Blokové 

transformovne vysokého/nízkeho napätia 
STN EN 60529 :2002 Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) 
STN 34 1610 :1963 Elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod v 

priemyselných prevádzkach 
STN EN 61140 :2007 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre 

inštaláciu a zariadenia 
STN EN 62271-200 :2012 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 200: Rozvádzače s 

kovovým krytom na striedavý prúd a na menovité napätia nad 1 kV a až do 
52 kV vrátane 

STN EN 62271-201 :2015 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 201: Izolačne kryté 
rozvádzače na menovité striedavé napätia nad 1 kV až do 52 kV vrátane 

STN EN 61439-1 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá 
STN EN 61439-2 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače na 

miestach prístupných laickej obsluhe pri ich používaní. Rozvodnice 
STN EN 60076-10 :2017 Výkonové transformátory. Časť 10: Určenie hladín hluku 
STN 38 1981 :1980 Ochranné a pracovné pomôcky pre elektrické stanice STN 
33 1500 :2008 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení 
STN 33 2000-6 :2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 
STN 33 2030 :1988 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej 

elektriny 
STN 37 5054 :1972 Používanie silových káblov do 35 kV. 
a ďalšie súvisiace normy a predpisy. 

 
Zákon č. 656/2004 Z.z. Zákon o energetike 

Vyhláška MH SR č. 267/1999 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých podmienkach 
dodávky elektriny a spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi elektriny neoprávneným odberom 
elektriny. 

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení. 

 
Záver 

 
Všetky riešenia podľa tohto projektu  zodpovedajú slovenskému právnemu poriadku a štandardom. Všetky 
práce a dodávky musia byť vykonané tak aby pri montáži ani v prevádzke nedošlo k ohrozeniu zdravia a života 
osôb ani ku škodám na majetku. 

 
 

B.11.5. Elektroinštalácia objektu SO-01 
 



 

 

Projekt rieši vnútorné svetelné, zásuvkové, technologické, slaboprúdové rozvody a bleskozvod. NN prívod 
a vonkajšie datové rozvody prívod nie sú predmetom projektu, rieši samostatný projekt.  

Podklady k vypracovaniu projektu:  
Platné normy STN. 
Podkladové výkresy stavebnej časti.                                                       
Požiadavky náväzných profesií.                                                       

 
 

Základné údaje. 
 

Napäťová sústava: 3/PE/N, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN – C – S 
2, AC, 8 V, 50 Hz,  

2, DC, 24V,  
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41: 

základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): 
základná izolácia živých častí – príloha A1 
kryty –príloha A2 
doplnková prúdovým chráničom – čl. 415.1 
ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): 
ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl. 411.3.1 
samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2 
doplnková ochrana prúdovým chráničom – čl. 411.3.3 
doplnkové ochranné pospájanie – čl. 415.2 
ochranné opatrenie – dvojitá alebo zosilnená izolácia čl. 412 
ochrana pred priamym a nepriamym dotykom: 
malým napätím SELV 

Určenie vonkajších vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom č. 097/17. 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 341610: 3. 
Inštalovaný výkon Pi (RE-01-A) = 599,8 kW 
Koeficient súčasnosti  = 0,27 
Výpočtový výkon: Pp ( RE-01-A) = 164,8 kW 
Inštalovaný výkon Pi (RE-01-B) = 608,3 kW 
Koeficient súčasnosti  = 0,27 
Výpočtový výkon: Pp ( RE-01-B) = 170,8 kW 

 
 

Technický popis. 
 

Hlavný prívod. 
 

Z navrhovanej rozpojovacej skrine 1-SR previesť napojenie 2x67 b. j. káblom CYKY-J 4x185, pre každý 
vchod samostatne, uloženým v zemi. V 1-SR osadiť vývodové poistky 6xPN2/315 A.  Z rozpojovacej skrine 
1-SR budú napojené elektromerové rozvádzače RE-01-A a RE-01-B osadené v elektrorozvodni. 
V rozvádzači RE-01-A(b) bude meranie spotreby el. energie pre jednotlivé byty, spoločnú spotrebu, garáže, 
nabíjacie stanice elektromobilov, kotolňu RK (len vchod) A a rozvádzač R-PO. Rozvádzače R-SP, R-garáže  
R-NS (nabíjacie stanice) budú umiestnené v NN rozvodni, rozvádzač R-PO a RN budú umiestnené 
v miestnosti UPS, rozvádzač pre datové a TV rozvody budú umiestnené v miestnosti slaboprúdu, rozvádzač 
RK bude v kotolni (vchod A). Z rozvádzača RE-01-A(B) bude napojený vývod pre  spoločnú spotrebu – 
rozvádzač R-SP káblom CYKY-J 5x10, R-garáže(A) - CYKY-J 5x6, R-garáže(B) – CYKY-J 5x10, R-NS - 
CYKY-J 5x35, RK -  1-CHKE-R 5x6, R-PO 1-CHKE-V 5x6 a bytové rozvádzače RB1.1 až RB7.7 v bytoch na 
jednotlivých poschodiach napojiť káblami 1-CHKE-R 5x6. Z rozvádzača R-SP (spoločná spotreba napojiť 



 

 

rozvádzač RV (výťah) káblom 1-CHKE-V 5x6, rozvádzač RN káblom 1-CHKE-V 3x4 a rozvádzače R-DAT 
a R-TV napojiť káblami CYKY-J 3x2,5.    

 

Rozvádzače. 

Rozvádzač RE-01-A(B) bude konštrukcie UR-N, 5 polia, krytie IP40/IP20 s plomb. krytom. 4 polia budú 
umiestnené na jednej stene, pole 5 bude na druhej stene. Prepojenie polí previesť káblom CYKY-J 5x50. 
Hlavný istič v rozvádzači RE-01-A(B) bude vypínateľný tlačítkami „Centrál stop“ a „Total stop“, ktoré budú 
umiestnené vo vstupnej chodbe. Tlačítko „Total stop“ musí zároveň vypnúť aj všetky el. rozvody, ktoré musia 
byť pri požiari v prevádzke. Sú to el. vývody z rozvádzača R-PO a vývody z rozvádzača RN (CBS).  

Rozvádzače R-SP, R-garáže, R-NS, R-PO, RK sú typové plastové povrchové rozvodnice II s voliteľnou 
náplňou modulárnymi prístrojmi, krytie IP40/IP20. Bytové rozvádzače RB budú typové plastové zapustené 
rozvodnice s voliteľnou náplňou. Rozvádzač RN je typový povrchový rozvádzač RN-CBS CG 100 Plus.  

 

Hlavné pospájanie + ochrana pred prepätím. 

Vodič PEN v rozvádzači RE-01-A(B) pripojiť vodičom CYA 25 na hlavnú uzemňovaciu svorku HUS objektu, 
ktorá bude umiestnená v kotolni (vchod A) a v NN rozvodni (vchod B).  Hlavné pospojovanie previesť vodičmi 
CYA25. Na HUS pripojiť kovové  vodovodné potrubie, kovové potrubia rozvodov ÚVK a kovové potrubia VZT, 
výmenníkovej stanice, kovové konštrukcie výťahu a uzemnenie slaboprúdových zariadení. HUS bude 
uzemnená cez skúšobnú svorku na uzemnenie bleskozvodu, Rzmax=10 ohm. V kúpeľniach previesť 
doplnkové pospojovanie vodičom CYA4 podľa STN 332000-7-701 ak budú použité kovové inštalačné 
potrubia a zariadenia. Ochrana pred prepätím je navrhnutá prepäťovými ochranami typu FLP B+C (T1+T2), 
ktoré budú osadené na prívode v rozvádzači RE-01-A(B). Ochrany typu SLP – 275V/3+1 „T2“ osadiť vo 
všetkých podružných rozvádzačoch a v bytových rozvádzačoch RB. Ochrany typu „T3“ osadiť podľa 
individuálnych požiadaviek užívateľov do jednotlivých zásuviek – nie je predmetom projektu. Ochranu 
slaboprúdových zariadení pred prepätím zabezpečí montážna organizácia týchto zariadení. 

 

El. rozvody.  

El. rozvody v garáži a všetky el. stúpacie vedenia na chodbách previesť káblami 1-CHKE-R  príslušného 
prierezu uloženými v stavebných dutinách pre stúpacie vedenia a pod omietkou, v podlahe 
v bezhalogénových trubkách. V suteréne viesť el. rozvody pevne na povrchu a v drôtených kábelových 
žľaboch. Pre núdzové osvetlenie, výťah, el. zariadenia funkčné počas požiaru – otváranie svetlíka, vetranie 
schodišťa a osvetlenie chodieb a schodišťa použiť  bezhalogénové káble s funkčnou schopnosťou pri požiari, 
typ 1-CHKE-V prísl. prierezu. V bytoch el. rozvody previesť káblami CYKY prísl. prierezu. Na murovaných 
priečkach káble uložiť pod omietkou, v podlahe v trubkách. Slaboprúdové rozvody previesť na schodišti 
a chodbách bezhalogénovými káblami uloženými do  bezhalogénových trubiek. El. rozvody pre obvody 
funkčné počas požiaru a núdzové osvetlenie viesť oddelene od ostatných el. rozvodov. Slaboprúdové 
rozvody podľa možnosti viesť oddelene silových káblov. Ak je to nutné, križovanie vodičov prevádzať kolmo. 
Farebné značenie vodičov dodržať podľa STN EN 60445. Pri kladení vedení na a do horľavého podkladu 
dodržať ustanovenia STN 33 23 12. Vypínače osadiť vo výške 1150 mm, zásuvky nad pracovnými plochami 
osadiť vo výške 1150 mm, ostatné zásuvky a zásuvky pre  el. rúru a umývačku riadu osadiť 300 mm od 
podlahy. Nástenné svietidlá umiestniť vo výške 1800 - 2100 mm, vývod pre digestor previesť vo výške cca 
2200 mm, vývody pre osvetlenie pracovnej plochy kuchynskej linky previesť vo výške spodnej hrany horných 
skriniek. Vývody upresniť podľa konkrétneho typu kuchynskej linky.  Svorkovanie v inštalačných krabiciach 
previesť Wago svorkami.  

 

 



 

 

Umelé osvetlenie. 

Umelé osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 a predpisov súvisiacích. Kategória osvetlenia B3, 
Em = 300 lux – obytné miestnosti, rozvodne, výmenníková stanica, 100 lux - chodby, podzemné garáže, 150 
- schodištia, 100 lux - sklady. Svietidlá v bytoch budú podľa výberu užívateľa, vývody ukončiť svorkovnicou, 
resp. lustrovým hákom a svorkovnicou. Čistenie svietidiel a výmenu poškodených zdrojov prevádzať min. 2x 
ročne.  Osvetlenie schodišťa a chodieb je ovládané pohybovým spínačom s možnosťou prepnutia na trvalé 
svietenie v rozvádzači R-SP. Pohybové spínače na stene musia mať spínací uhol 180 stupňov. Na 
chodbách, schodišti, únikových cestách a v garáži je navrhnuté núdzové osvetlenie v zmysle EN 1838, STN 
EN 50172, STN 50171 napájané z centrálneho batériového systému typu Helplux CG 100 Plus. Svietidlá 
núdzového osvetlenia sú typu LED s piktogramom smeru úniku. Usporiadanie NO je do piatich obvodov. 
Monitory výpadku fáz budú v rozvádzačoch R-SP a R-garáže.        

 

Zásuvková inštalácia + technologické rozvody. 

Zásuvková inštalácia je navrhnutá typovými dvojzásuvkami 16A/250 V, ktoré budú chránené prúdovými 
chráničmi s citlivosťou 30 mA. Cez prúdový chránič 30 mA napojiť taktiež svetelný obvod pre kúpeľňu. Pre 
sklokeramickú varnu platňu previesť prívod CYKY-J 5x4. Odvetranie soc. zariadení a kúpeľní bude 
ventilátormi s časovým dobehom (dodávka VZT), ovládanie samostatným ovládačom s kontrolkou. 

Pre výťah previesť prívod 1-CHKE-V 5x6 a ukončiť v technologickom rozvádzači RV na 7. NP. V dolnej časti 
výťahovej šachty osadiť zásuvku 16 A/230 V. Osvetlenie výťahovej šachty previesť samostatným obvodom 
s ovládaním svetiel v dolnej a hornej stanici. Vetranie miestnosti UPS bude ventilátorom s možnosťou 
ovládania automaticky cez priestorový termostat a ručne. Odvetranie chodieb – ventilátory EV3.1,3.2,3.3 
umiestnené na streche budú napájané a ovládané z ovl. Skrinky v NN rozvodni. Vetranie schodišťa pri 
požiari – ventilátor EV2.01 na streche bude napájaný z rozvádzača R-PO. Zapnutie bude požiarnym 
tlačítkom v krabici so sklom, vypnutie v rozvádzači R-PO. Ovládanie svetlíka na schodišti bude z centrály 
GEZE E 260 N2/1 umiestnenej na chodbe v 7. NP. Na každom poschodí bude umiestnené požiarne tlačítko 
v krabici so sklom pre otvorenie svetlíka v prípade požiaru. Na 7. NP  vedľa centrály GEZE bude ručný 
prepínač pre otváranie a zatváranie svetlíka.  

V suteréne v miestnosti pod schodmi pre upratovačku previesť vývody pre prečerpávací box a jímku 
s čerpadlom 2 x 1-CHKE-R 3x2,5. 

V garáži osadiť indikátory úniku CO UniTOX.CO L, ktoré v dvoch stupňoch signalizujú opticky a akusticky 
prekročenie nastavenej koncentrácie CO. Indikátory CO v suteréne budú spínať ventilátory EV1.1 až EV 1.9 
v garáži v suteréne. Tieto ventilátory je možné ovládať aj ručne cez spínacie dvojtlačítka a taktiež budú 
ovládané signálom EPS. Prizopnutí ventilatorov v garážach vchod A musia zopnúť aj ventilátory v garážach 
vchod B.  Pre automatiku otvárania vchodovej brány do garáže previesť prívod 1-CHKE-R 5x2,5. 

Temperovanie potrubia studenej a požiarnej vody v garáži bude samoregulačným káblom DEVI - Pipeguard 
navinutým na potrubiach v zmysle montážnych pokynov. Rozmrazovanie vpustí na streche bude ovládané 
regulátorom Devireg 850 s teplotne vlhkostným snímačom na streche. Regulátor bude osadený v skrinke na 
chodbe na 7. NP. 

Pre nabíjacie stanice elektromobilov v garáži je navrhnuté 5 ks zásuviek 16 A/400 V, Pp = 11 kW, doba 
nabíjania 6 hod. 

MaR vo výmenníkovej stanici rieši projekt ÚVK.    

 

Slaboprúd. 

Predmetom projektu je riešenie vnútorných slaboprúdových rozvodov pre obytný dom ktoré pozostáva 
z  datových rozvodov a rozvodov domáceho telefónu s el. vrátnikom. Projekt nerieši prívod pre poskytovateľa 
datovej siete a TV-providera a antenného systému. V projekte je zakreslená alternatíva koaxiálnych rozvodov 



 

 

v prípade inštalácie satelitnej antény na streche. Účastnícke zásuvky pre príjem dát a televízneho signálu sa 
inštalujú v jednotlivých bytoch podľa požiadavky investora. Projektová dokumentácia je vypracovaná 
v rozsahu pre stavebné povolenie. 
TV rozvody previesť bezhalogénovým káblom VCCJE 75-7,25 uloženým v bezhalogénových trubkách.  
Predpríprava TV rozvodov sa zrealizuje trubkovaním/ koax. kábel z každého bytu, ktoré ukončiť v rozvádzači 
R-SAT na 3. NP. Taktiež položiť prázdne trubky 5xHFXP 32 z rozvádzača R-SAT na strechu a 
do technického podlažia a odtiaľ do krabice na vonkajšiu fasádu. Z krabice položiť trubku pod UT na možnosť 
dodatočného vtiahnutia kábla. Do rozvodnice R-TV priviesť 230V káblom 1-CHKE-R 3x2,5 a ukončiť 
zásuvkou. Napojenie previesť z rozvádzača spoločnej spotreby R-SP.  
Rozvádzač R-DAT bude osadený v slaboprúdovej rozvodni napojený bude z vonkajšej optickej GPON siete – 
nie je predmetom projektu. Optické rozvody z R-DAT previesť optickými RISER káblami 24x1 G.657.A1 P16 
v stavebných dutinách. Jeden kábel bude pre 2 poschodia. Na siedme poschodie viesť RISER kábel 12x1. 
Na jednotlivých poschodiach z RISER kábla bez prerušenia odbočiť optickým vláknom v mikrotrubičke LSHF 
5/3,5 priamo do slaboprúdovej rozvodnice, ktorá bude osadená nad rozvádzačom RB v každom byte. 
V slaboprúdovej rozvodnici bude osadená optická brána. V bytoch previesť datové rozvody káblami FTP  
4x2xAWG 23 kat. 5e. Do každej datovej zásuvky viesť dva datové káble.  
         Pre daný objekt je navrhnutý 2 - BUS dorozumievací systém, ktorý tvoria domáci telefón, elektrický 
vrátnik, tlačidlové tablo a sieťový napájač. Hlavnou súčasťou je elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne 
pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Tablo osadiť vo vstupe do objektu.   Ovládanie 
dverného zámku je priamo tlačítkom z  DT v predmetnom byte. Do systému zapojiť pre každý byt tlačidlo 
k vchodovým dverám. Slaboprúdové rozvody previesť káblami typu SHKH-R 1x2x0,8 v bezhalogénových 
trubkách. Svorkovanie previesť v krabiciach KR 125, ktoré budú na každom podlaží. Sieťový napájač osadiť 
v rozvádzači R-SP. 
Pri montáži vnútorných slaboprúdových rozvodov je nutné dodržať vzdialenosti pri súbehu vedení, 
vzdialenosť 6cm pri súbehu vedení do 5m, 20cm pri súbehu vedení nad 5m, a min. vzdialenosť 1cm pri 
križovaní. Pri vykonávaní montáže prvkov je nutné postupovať podľa montážnych predpisov výrobcu a 
predpisov  pre slaboprúdové zariadenia. Pri realizácii je nutná  koordinácia s projektom silnoprúdu. Týká sa  
to hlavne vedenia trás.  

 
 

Bleskozvod. 

Bleskozvod je navrhnutý v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4  a predpisov súvisiacích.  

Charakteristika stavby. 

Rozmery – viď PD 

Činiteľ polohy –osamotená 

LPS – tr. III 

Tienenie na hranici stavby – žiadne 

Tienenie vnútri stavby - žiadne  

Prítomnosť ľudí mimo objekt – áno 

Prítomnosť ľudí v stavbe - áno 

Hustota úderov blesku – 4/km2/rok 

Rezistivita pôdy – 500 ohmm 

Prevaž. typ podláh – laminátové podlahy, dlažba 

Riziko požiaru – obytný dom 

Zvláštne nebezpečenstvo – žiadne 



 

 

Straty násl. dotykových a krokových napätí- nie 

Straty následkom hmotných škôd - áno 

Požiarna ochrana – Hydranty na schodišti 

Vnútorné silnoprúdové rozvody – napájané z NN kábelových rozvodov 

Vnútorné datové vedenie – napájané z vonkajšej datovej prípojky 
Dostatočná vzdialenosť medzi zachytávacou sústavou a kovovými časťami stavby, kovovými inštaláciami a vnútornými systémami s = 0,15 m. 

Analýza rizík: 

Viď príloha – výpočet. 

Návrh na zníženie rizík:  

Vybaviť vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové systému koordinovanou SPD 
ochranou – je riešená.  

Previesť v objekte ekvipotenciálne pospojovanie na HUS – je riešené.  

Chrániť kordinovanou SPD ochranou vonkajšie slaboprúdové vedenie – zabezpečí 
provider. 

Je navrhnutá ochrana pred bleskom triedy LPS IV s polomerom valivej gule 45 m 
a veľkosťou ôk mreže 15x15m. 

Mrežová sústava je navrhnutá vodičom FeZn pr. 8 mm na typových podperách vo vzdialenosti 10 cm od 
krytiny strechy. Na streche osadiť zachytávače dl. 2m v polohovateľných držiakoch a zchytávač dl. 2 m na 
komíne tak, aby odvetrávacie potrubia a ventilátory na streche  boli izolovane vzdialené od odvetrávacích 
potrubí min 0,09 m a aby boli ukončenia odverávacích potrubí v ochrannom uhle zachytávacej tyče, ktorý je 
cca 75o. Zvody previesť každých 15m – počet zvodov 15. Zvody previesť ako skryté. Zvodový vodič chrániť 
v tuhej nehorľavej trubke pr. 36 mm. Vzdialenosť od horľavých materiálov min 10 cm. Na každý zvod vo 
výške 1,8m osadiť skúšobnú svorku v krabici a označiť štítkom. Uzemnenie bleskozvodu previesť páskom 
FeZn 30x4 uloženým v základovej rýhe.  K bleskozvodu pripojiť uzemnenie HUS. Odpor uzemňovacej 
sústavy Rzmax = 10 ohm. 

 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich 
z navrhovaných riešení elektroinštalácie a elektrických zariadení 

 
V nasledujúcej časti je uvedené vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 
ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení 
a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4 ods. 1 zákona NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
č.309/2007 Z. z. a 140/2008 Z.z. 
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č.264/1999 
Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody musí byť na každý elektroinštalačný 
výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie zhody na 
predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok alebo zariadenie oprávňuje používať za 
obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku. 
Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových 
a užívateľských podmienkach je nutné dodržať ustanovenia STN 34 3100 /2001/: 

Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž a prevádzku na kvalifikačnej 
úrovni podľa MPSVaR č.508/2009 Z. z. 



 

 

Podľa STN 34 3100/2001/ čl.5 - zaisťovať bezpečnosť pri práci. Ide o bezpečnostné oznamy, 
ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri 
práci. 
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.6 Obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.     
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.7 Vykonávať práce na elektrických inštaláciách čl.7.1 Spoločné 
ustanovenia, čl.7.2 Práca na elektrických zariadeniach mn, čl.7.3 Práca na elektrických inštaláciách 
nn, čl.7.5 Práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi . 
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.8 Zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na 
elektrických zariadeniach.  
Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34 
3101/1987a/ a súvisiacich predpisov a STN. 
Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34 3103 
/1967a/ a súvisiacich predpisov a STN. 
Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 
2030 /1986/ a súvisiacich predpisov a STN. 

Treba dodržiavať STN  EN 50110-1 (10/2005)  Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl.4 - Základné 
princípy, čl.5 – Zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 - Pracovné postupy, čl.7 – Postupy na údržbárske práce..     
Bezpodmienečne treba dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi 
v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z. z. Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických 
zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z.. 
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie 
vyhotovenej podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z., Zákona č. 264/1999 Z. z. príloha č. 4, STN 33 2000-1 /2000/ 
a STN 33 2000-3 /2000/ a im pridružených predpisov a STN. 
Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre 
ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, 
spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované 
a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. 
Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť iniciáciu horenia 
s následným požiarom, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku istiacimi prístrojmi 
riešenými v tomto projekte. Do rozvodných zariadení v rozsahu tohto projektu musia byť inštalované 
odpojovacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie 
jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením, bezpečným a rýchlym 
ovládaním. 
Všetky časti elektroinštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr. 
hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená značka, 
alebo nápis s príslušným pokynom: napr. „Hlavný vypínač v nebezpečenstve vypni“ a pod. 
Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty alebo elektrický oblúk, sa musia umiestniť 
a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa 
nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa. 
Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo 
odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod 
napätím nedošlo k ohrozeniu osôb. Elektrické zariadenia, u ktorých sa zistí, že ohrozujú život alebo zdravie 
osôb, sa musia ihneď odpojiť a zabezpečiť proti nežiaducemu zapojeniu.  
Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými a cudzími inštaláciami nenastali 
vzájomné škodlivé účinky.  
Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie a aby sa križovali 
iba v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť utesnené 
a vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Pri prechode el. 
vedenia do prechodových skríň či rozvádzačov musia byť použité predpísané priechodky tak aby sa dodržal 
stupeň krytia IP. Vzdialenosť vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných a iných konštrukcií sa 
musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa izolované elektrické vedenie 



 

 

spájajú, alebo pripájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom uložení 
sa nesmú vodiče spájať. 
Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, by sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené 
proti posunutiu zo svoriek a zabezpečené proti skrúteniu žíl.  
Pri používaní rozpojovateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. 
Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od 
elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať. 
Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné vodiče – fázové vodiče, pre 
prípad zlyhania odľahčovacej svorky, aby bol posledným prerušeným vodičom.  
Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase, keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ ich 
vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný 
a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu. 
Stroje a zariadenia alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej 
strate napätia v sieti, okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom 
úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani 
v prípadoch náhodného skratu alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich 
obvodoch nesmie znemožniť ani núdzové alebo havarijné zastavenie stroja. 
Rozvádzač môže vyrábať ( dozbrojovať ) len subjekt, ktorý vlastní príslušné oprávnenie podľa vyhl. 
č.508/2009 Z. z. 
Rozvádzač musí byť vyrobený ( upravený ) podľa STN EN 61439-1, STN IEC 61439-3+A1, STN EN 61439-4. 
K rozvádzačom musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, 
prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. Pripojovacie svorky, objímky a pod. 
slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajším ochrannými vodičmi nesmú mať inú funkciu. 
Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. 
Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný a stály 
tlak. 
Montážna organizácia, ktorá rozvádzač inštaluje ( dozbrojuje ), je povinná prekontrolovať toto zariadenie po 
nainštalovaní podľa STN EN 61439-1, STN 33 2000-6 (10/2007) a STN 33 1500 /1991/. 
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. 
Najmä sa musia urobiť opatrenia: 

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 33 2000-4-41 (10/2007), 
izolovaním živých častí alebo krytmi,  samočinným odpojením napájania, použitím zariadení triedy 
ochrany II a pod. 
proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a STN 33 2000-5-
54 /2012/ 
proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku, 
proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia. 

Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ alebo pracovník technickej 
obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.   Nebezpečné odpady pri montáži 
nevznikajú. 

 

PROTIPOŽIARNA OPATRENIA 
Požiarna ochrana – Prestupy káblov cez protipožiarne steny a stropy musia byť protipožiarne utesnené 
v zmysle STN 38 2156. Na utesnenie bude použitá protipožiarna malta typ CP 636-Hilti, s požiarnou 
odolnosťou 90 min. ( povrch upchávok  uhladiť cementovou maltou ). Atest materiálu zabezpečuje dodávateľ 
elektromontážnych prác. 



 

 

Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné dodržať zákon SNR č.126/1987 Zb. o požiarnej ochrane v znení 
neskorších predpisov a zákona č.288/2000 Zb. 

 
 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“). 
Prevádzkovateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku. 
El. zariadenie je vyhradeným technickým zariadením skupiny B v zmysle vyhl. č. 508/2009 Zb. 
Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ koordinovať a prevádzkou 
dodávateľa elektrickej energie. V zmysle zákona 251/2012 Zb. o energetike, odberateľ elektriny je 
zodpovedný za riadny stav odberného el. zariadenia vrátane spotrebičov a za dodržiavanie predpisov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technického zariadenia. Dodávateľ 
montážnych prác je povinný užívateľovi odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ktorá tvorí súčasť 
sprievodnej dokumentácie. Majiteľ ju musí archivovať, dopĺňať zmeny a predkladať k periodickým revíziám 
a úradným skúškam. 

 
 

B.11.6. Elektroinštalácia objektu SO-02 
 

Úvod. 
 

Projekt rieši vnútorné svetelné, zásuvkové, technologické, slaboprúdové rozvody a bleskozvod. NN prívod 
a vonkajšie datové rozvody prívod nie sú predmetom projektu, rieši samostatný projekt.  

Podklady k vypracovaniu projektu:  
Platné normy STN. 
Podkladové výkresy stavebnej časti.                                                       
Požiadavky náväzných profesií.                                                       

 
 

Základné údaje. 
 

Napäťová sústava: 3/PE/N, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN – C – S 
2, AC, 8 V, 50 Hz,  

2, DC, 24V,  
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41: 

základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): 
základná izolácia živých častí – príloha A1 
kryty –príloha A2 
doplnková prúdovým chráničom – čl. 415.1 
ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): 
ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl. 411.3.1 
samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2 
doplnková ochrana prúdovým chráničom – čl. 411.3.3 
doplnkové ochranné pospájanie – čl. 415.2 
ochranné opatrenie – dvojitá alebo zosilnená izolácia čl. 412 
ochrana pred priamym a nepriamym dotykom: 
malým napätím SELV 

Určenie vonkajších vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom č. 097/17. 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 341610: 3. 
Inštalovaný výkon Pi (celkový) = 507 kW 
Koeficient súčasnosti  = 0,28 
Výpočtový výkon: Pp ( celkový) = 143,6 kW 

 
 



 

 

Technický popis. 
 

Hlavný prívod. 
 

Z navrhovanej rozpojovacej skrine 2-SR previesť napojenie 55 b. j. káblom CYKY-J 4x150 uloženými v zemi. 
V 2-SR osadiť vývodové poistky PN2/250 A.  Z rozpojovacej skrine 2-SR bude napojený elektromerový 
rozvádzač RE-02 osadený v elektrorozvodni. V rozvádzači RE-02 bude meranie spotreby el. energie pre 
jednotlivé byty, spoločnú spotrebu, garáže, nabíjacie stanice elektromobilov a rozvádzač R-PO. Rozvádzače 
R-SP, R-garáže  R-NS (nabíjacie stanice) budú umiestnené v NN rozvodni, rozvádzač R-PO a RN budú 
umiestnené v miestnosti UPS, rozvádzač pre datové a TV rozvody budú umiestnené v miestnosti slaboprúdu. 
Z rozvádzača RE-02 bude napojený vývod pre  spoločnú spotrebu – rozvádzač R-SP káblom CYKY-J 5x10, 
R-Garáže - CYKY-J 5x6, R-NS - CYKY-J 5x35, R-PO 1-CHKE-V 5x6 a bytové rozvádzače RB1.1 až RB6.7 
v bytoch na jednotlivých poschodiach napojiť káblami 1-CHKE-R 5x6. Z rozvádzača R-SP (spoločná 
spotreba napojiť rozvádzač RV (výťah) káblom 1-CHKE-V 5x6, rozvádzač RN káblom 1-CHKE-V 3x4 
a rozvádzače R-DAT a R-TV napojiť káblami CYKY-J 3x2,5.    

 

Rozvádzače. 

 

Rozvádzač RE-02 bude konštrukcie UR-N, 4 polia, krytie IP40/IP20 s plomb. krytom. 4 polia budú 
umiestnené na jednej stene. Hlavný istič v rozvádzači RE-02 bude vypínateľný tlačítkami „Centrál stop“ a 
„Total stop“, ktoré budú umiestnené vo vstupnej chodbe. Tlačítko „Total stop“ musí zároveň vypnúť aj všetky 
el. rozvody, ktoré musia byť pri požiari v prevádzke. Sú to el. vývody z rozvádzača R-PO a vývody 
z rozvádzača RN (CBS).  

Rozvádzače R-SP, R-garáže, R-NS, R-PO sú typové plastové povrchové rozvodnice II s voliteľnou náplňou 
modulárnymi prístrojmi, krytie IP40/IP20. Bytové rozvádzače RB budú typové plastové zapustené rozvodnice 
s voliteľnou náplňou. Rozvádzač RN je typový povrchový rozvádzač RN-CBS CG 100 Plus.  

 

Hlavné pospájanie + ochrana pred prepätím. 

 

Vodič PEN v rozvádzači RE-02 pripojiť vodičom CYA 25 na hlavnú uzemňovaciu svorku HUS objektu, ktorá 
bude umiestnená v NN rozvodni.  Hlavné pospojovanie previesť vodičmi CYA25. Na HUS pripojiť kovové  
vodovodné potrubie, kovové potrubia rozvodov ÚVK a kovové potrubia VZT, kovové konštrukcie výťahu 
a uzemnenie slaboprúdových zariadení. HUS bude uzemnená cez skúšobnú svorku na uzemnenie 
bleskozvodu, Rzmax=10 ohm. V kúpeľniach previesť doplnkové pospojovanie vodičom CYA4 podľa STN 
332000-7-701 ak budú použité kovové inštalačné potrubia a zariadenia. Ochrana pred prepätím je navrhnutá 
prepäťovými ochranami typu FLP B+C (T1+T2), ktoré budú osadené na prívode v rozvádzači RE-02. 
Ochrany typu SLP – 275V/3+1 „T2“ osadiť vo všetkých podružných rozvádzačoch a v bytových 
rozvádzačoch RB. Ochrany typu „T3“ osadiť podľa individuálnych požiadaviek užívateľov do jednotlivých 
zásuviek – nie je predmetom projektu. Ochranu slaboprúdových zariadení pred prepätím zabezpečí 
montážna organizácia týchto zariadení. 

 

El. rozvody.  

 

El. rozvody v garáži a všetky el. stúpacie vedenia na chodbách previesť káblami 1-CHKE-R  príslušného 
prierezu uloženými v stavebných dutinách pre stúpacie vedenia a pod omietkou, v podlahe 
v bezhalogénových trubkách. V suteréne viesť el. rozvody pevne na povrchu a v drôtených kábelových 
žľaboch. Pre núdzové osvetlenie, výťah, el. zariadenia funkčné počas požiaru – otváranie svetlíka, vetranie 
schodišťa a osvetlenie chodieb a schodišťa použiť  bezhalogénové káble s funkčnou schopnosťou pri požiari, 
typ 1-CHKE-V prísl. prierezu. V bytoch el. rozvody previesť káblami CYKY prísl. prierezu. Na murovaných 
priečkach káble uložiť pod omietkou, v podlahe v trubkách. Slaboprúdové rozvody previesť na schodišti 
a chodbách bezhalogénovými káblami uloženými do  bezhalogénových trubiek. El. rozvody pre obvody 
funkčné počas požiaru a núdzové osvetlenie viesť oddelene od ostatných el. rozvodov. Slaboprúdové 
rozvody podľa možnosti viesť oddelene silových káblov. Ak je to nutné, križovanie vodičov prevádzať kolmo. 



 

 

Farebné značenie vodičov dodržať podľa STN EN 60445. Pri kladení vedení na a do horľavého podkladu 
dodržať ustanovenia STN 33 23 12. Vypínače osadiť vo výške 1150 mm, zásuvky nad pracovnými plochami 
osadiť vo výške 1150 mm, ostatné zásuvky a zásuvky pre  el. rúru a umývačku riadu osadiť 300 mm od 
podlahy. Nástenné svietidlá umiestniť vo výške 1800 - 2100 mm, vývod pre digestor previesť vo výške cca 
2200 mm, vývody pre osvetlenie pracovnej plochy kuchynskej linky previesť vo výške spodnej hrany horných 
skriniek. Vývody upresniť podľa konkrétneho typu kuchynskej linky.  Svorkovanie v inštalačných krabiciach 
previesť Wago svorkami.  

 

Umelé osvetlenie. 

 

Umelé osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 a predpisov súvisiacích. Kategória osvetlenia B3, 
Em = 300 lux – obytné miestnosti, rozvodne, výmenníková stanica, 100 lux - chodby, podzemné garáže, 150 
- schodištia, 100 lux - sklady. Svietidlá v bytoch budú podľa výberu užívateľa, vývody ukončiť svorkovnicou, 
resp. lustrovým hákom a svorkovnicou. Čistenie svietidiel a výmenu poškodených zdrojov prevádzať min. 2x 
ročne.  Osvetlenie schodišťa a chodieb je ovládané pohybovým spínačom s možnosťou prepnutia na trvalé 
svietenie v rozvádzači R-SP. Pohybové spínače na stene musia mať spínací uhol 180 stupňov. Na 
chodbách, schodišti, únikových cestách a v garáži je navrhnuté núdzové osvetlenie v zmysle EN 1838, STN 
EN 50172, STN 50171 napájané z centrálneho batériového systému typu Helplux CG 100 Plus. Svietidlá 
núdzového osvetlenia sú typu LED s piktogramom smeru úniku. Usporiadanie NO je do piatich obvodov. 
Monitory výpadku fáz budú v rozvádzačoch R-SP a R-garáže.        

 

Zásuvková inštalácia + technologické rozvody. 

 

Zásuvková inštalácia je navrhnutá typovými dvojzásuvkami 16A/250 V, ktoré budú chránené prúdovými 
chráničmi s citlivosťou 30 mA. Cez prúdový chránič 30 mA napojiť taktiež svetelný obvod pre kúpeľňu. Pre 
sklokeramickú varnu platňu previesť prívod CYKY-J 5x4. Odvetranie soc. zariadení a kúpeľní bude 
ventilátormi s časovým dobehom (dodávka VZT), ovládanie samostatným ovládačom s kontrolkou. 

Pre výťah previesť prívod 1-CHKE-V 5x6 a ukončiť v technologickom rozvádzači RV na 6. NP. V dolnej časti 
výťahovej šachty osadiť zásuvku 16 A/230 V. Osvetlenie výťahovej šachty previesť samostatným obvodom 
s ovládaním svetiel v dolnej a hornej stanici. Vetranie miestnosti UPS bude ventilátorom s možnosťou 
ovládania automaticky cez priestorový termostat a ručne. Odvetranie chodieb – ventilátory EV3.1,3.2,3.3 
umiestnené na streche budú napájané  z rozvádzača R-SP a ovládané z ovl. Skrinky v NN rozvodni. Vetranie 
schodišťa pri požiari – ventilátor EV2.01 na streche bude napájaný z rozvádzača R-PO. Zapnutie bude 
požiarnym tlačítkom v krabici so sklom, vypnutie v rozvádzači R-PO. Ovládanie svetlíka na schodišti bude 
z centrály GEZE E 260 N2/1 umiestnenej na chodbe v 6. NP. Na každom poschodí bude umiestnené 
požiarne tlačítko v krabici so sklom pre otvorenie svetlíka v prípade požiaru. Na 6. NP  vedľa centrály GEZE 
bude ručný prepínač pre otváranie a zatváranie svetlíka.  

V suteréne v miestnosti pod schodmi pre upratovačku previesť vývody pre prečerpávací box a jímku 
s čerpadlom 2 x 1-CHKE-R 3x2,5. 

V garáži na 1. NP a v suteréne osadiť indikátory úniku CO UniTOX.CO L, ktoré v dvoch stupňoch signalizujú 
opticky a akusticky prekročenie nastavenej koncentrácie CO. Indikátory CO v suteréne budú spínať 
ventilátory EV1.1 až EV 1.6 v garáži v suteréne. Tieto ventilátory je možné ovládať aj ručne cez spínacie 
dvojtlačítka a taktiež budú ovládané signálom EPS. Pre automatiku otvárania vchodových brán do garáží 
(M1, M2) previesť prívody 2 x 1-CHKE-R 5x2,5. 

Rozmrazovanie vjazdu je navrhnuté el. káblom DTIP-18. Ovládanie bude regulátorom Devireg 850 s teplotne 
vlhkostným snímačom v podlahe vjazdu. Temperovanie potrubia studenej a požiarnej vody v garáži bude 
samoregulačným káblom DEVI - Pipeguard navinutým na potrubiach v zmysle montážnych pokynov. 
Rozmrazovanie vpustí na streche bude ovládané regulátorom Devireg 850 s teplotne vlhkostným snímačom 
na streche. Regulátor bude osadený v skrinke na chodbe na 6. NP. 

Pre nabíjacie stanice elektromobilov v garáži je navrhnuté 5 ks zásuviek 16 A/400 V, Pp = 11 kW, doba 
nabíjania 6 hod. 

MaR vo výmenníkovej stanici rieši projekt ÚVK.    



 

 

 

Slaboprúd. 

 

Predmetom projektu je riešenie vnútorných slaboprúdových rozvodov pre obytný dom ktoré pozostáva 
z  datových rozvodov a rozvodov domáceho telefónu s el. vrátnikom. Projekt nerieši prívod pre poskytovateľa 
datovej siete a TV-providera a antenného systému. V projekte je zakreslená alternatíva koaxiálnych rozvodov 
v prípade inštalácie satelitnej antény na streche. Účastnícke zásuvky pre príjem dát a televízneho signálu sa 
inštalujú v jednotlivých bytoch podľa požiadavky investora. Projektová dokumentácia je vypracovaná 
v rozsahu pre stavebné povolenie. 
TV rozvody previesť bezhalogénovým káblom VCCJE 75-7,25 uloženým v bezhalogénových trubkách.  
Predpríprava TV rozvodov sa zrealizuje trubkovaním/ koax. kábel z každého bytu, ktoré ukončiť v rozvádzači 
R-SAT na 3. NP. Taktiež položiť prázdne trubky 5xHFXP 32 z rozvádzača R-SAT na strechu a 
do technického podlažia a odtiaľ do krabice na vonkajšiu fasádu. Z krabice položiť trubku pod UT na možnosť 
dodatočného vtiahnutia kábla. Do rozvodnice R-TV priviesť 230V káblom 1-CHKE-R 3x2,5 a ukončiť 
zásuvkou. Napojenie previesť z rozvádzača spoločnej spotreby R-SP.  
Rozvádzač R-DAT bude osadený v slaboprúdovej rozvodni napojený bude z vonkajšej optickej GPON siete – 
nie je predmetom projektu. Optické rozvody z R-DAT previesť optickými RISER káblami 24x1 G.657.A1 P16 
v stavebných dutinách. Jeden kábel bude pre 2 poschodia. Na šieste poschodie viesť RISER kábel 12x1. Na 
jednotlivých poschodiach z RISER kábla bez prerušenia odbočiť optickým vláknom v mikrotrubičke LSHF 
5/3,5 priamo do slaboprúdovej rozvodnice, ktorá bude osadená nad rozvádzačom RB v každom byte. 
V slaboprúdovej rozvodnici bude osadená optická brána. V bytoch previesť datové rozvody káblami FTP  
4x2xAWG 23 kat. 5e. Do každej datovej zásuvky viesť dva datové káble.  
         Pre daný objekt je navrhnutý 2 - BUS dorozumievací systém, ktorý tvoria domáci telefón, elektrický 
vrátnik, tlačidlové tablo a sieťový napájač. Hlavnou súčasťou je elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne 
pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Tablo osadiť vo vstupe do objektu.   Ovládanie 
dverného zámku je priamo tlačítkom z  DT v predmetnom byte. Do systému zapojiť pre každý byt tlačidlo 
k vchodovým dverám. Slaboprúdové rozvody previesť káblami typu SHKH-R 1x2x0,8 v bezhalogénových 
trubkách. Svorkovanie previesť v krabiciach KR 125, ktoré budú na každom podlaží. Sieťový napájač osadiť 
v rozvádzači R-SP. 
Pri montáži vnútorných slaboprúdových rozvodov je nutné dodržať vzdialenosti pri súbehu vedení, 
vzdialenosť 6cm pri súbehu vedení do 5m, 20cm pri súbehu vedení nad 5m, a min. vzdialenosť 1cm pri 
križovaní. Pri vykonávaní montáže prvkov je nutné postupovať podľa montážnych predpisov výrobcu a 
predpisov  pre slaboprúdové zariadenia. Pri realizácii je nutná  koordinácia s projektom silnoprúdu. Týká sa  
to hlavne vedenia trás.  

 
 

Bleskozvod. 

 

 

Bleskozvod je navrhnutý v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4  a predpisov súvisiacích.  

Charakteristika stavby. 

Rozmery – viď PD 

Činiteľ polohy –osamotená 

LPS – tr. III 

Tienenie na hranici stavby – žiadne 

Tienenie vnútri stavby - žiadne  

Prítomnosť ľudí mimo objekt – áno 

Prítomnosť ľudí v stavbe - áno 

Hustota úderov blesku – 4/km2/rok 

Rezistivita pôdy – 500 ohmm 



 

 

Prevaž. typ podláh – laminátové podlahy, dlažba 

Riziko požiaru – obytný dom 

Zvláštne nebezpečenstvo – žiadne 

Straty násl. dotykových a krokových napätí- nie 

Straty následkom hmotných škôd - áno 

Požiarna ochrana – Hydranty na schodišti 

Vnútorné silnoprúdové rozvody – napájané z NN kábelových rozvodov 

Vnútorné datové vedenie – napájané z vonkajšej datovej prípojky 
Dostatočná vzdialenosť medzi zachytávacou sústavou a kovovými časťami stavby, kovovými inštaláciami a vnútornými systémami s = 0,15 m. 

Analýza rizík: 

Viď príloha – výpočet. 

Návrh na zníženie rizík:  

Vybaviť vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové systému koordinovanou SPD 
ochranou – je riešená.  

Previesť v objekte ekvipotenciálne pospojovanie na HUS – je riešené.  

Chrániť kordinovanou SPD ochranou vonkajšie slaboprúdové vedenie – zabezpečí 
provider. 

Je navrhnutá ochrana pred bleskom triedy LPS IV s polomerom valivej gule 45 m 
a veľkosťou ôk mreže 15x15m. 

Mrežová sústava je navrhnutá vodičom FeZn pr. 8 mm na typových podperách vo vzdialenosti 10 cm od 
krytiny strechy. Na streche osadiť zachytávače dl. 2m v polohovateľných držiakoch tak aby odvetrávacie 
potrubia a ventilátory na streche  boli izolovane vzdialené od odvetrávacích potrubí min 0,15 m a aby boli 
ukončenia odverávacích potrubí v ochrannom uhle zachytávacej tyče, ktorý je cca 75o. Zvody previesť 
každých 15m – počet zvodov 9. Zvody previesť ako skryté. Zvodový vodič chrániť v tuhej nehorľavej trubke 
pr. 36 mm. Vzdialenosť od horľavých materiálov min 10 cm. Na každý zvod vo výške 1,8m osadiť skúšobnú 
svorku v krabici a označiť štítkom. Uzemnenie bleskozvodu previesť páskom FeZn 30x4 uloženým 
v základovej rýhe.  K bleskozvodu pripojiť uzemnenie HUS. Odpor uzemňovacej sústavy Rzmax = 10 ohm. 

 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich 
z navrhovaných riešení elektroinštalácie a elektrických zariadení 

 
V nasledujúcej časti je uvedené vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 
ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení 
a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4 ods. 1 zákona NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
č.309/2007 Z. z. a 140/2008 Z.z. 
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č.264/1999 
Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody musí byť na každý elektroinštalačný 
výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie zhody na 
predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok alebo zariadenie oprávňuje používať za 
obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku. 
Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových 
a užívateľských podmienkach je nutné dodržať ustanovenia STN 34 3100 /2001/: 

Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž a prevádzku na kvalifikačnej 
úrovni podľa MPSVaR č.508/2009 Z. z. 
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.5 - zaisťovať bezpečnosť pri práci. Ide o bezpečnostné oznamy, 
ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri 
práci. 
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.6 Obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.     



 

 

Podľa STN 34 3100/2001/ čl.7 Vykonávať práce na elektrických inštaláciách čl.7.1 Spoločné 
ustanovenia, čl.7.2 Práca na elektrických zariadeniach mn, čl.7.3 Práca na elektrických inštaláciách 
nn, čl.7.5 Práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi . 
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.8 Zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na 
elektrických zariadeniach.  
Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34 
3101/1987a/ a súvisiacich predpisov a STN. 
Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34 3103 
/1967a/ a súvisiacich predpisov a STN. 
Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 
2030 /1986/ a súvisiacich predpisov a STN. 

Treba dodržiavať STN  EN 50110-1 (10/2005)  Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl.4 - Základné 
princípy, čl.5 – Zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 - Pracovné postupy, čl.7 – Postupy na údržbárske práce..     
Bezpodmienečne treba dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi 
v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z. z. Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických 
zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z.. 
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie 
vyhotovenej podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z., Zákona č. 264/1999 Z. z. príloha č. 4, STN 33 2000-1 /2000/ 
a STN 33 2000-3 /2000/ a im pridružených predpisov a STN. 
Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre 
ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, 
spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované 
a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. 
Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť iniciáciu horenia 
s následným požiarom, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku istiacimi prístrojmi 
riešenými v tomto projekte. Do rozvodných zariadení v rozsahu tohto projektu musia byť inštalované 
odpojovacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie 
jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením, bezpečným a rýchlym 
ovládaním. 
Všetky časti elektroinštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr. 
hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená značka, 
alebo nápis s príslušným pokynom: napr. „Hlavný vypínač v nebezpečenstve vypni“ a pod. 
Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty alebo elektrický oblúk, sa musia umiestniť 
a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa 
nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa. 
Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo 
odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod 
napätím nedošlo k ohrozeniu osôb. Elektrické zariadenia, u ktorých sa zistí, že ohrozujú život alebo zdravie 
osôb, sa musia ihneď odpojiť a zabezpečiť proti nežiaducemu zapojeniu.  
Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými a cudzími inštaláciami nenastali 
vzájomné škodlivé účinky.  
Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie a aby sa križovali 
iba v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť utesnené 
a vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Pri prechode el. 
vedenia do prechodových skríň či rozvádzačov musia byť použité predpísané priechodky tak aby sa dodržal 
stupeň krytia IP. Vzdialenosť vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných a iných konštrukcií sa 
musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa izolované elektrické vedenie 
spájajú, alebo pripájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom uložení 
sa nesmú vodiče spájať. 
Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, by sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené 
proti posunutiu zo svoriek a zabezpečené proti skrúteniu žíl.  
Pri používaní rozpojovateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. 
Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od 
elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať. 
Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné vodiče – fázové vodiče, pre 
prípad zlyhania odľahčovacej svorky, aby bol posledným prerušeným vodičom.  
Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase, keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ ich 
vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný 



 

 

a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu. 
Stroje a zariadenia alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej 
strate napätia v sieti, okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom 
úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani 
v prípadoch náhodného skratu alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich 
obvodoch nesmie znemožniť ani núdzové alebo havarijné zastavenie stroja. 
Rozvádzač môže vyrábať ( dozbrojovať ) len subjekt, ktorý vlastní príslušné oprávnenie podľa vyhl. 
č.508/2009 Z. z. 
Rozvádzač musí byť vyrobený ( upravený ) podľa STN EN 61439-1, STN IEC 61439-3+A1, STN EN 61439-4. 
K rozvádzačom musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, 
prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. Pripojovacie svorky, objímky a pod. 
slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajším ochrannými vodičmi nesmú mať inú funkciu. 
Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. 
Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný a stály 
tlak. 
Montážna organizácia, ktorá rozvádzač inštaluje ( dozbrojuje ), je povinná prekontrolovať toto zariadenie po 
nainštalovaní podľa STN EN 61439-1, STN 33 2000-6 (10/2007) a STN 33 1500 /1991/. 
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. 
Najmä sa musia urobiť opatrenia: 

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 33 2000-4-41 (10/2007), 
izolovaním živých častí alebo krytmi,  samočinným odpojením napájania, použitím zariadení triedy 
ochrany II a pod. 
proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a STN 33 2000-5-
54 /2012/ 
proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku, 
proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia. 

Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ alebo pracovník technickej 
obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.   Nebezpečné odpady pri montáži 
nevznikajú. 

 

PROTIPOŽIARNA OPATRENIA 
 

Požiarna ochrana – Prestupy káblov cez protipožiarne steny a stropy musia byť protipožiarne utesnené 
v zmysle STN 38 2156. Na utesnenie bude použitá protipožiarna malta typ CP 636-Hilti, s požiarnou 
odolnosťou 90 min. ( povrch upchávok  uhladiť cementovou maltou ). Atest materiálu zabezpečuje dodávateľ 
elektromontážnych prác. 
Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné dodržať zákon SNR č.126/1987 Zb. o požiarnej ochrane v znení 
neskorších predpisov a zákona č.288/2000 Zb. 

 
 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“). 
Prevádzkovateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku. 
El. zariadenie je vyhradeným technickým zariadením skupiny B v zmysle vyhl. č. 508/2009 Zb. 
Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ koordinovať a prevádzkou 
dodávateľa elektrickej energie. V zmysle zákona 251/2012 Zb. o energetike, odberateľ elektriny je 
zodpovedný za riadny stav odberného el. zariadenia vrátane spotrebičov a za dodržiavanie predpisov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technického zariadenia. Dodávateľ 
montážnych prác je povinný užívateľovi odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ktorá tvorí súčasť 
sprievodnej dokumentácie. Majiteľ ju musí archivovať, dopĺňať zmeny a predkladať k periodickým revíziám 
a úradným skúškam. 



 

 

 

B.11.7. Elektroinštalácia objektu SO-03 
 

Úvod. 
 

Projekt rieši vnútorné svetelné, zásuvkové, technologické, slaboprúdové rozvody a bleskozvod. NN prívod 
a vonkajšie datové rozvody prívod nie sú predmetom projektu, rieši samostatný projekt.  

Podklady k vypracovaniu projektu:  
Platné normy STN. 
Podkladové výkresy stavebnej časti.                                                       
Požiadavky náväzných profesií.                                                       

 
 

Základné údaje. 
 

Napäťová sústava: 3/PE/N, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN – C – S 
2, AC, 8 V, 50 Hz,  

2, DC, 24V,  
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41: 

základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): 
základná izolácia živých častí – príloha A1 
kryty –príloha A2 
doplnková prúdovým chráničom – čl. 415.1 
ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): 
ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl. 411.3.1 
samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2 
doplnková ochrana prúdovým chráničom – čl. 411.3.3 
doplnkové ochranné pospájanie – čl. 415.2 
ochranné opatrenie – dvojitá alebo zosilnená izolácia čl. 412 
ochrana pred priamym a nepriamym dotykom: 
malým napätím SELV 

Určenie vonkajších vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom č. 097/17. 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 341610: 3. 
Inštalovaný výkon Pi (celkový) = 735,4 kW 
Koeficient súčasnosti  = 0,26 
Výpočtový výkon: Pp ( celkový) = 191 kW 

 
 

Technický popis. 
 

Hlavný prívod. 
 

Z navrhovanej rozpojovacej skrine 3-SR previesť napojenie 79 b. j. káblom CYKY-J 4x240 uloženými v zemi. 
V 3-SR osadiť vývodové poistky PN2/315 A.  Z rozpojovacej skrine 3-SR bude napojený elektromerový 
rozvádzač RE-03 osadený v elektrorozvodni. V rozvádzači RE-03 bude meranie spotreby el. energie pre 
jednotlivé byty, spoločnú spotrebu, garáže, nabíjacie stanice elektromobilov, výmenníkovú stanicu RK 
a rozvádzač R-PO. Rozvádzače R-SP, R-garáže  R-NS (nabíjacie stanice) budú umiestnené v NN rozvodni, 
rozvádzač R-PO a RN budú umiestnené v miestnosti UPS, rozvádzač pre datové a TV rozvody budú 
umiestnené v miestnosti slaboprúdu, rozvádzač RK bude v miestnosti odovzdávania tepla. Z rozvádzača RE-
03 bude napojený vývod pre  spoločnú spotrebu – rozvádzač R-SP káblom CYKY-J 5x10, R-garáže - CYKY-



 

 

J 5x6, R-NS - CYKY-J 5x70, RK -  1-CHKE-R 5x6, R-PO 1-CHKE-V 5x6 a bytové rozvádzače RB1.1 až 
RB7.7 v bytoch na jednotlivých poschodiach napojiť káblami 1-CHKE-R 5x6. Z rozvádzača R-SP (spoločná 
spotreba napojiť rozvádzač RV (výťah) káblom 1-CHKE-V 5x6, rozvádzač RN káblom 1-CHKE-V 3x4 
a rozvádzače R-DAT a R-TV napojiť káblami CYKY-J 3x2,5.    

 

Rozvádzače. 

 

Rozvádzač RE-03 bude konštrukcie UR-N, 6 polia, krytie IP40/IP20 s plomb. krytom. 4 polia budú 
umiestnené na jednej stene, polia 5a 6 budú na druhej stene. Prepojenie polí previesť káblom CYKY-J 
5x120. Hlavný istič v rozvádzači RE-03 bude vypínateľný tlačítkami „Centrál stop“ a „Total stop“, ktoré budú 
umiestnené vo vstupnej chodbe. Tlačítko „Total stop“ musí zároveň vypnúť aj všetky el. rozvody, ktoré musia 
byť pri požiari v prevádzke. Sú to el. vývody z rozvádzača R-PO a vývody z rozvádzača RN (CBS).  

Rozvádzače R-SP, R-garáže, R-NS, R-PO, RK sú typové plastové povrchové rozvodnice II s voliteľnou 
náplňou modulárnymi prístrojmi, krytie IP40/IP20. Bytové rozvádzače RB budú typové plastové zapustené 
rozvodnice s voliteľnou náplňou. Rozvádzač RN je typový povrchový rozvádzač RN-CBS CG 100 Plus.  

 

Hlavné pospájanie + ochrana pred prepätím. 

 

Vodič PEN v rozvádzači RE-03 pripojiť vodičom CYA 25 na hlavnú uzemňovaciu svorku HUS objektu, ktorá 
bude umiestnená vo výmenníkovej stanici.  Hlavné pospojovanie previesť vodičmi CYA25. Na HUS pripojiť 
kovové  vodovodné potrubie, kovové potrubia rozvodov ÚVK a kovové potrubia VZT, výmenníkovej stanice, 
kovové konštrukcie výťahu a uzemnenie slaboprúdových zariadení. HUS bude uzemnená cez skúšobnú 
svorku na uzemnenie bleskozvodu, Rzmax=10 ohm. V kúpeľniach previesť doplnkové pospojovanie vodičom 
CYA4 podľa STN 332000-7-701 ak budú použité kovové inštalačné potrubia a zariadenia. Ochrana pred 
prepätím je navrhnutá prepäťovými ochranami typu FLP B+C (T1+T2), ktoré budú osadené na prívode 
v rozvádzači RE-04. Ochrany typu SLP – 275V/3+1 „T2“ osadiť vo všetkých podružných rozvádzačoch 
a v bytových rozvádzačoch RB. Ochrany typu „T3“ osadiť podľa individuálnych požiadaviek užívateľov do 
jednotlivých zásuviek – nie je predmetom projektu. Ochranu slaboprúdových zariadení pred prepätím 
zabezpečí montážna organizácia týchto zariadení. 

 

El. rozvody.  

 

El. rozvody v garáži a všetky el. stúpacie vedenia na chodbách previesť káblami 1-CHKE-R  príslušného 
prierezu uloženými v stavebných dutinách pre stúpacie vedenia a pod omietkou, v podlahe 
v bezhalogénových trubkách. V suteréne viesť el. rozvody pevne na povrchu a v drôtených kábelových 
žľaboch. Pre núdzové osvetlenie, výťah, el. zariadenia funkčné počas požiaru – otváranie svetlíka, vetranie 
schodišťa a osvetlenie chodieb a schodišťa použiť  bezhalogénové káble s funkčnou schopnosťou pri požiari, 
typ 1-CHKE-V prísl. prierezu. V bytoch el. rozvody previesť káblami CYKY prísl. prierezu. Na murovaných 
priečkach káble uložiť pod omietkou, v podlahe v trubkách. Slaboprúdové rozvody previesť na schodišti 
a chodbách bezhalogénovými káblami uloženými do  bezhalogénových trubiek. El. rozvody pre obvody 
funkčné počas požiaru a núdzové osvetlenie viesť oddelene od ostatných el. rozvodov. Slaboprúdové 
rozvody podľa možnosti viesť oddelene silových káblov. Ak je to nutné, križovanie vodičov prevádzať kolmo. 
Farebné značenie vodičov dodržať podľa STN EN 60445. Pri kladení vedení na a do horľavého podkladu 
dodržať ustanovenia STN 33 23 12. Vypínače osadiť vo výške 1150 mm, zásuvky nad pracovnými plochami 
osadiť vo výške 1150 mm, ostatné zásuvky a zásuvky pre  el. rúru a umývačku riadu osadiť 300 mm od 
podlahy. Nástenné svietidlá umiestniť vo výške 1800 - 2100 mm, vývod pre digestor previesť vo výške cca 



 

 

2200 mm, vývody pre osvetlenie pracovnej plochy kuchynskej linky previesť vo výške spodnej hrany horných 
skriniek. Vývody upresniť podľa konkrétneho typu kuchynskej linky.  Svorkovanie v inštalačných krabiciach 
previesť Wago svorkami.  

 

Umelé osvetlenie. 

 

Umelé osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 a predpisov súvisiacích. Kategória osvetlenia B3, 
Em = 300 lux – obytné miestnosti, rozvodne, výmenníková stanica, 100 lux - chodby, podzemné garáže, 150 
- schodištia, 100 lux - sklady. Svietidlá v bytoch budú podľa výberu užívateľa, vývody ukončiť svorkovnicou, 
resp. lustrovým hákom a svorkovnicou. Čistenie svietidiel a výmenu poškodených zdrojov prevádzať min. 2x 
ročne.  Osvetlenie schodišťa a chodieb je ovládané pohybovým spínačom s možnosťou prepnutia na trvalé 
svietenie v rozvádzači R-SP. Pohybové spínače na stene musia mať spínací uhol 180 stupňov. Na 
chodbách, schodišti, únikových cestách a v garáži je navrhnuté núdzové osvetlenie v zmysle EN 1838, STN 
EN 50172, STN 50171 napájané z centrálneho batériového systému typu Helplux CG 100 Plus. Svietidlá 
núdzového osvetlenia sú typu LED s piktogramom smeru úniku. Usporiadanie NO je do piatich obvodov. 
Monitory výpadku fáz budú v rozvádzačoch R-SP a R-garáže.        

 

Zásuvková inštalácia + technologické rozvody. 

 

Zásuvková inštalácia je navrhnutá typovými dvojzásuvkami 16A/250 V, ktoré budú chránené prúdovými 
chráničmi s citlivosťou 30 mA. Cez prúdový chránič 30 mA napojiť taktiež svetelný obvod pre kúpeľňu. Pre 
sklokeramickú varnu platňu previesť prívod CYKY-J 5x4. Odvetranie soc. zariadení a kúpeľní bude 
ventilátormi s časovým dobehom (dodávka VZT), ovládanie samostatným ovládačom s kontrolkou. 

Pre výťah previesť prívod 1-CHKE-V 5x6 a ukončiť v technologickom rozvádzači RV na 7. NP. V dolnej časti 
výťahovej šachty osadiť zásuvku 16 A/230 V. Osvetlenie výťahovej šachty previesť samostatným obvodom 
s ovládaním svetiel v dolnej a hornej stanici. Vetranie miestnosti UPS bude ventilátorom s možnosťou 
ovládania automaticky cez priestorový termostat a ručne. Odvetranie chodieb – ventilátory EV3.1,3.2,3.3 
umiestnené na streche budú napájané a ovládané z rozvádzača RK vo výmenníkovej stanici. Vetranie 
schodišťa pri požiari – ventilátor EV2.01 na streche bude napájaný z rozvádzača R-PO. Zapnutie bude 
požiarnym tlačítkom v krabici so sklom, vypnutie v rozvádzači R-PO. Ovládanie svetlíka na schodišti bude 
z centrály GEZE E 260 N2/1 umiestnenej na chodbe v 7. NP. Na každom poschodí bude umiestnené 
požiarne tlačítko v krabici so sklom pre otvorenie svetlíka v prípade požiaru. Na 7. NP  vedľa centrály GEZE 
bude ručný prepínač pre otváranie a zatváranie svetlíka.  

V suteréne v miestnosti pod schodmi pre upratovačku previesť vývody pre prečerpávací box a jímku 
s čerpadlom 2 x 1-CHKE-R 3x2,5. 

V garáži osadiť indikátory úniku CO UniTOX.CO L, ktoré v dvoch stupňoch signalizujú opticky a akusticky 
prekročenie nastavenej koncentrácie CO. Pre automatiku otvárania vchodovej brány do garáže a pre 
vonkajšiu rampu previesť prívody 2 x 1-CHKE-R 5x2,5. 

Rozmrazovanie vjazdu je navrhnuté el. káblom DTIP-18. Ovládanie bude regulátorom Devireg 850 s teplotne 
vlhkostným snímačom v podlahe vjazdu. Temperovanie potrubia studenej a požiarnej vody v garáži bude 
samoregulačným káblom DEVI - Pipeguard navinutým na potrubiach v zmysle montážnych pokynov. 
Rozmrazovanie vpustí na streche bude ovládané regulátorom Devireg 850 s teplotne vlhkostným snímačom 
na streche. Regulátor bude osadený v skrinke na chodbe na 7. NP. 

Pre nabíjacie stanice elektromobilov v garáži je navrhnuté 5 ks zásuviek 16 A/400 V, Pp = 11 kW, doba 
nabíjania 6 hod a 2 vonkajšie zásuvky 32 A/400 V, Pp = 22 kW, doba nabíjania 2,5 hod. Vonkajšie zásuvky 
budú osadené v stojane na okraji parkoviska. 



 

 

MaR vo výmenníkovej stanici rieši projekt ÚVK.    

 

Slaboprúd. 

Predmetom projektu je riešenie vnútorných slaboprúdových rozvodov pre obytný dom ktoré pozostáva 
z  datových rozvodov a rozvodov domáceho telefónu s el. vrátnikom. Projekt nerieši prívod pre poskytovateľa 
datovej siete a TV-providera a antenného systému. V projekte je zakreslená alternatíva koaxiálnych rozvodov 
v prípade inštalácie satelitnej antény na streche. Účastnícke zásuvky pre príjem dát a televízneho signálu sa 
inštalujú v jednotlivých bytoch podľa požiadavky investora. Projektová dokumentácia je vypracovaná 
v rozsahu pre stavebné povolenie. 
TV rozvody previesť bezhalogénovým káblom VCCJE 75-7,25 uloženým v bezhalogénových trubkách.  
Predpríprava TV rozvodov sa zrealizuje trubkovaním/ koax. kábel z každého bytu, ktoré ukončiť v rozvádzači 
R-SAT na 3. NP. Taktiež položiť prázdne trubky 5xHFXP 32 z rozvádzača R-SAT na strechu a 
do technického podlažia a odtiaľ do krabice na vonkajšiu fasádu. Z krabice položiť trubku pod UT na možnosť 
dodatočného vtiahnutia kábla. Do rozvodnice R-TV priviesť 230V káblom 1-CHKE-R 3x2,5 a ukončiť 
zásuvkou. Napojenie previesť z rozvádzača spoločnej spotreby R-SP.  
Rozvádzač R-DAT bude osadený v slaboprúdovej rozvodni napojený bude z vonkajšej optickej GPON siete – 
nie je predmetom projektu. Optické rozvody z R-DAT previesť optickými RISER káblami 24x1 G.657.A1 P16 
v stavebných dutinách. Jeden kábel bude pre 2 poschodia. Na siedme poschodie viesť RISER kábel 12x1. 
Na jednotlivých poschodiach z RISER kábla bez prerušenia odbočiť optickým vláknom v mikrotrubičke LSHF 
5/3,5 priamo do slaboprúdovej rozvodnice, ktorá bude osadená nad rozvádzačom RB v každom byte. 
V slaboprúdovej rozvodnici bude osadená optická brána. V bytoch previesť datové rozvody káblami FTP  
4x2xAWG 23 kat. 5e. Do každej datovej zásuvky viesť dva datové káble.  
         Pre daný objekt je navrhnutý 2 - BUS dorozumievací systém, ktorý tvoria domáci telefón, elektrický 
vrátnik, tlačidlové tablo a sieťový napájač. Hlavnou súčasťou je elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne 
pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Tablo osadiť vo vstupe do objektu.   Ovládanie 
dverného zámku je priamo tlačítkom z  DT v predmetnom byte. Do systému zapojiť pre každý byt tlačidlo 
k vchodovým dverám. Slaboprúdové rozvody previesť káblami typu SHKH-R 1x2x0,8 v bezhalogénových 
trubkách. Svorkovanie previesť v krabiciach KR 125, ktoré budú na každom podlaží. Sieťový napájač osadiť 
v rozvádzači R-SP. 
Pri montáži vnútorných slaboprúdových rozvodov je nutné dodržať vzdialenosti pri súbehu vedení, 
vzdialenosť 6cm pri súbehu vedení do 5m, 20cm pri súbehu vedení nad 5m, a min. vzdialenosť 1cm pri 
križovaní. Pri vykonávaní montáže prvkov je nutné postupovať podľa montážnych predpisov výrobcu a 
predpisov  pre slaboprúdové zariadenia. Pri realizácii je nutná  koordinácia s projektom silnoprúdu. Týká sa  
to hlavne vedenia trás.  

 
 

Bleskozvod. 

Bleskozvod je navrhnutý v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4  a predpisov súvisiacích.  

Charakteristika stavby. 

Rozmery – viď PD 

Činiteľ polohy –osamotená 

LPS – tr. III 

Tienenie na hranici stavby – žiadne 

Tienenie vnútri stavby - žiadne  

Prítomnosť ľudí mimo objekt – áno 

Prítomnosť ľudí v stavbe - áno 



 

 

Hustota úderov blesku – 4/km2/rok 

Rezistivita pôdy – 500 ohmm 

Prevaž. typ podláh – laminátové podlahy, dlažba 

Riziko požiaru – obytný dom 

Zvláštne nebezpečenstvo – žiadne 

Straty násl. dotykových a krokových napätí- nie 

Straty následkom hmotných škôd - áno 

Požiarna ochrana – Hydranty na schodišti 

Vnútorné silnoprúdové rozvody – napájané z NN kábelových rozvodov 

Vnútorné datové vedenie – napájané z vonkajšej datovej prípojky 
Dostatočná vzdialenosť medzi zachytávacou sústavou a kovovými časťami stavby, kovovými inštaláciami a vnútornými systémami s = 0,15 m. 

Analýza rizík: 

Viď príloha – výpočet. 

Návrh na zníženie rizík:  

Vybaviť vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové systému koordinovanou SPD 
ochranou – je riešená.  

Previesť v objekte ekvipotenciálne pospojovanie na HUS – je riešené.  

Chrániť kordinovanou SPD ochranou vonkajšie slaboprúdové vedenie – zabezpečí 
provider. 

Je navrhnutá ochrana pred bleskom triedy LPS IV s polomerom valivej gule 45 m 
a veľkosťou ôk mreže 15x15m. 

Mrežová sústava je navrhnutá vodičom FeZn pr. 8 mm na typových podperách vo vzdialenosti 10 cm od 
krytiny strechy. Na streche osadiť zachytávače dl. 2m v polohovateľných držiakoch tak aby odvetrávacie 
potrubia a ventilátory na streche  boli izolovane vzdialené od odvetrávacích potrubí min 0,15 m a aby boli 
ukončenia odverávacích potrubí v ochrannom uhle zachytávacej tyče, ktorý je cca 75o. Zvody previesť 
každých 15m – počet zvodov 9. Zvody previesť ako skryté. Zvodový vodič chrániť v tuhej nehorľavej trubke 
pr. 36 mm. Vzdialenosť od horľavých materiálov min 10 cm. Na každý zvod vo výške 1,8m osadiť skúšobnú 
svorku v krabici a označiť štítkom. Uzemnenie bleskozvodu previesť páskom FeZn 30x4 uloženým 
v základovej rýhe.  K bleskozvodu pripojiť uzemnenie HUS. Odpor uzemňovacej sústavy Rzmax = 10 ohm. 

 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich 
z navrhovaných riešení elektroinštalácie a elektrických zariadení 

 
V nasledujúcej časti je uvedené vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 
ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení 
a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4 ods. 1 zákona NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
č.309/2007 Z. z. a 140/2008 Z.z. 
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č.264/1999 
Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody musí byť na každý elektroinštalačný 
výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie zhody na 
predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok alebo zariadenie oprávňuje používať za 
obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku. 



 

 

Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových 
a užívateľských podmienkach je nutné dodržať ustanovenia STN 34 3100 /2001/: 

Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž a prevádzku na kvalifikačnej 
úrovni podľa MPSVaR č.508/2009 Z. z. 
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.5 - zaisťovať bezpečnosť pri práci. Ide o bezpečnostné oznamy, 
ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri 
práci. 
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.6 Obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.     
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.7 Vykonávať práce na elektrických inštaláciách čl.7.1 Spoločné 
ustanovenia, čl.7.2 Práca na elektrických zariadeniach mn, čl.7.3 Práca na elektrických inštaláciách 
nn, čl.7.5 Práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi . 
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.8 Zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na 
elektrických zariadeniach.  
Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34 
3101/1987a/ a súvisiacich predpisov a STN. 
Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34 3103 
/1967a/ a súvisiacich predpisov a STN. 
Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 
2030 /1986/ a súvisiacich predpisov a STN. 

Treba dodržiavať STN  EN 50110-1 (10/2005)  Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl.4 - Základné 
princípy, čl.5 – Zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 - Pracovné postupy, čl.7 – Postupy na údržbárske práce..     
Bezpodmienečne treba dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi 
v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z. z. Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických 
zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z.. 
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie 
vyhotovenej podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z., Zákona č. 264/1999 Z. z. príloha č. 4, STN 33 2000-1 /2000/ 
a STN 33 2000-3 /2000/ a im pridružených predpisov a STN. 
Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre 
ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, 
spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované 
a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. 
Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť iniciáciu horenia 
s následným požiarom, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku istiacimi prístrojmi 
riešenými v tomto projekte. Do rozvodných zariadení v rozsahu tohto projektu musia byť inštalované 
odpojovacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie 
jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením, bezpečným a rýchlym 
ovládaním. 
Všetky časti elektroinštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr. 
hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená značka, 
alebo nápis s príslušným pokynom: napr. „Hlavný vypínač v nebezpečenstve vypni“ a pod. 
Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty alebo elektrický oblúk, sa musia umiestniť 
a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa 
nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa. 
Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo 
odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod 
napätím nedošlo k ohrozeniu osôb. Elektrické zariadenia, u ktorých sa zistí, že ohrozujú život alebo zdravie 
osôb, sa musia ihneď odpojiť a zabezpečiť proti nežiaducemu zapojeniu.  
Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými a cudzími inštaláciami nenastali 
vzájomné škodlivé účinky.  
Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie a aby sa križovali 
iba v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť utesnené 



 

 

a vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Pri prechode el. 
vedenia do prechodových skríň či rozvádzačov musia byť použité predpísané priechodky tak aby sa dodržal 
stupeň krytia IP. Vzdialenosť vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných a iných konštrukcií sa 
musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa izolované elektrické vedenie 
spájajú, alebo pripájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom uložení 
sa nesmú vodiče spájať. 
Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, by sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené 
proti posunutiu zo svoriek a zabezpečené proti skrúteniu žíl.  
Pri používaní rozpojovateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. 
Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od 
elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať. 
Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné vodiče – fázové vodiče, pre 
prípad zlyhania odľahčovacej svorky, aby bol posledným prerušeným vodičom.  
Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase, keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ ich 
vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný 
a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu. 
Stroje a zariadenia alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej 
strate napätia v sieti, okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom 
úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani 
v prípadoch náhodného skratu alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich 
obvodoch nesmie znemožniť ani núdzové alebo havarijné zastavenie stroja. 
Rozvádzač môže vyrábať ( dozbrojovať ) len subjekt, ktorý vlastní príslušné oprávnenie podľa vyhl. 
č.508/2009 Z. z. 
Rozvádzač musí byť vyrobený ( upravený ) podľa STN EN 61439-1, STN IEC 61439-3+A1, STN EN 61439-4. 
K rozvádzačom musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, 
prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. Pripojovacie svorky, objímky a pod. 
slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajším ochrannými vodičmi nesmú mať inú funkciu. 
Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. 
Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný a stály 
tlak. 
Montážna organizácia, ktorá rozvádzač inštaluje ( dozbrojuje ), je povinná prekontrolovať toto zariadenie po 
nainštalovaní podľa STN EN 61439-1, STN 33 2000-6 (10/2007) a STN 33 1500 /1991/. 
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. 
Najmä sa musia urobiť opatrenia: 

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 33 2000-4-41 (10/2007), 
izolovaním živých častí alebo krytmi,  samočinným odpojením napájania, použitím zariadení triedy 
ochrany II a pod. 
proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a STN 33 2000-5-
54 /2012/ 
proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku, 
proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia. 

Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ alebo pracovník technickej 
obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.   Nebezpečné odpady pri montáži 
nevznikajú. 

 

PROTIPOŽIARNA OPATRENIA 



 

 

 

Požiarna ochrana – Prestupy káblov cez protipožiarne steny a stropy musia byť protipožiarne utesnené 
v zmysle STN 38 2156. Na utesnenie bude použitá protipožiarna malta typ CP 636-Hilti, s požiarnou 
odolnosťou 90 min. ( povrch upchávok  uhladiť cementovou maltou ). Atest materiálu zabezpečuje dodávateľ 
elektromontážnych prác. 
Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné dodržať zákon SNR č.126/1987 Zb. o požiarnej ochrane v znení 
neskorších predpisov a zákona č.288/2000 Zb. 

 
 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“). 
Prevádzkovateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku. 
El. zariadenie je vyhradeným technickým zariadením skupiny B v zmysle vyhl. č. 508/2009 Zb. 
Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ koordinovať a prevádzkou 
dodávateľa elektrickej energie. V zmysle zákona 251/2012 Zb. o energetike, odberateľ elektriny je 
zodpovedný za riadny stav odberného el. zariadenia vrátane spotrebičov a za dodržiavanie predpisov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technického zariadenia. Dodávateľ 
montážnych prác je povinný užívateľovi odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ktorá tvorí súčasť 
sprievodnej dokumentácie. Majiteľ ju musí archivovať, dopĺňať zmeny a predkladať k periodickým revíziám 
a úradným skúškam. 

 

B.11.8. Elektroinštalácia objektu SO-04 
 

Úvod. 
 

Projekt rieši vnútorné svetelné, zásuvkové, technologické, slaboprúdové rozvody a bleskozvod. NN prívod 
a vonkajšie datové rozvody prívod nie sú predmetom projektu, rieši samostatný projekt.  

Podklady k vypracovaniu projektu:  
Platné normy STN. 
Podkladové výkresy stavebnej časti.                                                       
Požiadavky náväzných profesií.                                                       

 
 

Základné údaje. 
 

Napäťová sústava: 3/PE/N, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN – C – S 
2, AC, 8 V, 50 Hz,  

2, DC, 24V,  
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41: 

základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): 
základná izolácia živých častí – príloha A1 
kryty –príloha A2 
doplnková prúdovým chráničom – čl. 415.1 
ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): 
ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl. 411.3.1 
samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2 
doplnková ochrana prúdovým chráničom – čl. 411.3.3 
doplnkové ochranné pospájanie – čl. 415.2 



 

 

ochranné opatrenie – dvojitá alebo zosilnená izolácia čl. 412 
ochrana pred priamym a nepriamym dotykom: 
malým napätím SELV 

Určenie vonkajších vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom č. 097/17. 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 341610: 3. 
Inštalovaný výkon Pi (celkový) = 689 kW 
Koeficient súčasnosti  = 0,26 
Výpočtový výkon: Pp ( celkový) = 179,1 kW 

 
 

Technický popis. 
 

Hlavný prívod. 
 

Z navrhovanej rozpojovacej skrine 4-SR previesť napojenie 79 b. j. káblom CYKY-J 4x185 uloženými v zemi. 
V 4-SR osadiť vývodové poistky PN2/315 A.  Z rozpojovacej skrine 4-SR bude napojený elektromerový 
rozvádzač RE-04 osadený v elektrorozvodni. V rozvádzači RE-04 bude meranie spotreby el. energie pre 
jednotlivé byty, spoločnú spotrebu, garáže, nabíjacie stanice elektromobilov, výmenníkovú stanicu RK 
a rozvádzač R-PO. Rozvádzače R-SP, R-garáže  R-NS (nabíjacie stanice) budú umiestnené v NN rozvodni, 
rozvádzač R-PO a RN budú umiestnené v miestnosti UPS, rozvádzač pre datové a TV rozvody budú 
umiestnené v miestnosti slaboprúdu, rozvádzač RK bude v miestnosti odovzdávania tepla. Z rozvádzača RE-
04 bude napojený vývod pre  spoločnú spotrebu – rozvádzač R-SP káblom CYKY-J 5x10, R-garáže - CYKY-
J 5x6, R-NS - CYKY-J 5x35, RK -  1-CHKE-R 5x6, R-PO 1-CHKE-V 5x6 a bytové rozvádzače RB1.1 až 
RB7.7 v bytoch na jednotlivých poschodiach napojiť káblami 1-CHKE-R 5x6. Z rozvádzača R-SP (spoločná 
spotreba napojiť rozvádzač RV (výťah) káblom 1-CHKE-V 5x6, rozvádzač RN káblom 1-CHKE-V 3x4 
a rozvádzače R-DAT a R-TV napojiť káblami CYKY-J 3x2,5.    

 

Rozvádzače. 

 

Rozvádzač RE-04 bude konštrukcie UR-N, 6 polia, krytie IP40/IP20 s plomb. krytom. 4 polia budú 
umiestnené na jednej stene, polia 5a 6 budú na druhej stene. Prepojenie polí previesť káblom CYKY-J 5x50. 
Hlavný istič v rozvádzači RE-04 bude vypínateľný tlačítkami „Centrál stop“ a „Total stop“, ktoré budú 
umiestnené vo vstupnej chodbe. Tlačítko „Total stop“ musí zároveň vypnúť aj všetky el. rozvody, ktoré musia 
byť pri požiari v prevádzke. Sú to el. vývody z rozvádzača R-PO a vývody z rozvádzača RN (CBS).  

Rozvádzače R-SP, R-garáže, R-NS, R-PO, RK sú typové plastové povrchové rozvodnice II s voliteľnou 
náplňou modulárnymi prístrojmi, krytie IP40/IP20. Bytové rozvádzače RB budú typové plastové zapustené 
rozvodnice s voliteľnou náplňou. Rozvádzač RN je typový povrchový rozvádzač RN-CBS CG 100 Plus.  

 

Hlavné pospájanie + ochrana pred prepätím. 

 

Vodič PEN v rozvádzači RE-04 pripojiť vodičom CYA 25 na hlavnú uzemňovaciu svorku HUS objektu, ktorá 
bude umiestnená vo výmenníkovej stanici.  Hlavné pospojovanie previesť vodičmi CYA25. Na HUS pripojiť 
kovové  vodovodné potrubie, kovové potrubia rozvodov ÚVK a kovové potrubia VZT, výmenníkovej stanice, 
kovové konštrukcie výťahu a uzemnenie slaboprúdových zariadení. HUS bude uzemnená cez skúšobnú 
svorku na uzemnenie bleskozvodu, Rzmax=10 ohm. V kúpeľniach previesť doplnkové pospojovanie vodičom 
CYA4 podľa STN 332000-7-701 ak budú použité kovové inštalačné potrubia a zariadenia. Ochrana pred 
prepätím je navrhnutá prepäťovými ochranami typu FLP B+C (T1+T2), ktoré budú osadené na prívode 
v rozvádzači RE-04. Ochrany typu SLP – 275V/3+1 „T2“ osadiť vo všetkých podružných rozvádzačoch 



 

 

a v bytových rozvádzačoch RB. Ochrany typu „T3“ osadiť podľa individuálnych požiadaviek užívateľov do 
jednotlivých zásuviek – nie je predmetom projektu. Ochranu slaboprúdových zariadení pred prepätím 
zabezpečí montážna organizácia týchto zariadení. 

 

El. rozvody.  

El. rozvody v garáži a všetky el. stúpacie vedenia na chodbách previesť káblami 1-CHKE-R  príslušného 
prierezu uloženými v stavebných dutinách pre stúpacie vedenia a pod omietkou, v podlahe 
v bezhalogénových trubkách. V suteréne viesť el. rozvody pevne na povrchu a v drôtených kábelových 
žľaboch. Pre núdzové osvetlenie, výťah, el. zariadenia funkčné počas požiaru – otváranie svetlíka, vetranie 
schodišťa a osvetlenie chodieb a schodišťa použiť  bezhalogénové káble s funkčnou schopnosťou pri požiari, 
typ 1-CHKE-V prísl. prierezu. V bytoch el. rozvody previesť káblami CYKY prísl. prierezu. Na murovaných 
priečkach káble uložiť pod omietkou, v podlahe v trubkách. Slaboprúdové rozvody previesť na schodišti 
a chodbách bezhalogénovými káblami uloženými do  bezhalogénových trubiek. El. rozvody pre obvody 
funkčné počas požiaru a núdzové osvetlenie viesť oddelene od ostatných el. rozvodov. Slaboprúdové 
rozvody podľa možnosti viesť oddelene silových káblov. Ak je to nutné, križovanie vodičov prevádzať kolmo. 
Farebné značenie vodičov dodržať podľa STN EN 60445. Pri kladení vedení na a do horľavého podkladu 
dodržať ustanovenia STN 33 23 12. Vypínače osadiť vo výške 1150 mm, zásuvky nad pracovnými plochami 
osadiť vo výške 1150 mm, ostatné zásuvky a zásuvky pre  el. rúru a umývačku riadu osadiť 300 mm od 
podlahy. Nástenné svietidlá umiestniť vo výške 1800 - 2100 mm, vývod pre digestor previesť vo výške cca 
2200 mm, vývody pre osvetlenie pracovnej plochy kuchynskej linky previesť vo výške spodnej hrany horných 
skriniek. Vývody upresniť podľa konkrétneho typu kuchynskej linky.  Svorkovanie v inštalačných krabiciach 
previesť Wago svorkami.  

 

Umelé osvetlenie. 

 

Umelé osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 a predpisov súvisiacích. Kategória osvetlenia B3, 
Em = 300 lux – obytné miestnosti, rozvodne, výmenníková stanica, 100 lux - chodby, podzemné garáže, 150 
- schodištia, 100 lux - sklady. Svietidlá v bytoch budú podľa výberu užívateľa, vývody ukončiť svorkovnicou, 
resp. lustrovým hákom a svorkovnicou. Čistenie svietidiel a výmenu poškodených zdrojov prevádzať min. 2x 
ročne.  Osvetlenie schodišťa a chodieb je ovládané pohybovým spínačom s možnosťou prepnutia na trvalé 
svietenie v rozvádzači R-SP. Pohybové spínače na stene musia mať spínací uhol 180 stupňov. Na 
chodbách, schodišti, únikových cestách a v garáži je navrhnuté núdzové osvetlenie v zmysle EN 1838, STN 
EN 50172, STN 50171 napájané z centrálneho batériového systému typu Helplux CG 100 Plus. Svietidlá 
núdzového osvetlenia sú typu LED s piktogramom smeru úniku. Usporiadanie NO je do piatich obvodov. 
Monitory výpadku fáz budú v rozvádzačoch R-SP a R-garáže.        

 

Zásuvková inštalácia + technologické rozvody. 

 

Zásuvková inštalácia je navrhnutá typovými dvojzásuvkami 16A/250 V, ktoré budú chránené prúdovými 
chráničmi s citlivosťou 30 mA. Cez prúdový chránič 30 mA napojiť taktiež svetelný obvod pre kúpeľňu. Pre 
sklokeramickú varnu platňu previesť prívod CYKY-J 5x4. Odvetranie soc. zariadení a kúpeľní bude 
ventilátormi s časovým dobehom (dodávka VZT), ovládanie samostatným ovládačom s kontrolkou. 

Pre výťah previesť prívod 1-CHKE-V 5x6 a ukončiť v technologickom rozvádzači RV na 7. NP. V dolnej časti 
výťahovej šachty osadiť zásuvku 16 A/230 V. Osvetlenie výťahovej šachty previesť samostatným obvodom 
s ovládaním svetiel v dolnej a hornej stanici. Vetranie miestnosti UPS bude ventilátorom s možnosťou 
ovládania automaticky cez priestorový termostat a ručne. Odvetranie chodieb – ventilátory EV3.1,3.2,3.3 



 

 

umiestnené na streche budú napájané a ovládané z rozvádzača RK vo výmenníkovej stanici. Vetranie 
schodišťa pri požiari – ventilátor EV2.01 na streche bude napájaný z rozvádzača R-PO. Zapnutie bude 
požiarnym tlačítkom v krabici so sklom, vypnutie v rozvádzači R-PO. Ovládanie svetlíka na schodišti bude 
z centrály GEZE E 260 N2/1 umiestnenej na chodbe v 7. NP. Na každom poschodí bude umiestnené 
požiarne tlačítko v krabici so sklom pre otvorenie svetlíka v prípade požiaru. Na 7. NP  vedľa centrály GEZE 
bude ručný prepínač pre otváranie a zatváranie svetlíka.  

V suteréne v miestnosti pod schodmi pre upratovačku previesť vývody pre prečerpávací box a jímku 
s čerpadlom 2 x 1-CHKE-R 3x2,5. 

V garáži osadiť indikátory úniku CO UniTOX.CO L, ktoré v dvoch stupňoch signalizujú opticky a akusticky 
prekročenie nastavenej koncentrácie CO. Pre automatiku otvárania vchodovej brány do garáže previesť 
prívod 1-CHKE-R 5x2,5. 

Rozmrazovanie vjazdu je navrhnuté el. káblom DTIP-18. Ovládanie bude regulátorom Devireg 850 s teplotne 
vlhkostným snímačom v podlahe vjazdu. Temperovanie potrubia studenej a požiarnej vody v garáži bude 
samoregulačným káblom DEVI - Pipeguard navinutým na potrubiach v zmysle montážnych pokynov. 
Rozmrazovanie vpustí na streche bude ovládané regulátorom Devireg 850 s teplotne vlhkostným snímačom 
na streche. Regulátor bude osadený v skrinke na chodbe na 7. NP. 

Pre nabíjacie stanice elektromobilov v garáži je navrhnuté 5 ks zásuviek 16 A/400 V, Pp = 11 kW, doba 
nabíjania 6 hod. 

MaR vo výmenníkovej stanici rieši projekt ÚVK.    

 

Slaboprúd. 

 

Predmetom projektu je riešenie vnútorných slaboprúdových rozvodov pre obytný dom ktoré pozostáva 
z  datových rozvodov a rozvodov domáceho telefónu s el. vrátnikom. Projekt nerieši prívod pre poskytovateľa 
datovej siete a TV-providera a antenného systému. V projekte je zakreslená alternatíva koaxiálnych rozvodov 
v prípade inštalácie satelitnej antény na streche. Účastnícke zásuvky pre príjem dát a televízneho signálu sa 
inštalujú v jednotlivých bytoch podľa požiadavky investora. Projektová dokumentácia je vypracovaná 
v rozsahu pre stavebné povolenie. 
TV rozvody previesť bezhalogénovým káblom VCCJE 75-7,25 uloženým v bezhalogénových trubkách.  
Predpríprava TV rozvodov sa zrealizuje trubkovaním/ koax. kábel z každého bytu, ktoré ukončiť v rozvádzači 
R-SAT na 3. NP. Taktiež položiť prázdne trubky 5xHFXP 32 z rozvádzača R-SAT na strechu a 
do technického podlažia a odtiaľ do krabice na vonkajšiu fasádu. Z krabice položiť trubku pod UT na možnosť 
dodatočného vtiahnutia kábla. Do rozvodnice R-TV priviesť 230V káblom 1-CHKE-R 3x2,5 a ukončiť 
zásuvkou. Napojenie previesť z rozvádzača spoločnej spotreby R-SP.  
Rozvádzač R-DAT bude osadený v slaboprúdovej rozvodni napojený bude z vonkajšej optickej GPON siete – 
nie je predmetom projektu. Optické rozvody z R-DAT previesť optickými RISER káblami 24x1 G.657.A1 P16 
v stavebných dutinách. Jeden kábel bude pre 2 poschodia. Na siedme poschodie viesť RISER kábel 12x1. 
Na jednotlivých poschodiach z RISER kábla bez prerušenia odbočiť optickým vláknom v mikrotrubičke LSHF 
5/3,5 priamo do slaboprúdovej rozvodnice, ktorá bude osadená nad rozvádzačom RB v každom byte. 
V slaboprúdovej rozvodnici bude osadená optická brána. V bytoch previesť datové rozvody káblami FTP  
4x2xAWG 23 kat. 5e. Do každej datovej zásuvky viesť dva datové káble.  
         Pre daný objekt je navrhnutý 2 - BUS dorozumievací systém, ktorý tvoria domáci telefón, elektrický 
vrátnik, tlačidlové tablo a sieťový napájač. Hlavnou súčasťou je elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne 
pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Tablo osadiť vo vstupe do objektu.   Ovládanie 
dverného zámku je priamo tlačítkom z  DT v predmetnom byte. Do systému zapojiť pre každý byt tlačidlo 
k vchodovým dverám. Slaboprúdové rozvody previesť káblami typu SHKH-R 1x2x0,8 v bezhalogénových 
trubkách. Svorkovanie previesť v krabiciach KR 125, ktoré budú na každom podlaží. Sieťový napájač osadiť 
v rozvádzači R-SP. 



 

 

Pri montáži vnútorných slaboprúdových rozvodov je nutné dodržať vzdialenosti pri súbehu vedení, 
vzdialenosť 6cm pri súbehu vedení do 5m, 20cm pri súbehu vedení nad 5m, a min. vzdialenosť 1cm pri 
križovaní. Pri vykonávaní montáže prvkov je nutné postupovať podľa montážnych predpisov výrobcu a 
predpisov  pre slaboprúdové zariadenia. Pri realizácii je nutná  koordinácia s projektom silnoprúdu. Týká sa  
to hlavne vedenia trás.  

 
 

Bleskozvod. 

 

 

Bleskozvod je navrhnutý v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4  a predpisov súvisiacích.  

Charakteristika stavby. 

Rozmery – viď PD 

Činiteľ polohy –osamotená 

LPS – tr. III 

Tienenie na hranici stavby – žiadne 

Tienenie vnútri stavby - žiadne  

Prítomnosť ľudí mimo objekt – áno 

Prítomnosť ľudí v stavbe - áno 

Hustota úderov blesku – 4/km2/rok 

Rezistivita pôdy – 500 ohmm 

Prevaž. typ podláh – laminátové podlahy, dlažba 

Riziko požiaru – obytný dom 

Zvláštne nebezpečenstvo – žiadne 

Straty násl. dotykových a krokových napätí- nie 

Straty následkom hmotných škôd - áno 

Požiarna ochrana – Hydranty na schodišti 

Vnútorné silnoprúdové rozvody – napájané z NN kábelových rozvodov 

Vnútorné datové vedenie – napájané z vonkajšej datovej prípojky 
Dostatočná vzdialenosť medzi zachytávacou sústavou a kovovými časťami stavby, kovovými inštaláciami a vnútornými systémami s = 0,15 m. 

Analýza rizík: 

Viď príloha – výpočet. 

Návrh na zníženie rizík:  

Vybaviť vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové systému koordinovanou SPD 
ochranou – je riešená.  

Previesť v objekte ekvipotenciálne pospojovanie na HUS – je riešené.  

Chrániť kordinovanou SPD ochranou vonkajšie slaboprúdové vedenie – zabezpečí 
provider. 



 

 

Je navrhnutá ochrana pred bleskom triedy LPS IV s polomerom valivej gule 45 m 
a veľkosťou ôk mreže 15x15m. 

Mrežová sústava je navrhnutá vodičom FeZn pr. 8 mm na typových podperách vo vzdialenosti 10 cm od 
krytiny strechy. Na streche osadiť zachytávače dl. 2m v polohovateľných držiakoch tak aby odvetrávacie 
potrubia a ventilátory na streche  boli izolovane vzdialené od odvetrávacích potrubí min 0,15 m a aby boli 
ukončenia odverávacích potrubí v ochrannom uhle zachytávacej tyče, ktorý je cca 75o. Zvody previesť 
každých 15m – počet zvodov 9. Zvody previesť ako skryté. Zvodový vodič chrániť v tuhej nehorľavej trubke 
pr. 36 mm. Vzdialenosť od horľavých materiálov min 10 cm. Na každý zvod vo výške 1,8m osadiť skúšobnú 
svorku v krabici a označiť štítkom. Uzemnenie bleskozvodu previesť páskom FeZn 30x4 uloženým 
v základovej rýhe.  K bleskozvodu pripojiť uzemnenie HUS. Odpor uzemňovacej sústavy Rzmax = 10 ohm. 

 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich 
z navrhovaných riešení elektroinštalácie a elektrických zariadení 

 
V nasledujúcej časti je uvedené vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 
ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení 
a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4 ods. 1 zákona NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
č.309/2007 Z. z. a 140/2008 Z.z. 
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č.264/1999 
Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody musí byť na každý elektroinštalačný 
výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie zhody na 
predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok alebo zariadenie oprávňuje používať za 
obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku. 
Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových 
a užívateľských podmienkach je nutné dodržať ustanovenia STN 34 3100 /2001/: 

Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž a prevádzku na kvalifikačnej 
úrovni podľa MPSVaR č.508/2009 Z. z. 
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.5 - zaisťovať bezpečnosť pri práci. Ide o bezpečnostné oznamy, 
ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri 
práci. 
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.6 Obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.     
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.7 Vykonávať práce na elektrických inštaláciách čl.7.1 Spoločné 
ustanovenia, čl.7.2 Práca na elektrických zariadeniach mn, čl.7.3 Práca na elektrických inštaláciách 
nn, čl.7.5 Práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi . 
Podľa STN 34 3100/2001/ čl.8 Zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na 
elektrických zariadeniach.  
Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34 
3101/1987a/ a súvisiacich predpisov a STN. 
Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34 3103 
/1967a/ a súvisiacich predpisov a STN. 
Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 
2030 /1986/ a súvisiacich predpisov a STN. 

Treba dodržiavať STN  EN 50110-1 (10/2005)  Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl.4 - Základné 
princípy, čl.5 – Zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 - Pracovné postupy, čl.7 – Postupy na údržbárske práce..     
Bezpodmienečne treba dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi 
v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z. z. Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických 
zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z.. 



 

 

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie 
vyhotovenej podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z., Zákona č. 264/1999 Z. z. príloha č. 4, STN 33 2000-1 /2000/ 
a STN 33 2000-3 /2000/ a im pridružených predpisov a STN. 
Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre 
ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, 
spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované 
a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. 
Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť iniciáciu horenia 
s následným požiarom, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku istiacimi prístrojmi 
riešenými v tomto projekte. Do rozvodných zariadení v rozsahu tohto projektu musia byť inštalované 
odpojovacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie 
jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením, bezpečným a rýchlym 
ovládaním. 
Všetky časti elektroinštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr. 
hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená značka, 
alebo nápis s príslušným pokynom: napr. „Hlavný vypínač v nebezpečenstve vypni“ a pod. 
Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty alebo elektrický oblúk, sa musia umiestniť 
a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa 
nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa. 
Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo 
odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod 
napätím nedošlo k ohrozeniu osôb. Elektrické zariadenia, u ktorých sa zistí, že ohrozujú život alebo zdravie 
osôb, sa musia ihneď odpojiť a zabezpečiť proti nežiaducemu zapojeniu.  
Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými a cudzími inštaláciami nenastali 
vzájomné škodlivé účinky.  
Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie a aby sa križovali 
iba v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť utesnené 
a vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Pri prechode el. 
vedenia do prechodových skríň či rozvádzačov musia byť použité predpísané priechodky tak aby sa dodržal 
stupeň krytia IP. Vzdialenosť vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných a iných konštrukcií sa 
musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa izolované elektrické vedenie 
spájajú, alebo pripájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom uložení 
sa nesmú vodiče spájať. 
Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, by sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené 
proti posunutiu zo svoriek a zabezpečené proti skrúteniu žíl.  
Pri používaní rozpojovateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. 
Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od 
elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať. 
Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné vodiče – fázové vodiče, pre 
prípad zlyhania odľahčovacej svorky, aby bol posledným prerušeným vodičom.  
Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase, keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ ich 
vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný 
a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu. 
Stroje a zariadenia alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej 
strate napätia v sieti, okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom 
úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani 
v prípadoch náhodného skratu alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich 
obvodoch nesmie znemožniť ani núdzové alebo havarijné zastavenie stroja. 
Rozvádzač môže vyrábať ( dozbrojovať ) len subjekt, ktorý vlastní príslušné oprávnenie podľa vyhl. 
č.508/2009 Z. z. 
Rozvádzač musí byť vyrobený ( upravený ) podľa STN EN 61439-1, STN IEC 61439-3+A1, STN EN 61439-4. 



 

 

K rozvádzačom musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, 
prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. Pripojovacie svorky, objímky a pod. 
slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajším ochrannými vodičmi nesmú mať inú funkciu. 
Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. 
Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný a stály 
tlak. 
Montážna organizácia, ktorá rozvádzač inštaluje ( dozbrojuje ), je povinná prekontrolovať toto zariadenie po 
nainštalovaní podľa STN EN 61439-1, STN 33 2000-6 (10/2007) a STN 33 1500 /1991/. 
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. 
Najmä sa musia urobiť opatrenia: 

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 33 2000-4-41 (10/2007), 
izolovaním živých častí alebo krytmi,  samočinným odpojením napájania, použitím zariadení triedy 
ochrany II a pod. 
proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a STN 33 2000-5-
54 /2012/ 
proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku, 
proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia. 

Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ alebo pracovník technickej 
obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.   Nebezpečné odpady pri montáži 
nevznikajú. 

 

PROTIPOŽIARNA OPATRENIA 
 

Požiarna ochrana – Prestupy káblov cez protipožiarne steny a stropy musia byť protipožiarne utesnené 
v zmysle STN 38 2156. Na utesnenie bude použitá protipožiarna malta typ CP 636-Hilti, s požiarnou 
odolnosťou 90 min. ( povrch upchávok  uhladiť cementovou maltou ). Atest materiálu zabezpečuje dodávateľ 
elektromontážnych prác. 
Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné dodržať zákon SNR č.126/1987 Zb. o požiarnej ochrane v znení 
neskorších predpisov a zákona č.288/2000 Zb. 

 
 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“). 
Prevádzkovateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku. 
El. zariadenie je vyhradeným technickým zariadením skupiny B v zmysle vyhl. č. 508/2009 Zb. 
Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ koordinovať a prevádzkou 
dodávateľa elektrickej energie. V zmysle zákona 251/2012 Zb. o energetike, odberateľ elektriny je 
zodpovedný za riadny stav odberného el. zariadenia vrátane spotrebičov a za dodržiavanie predpisov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technického zariadenia. Dodávateľ 
montážnych prác je povinný užívateľovi odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ktorá tvorí súčasť 
sprievodnej dokumentácie. Majiteľ ju musí archivovať, dopĺňať zmeny a predkladať k periodickým revíziám 
a úradným skúškam. 

 

 



 

 

 

B.12  Vodohospodárske stavby 
B.12.1. SO-08 Verejný vodovod 
 
Technická správa 

	
Predmet projektovej dokumentácie: 

V rámci tohto stavebného objektu je navrhnutý verejný vodovod, ktorý zabezpečí dodávku vody pre 
navrhovaný obytný súbor.  
 

	
Prehľad východiskových podkladov: 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe nasledujúcich vstupných podkladov: 
obhliadka pozemku a okolitých objektov 
katastrálna mapa 
polohopisné a výškopisné zameranie pozemku 
požiadavky objednávateľa na stavbu 
PD „JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 – I. ETAPA, Viacpodlažná bytová výstavba “ pre územné rozhodnutie, 2014 
Rokovania s mestom a vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii 

	
Výpočet potreby vody 

Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia 
SR zo dňa 14.11.2006.  

 
Počet obyvateľov           789 obyvateľov 
Potreba vody bytový fond  145 l/os/deň 

 

Priemerná denná potreba vody 
Qp = Σ(n * q)  = 789 * 145 = 114 405 ld-1 = 1,324 ls-1   

Max. denná potreba vody 
Qd  = Qp * kd = 114 405 * 2,0 = 228 810 ld-1 = 2,648 ls-1   

Max. hodinová potreba vody 
Qh = Qd * kh = 2,648 * 2,1 = 5,561 ls-1  

Ročná potreba vody 
Qr  = Qp * 365 = 114,0405 * 365 = 41 757,83 m3rok-1 

	
	

Funkčné a technické riešenie 

Existujúci stav 
V blízkosti navrhovaného obytného súboru sa nachádza verejný vodovod – vetva „C“ DN 400. Kapacita 
existujúceho  vodovodu dokáže zabezpečiť dodávku vody pre potreby navrhovanej stavby.  

Navrhovaný stav 

Vetva „V1“ 
Napojenie na existujúci vodovod DN 400 je navrhnuté v existujúcej armatúrnej šachte. V armatúrnej šachte 
bude osadený uzáver a montážna vložka. Vodovodné potrubie sa za armatúrnou šachtou lomí a 
bezvýkopovou technológiou križuje cestu I/2. V st. 37,0 križuje vodovodné potrubie existujúci VTL plynovod 
DN 300. V st. 51,5 je na potrubí vysadená odbočka , na ktorú sa v budúcnosti napojí výhľadový vodovod DN 
200.  
V st. 55,5 sa trasa lomí a následne je vzhľadom na pomerne stiesnené pomery v priestore obytného súboru 
vedená v prevažnej miere v navrhovaných komunikáciách . V st. 179,3 je na vetvu „V1“ napojená vetva „V2“.   



 

 

Vetva „V1“ je navrhnutá v dĺžke 637,0 m. Potrubie DN 400 je navrhnuté v úseku 0,0 – 51,5 ( v dĺžke 51,5 m). 
Potrubie profilu DN 200 je navrhnuté v  úseku 51,5 – 637,0 ( v dĺžke 585,5 m).  

Vetva „V2“ 
Vetva „V2“ slúži na zokruhovanie vodovodnej siete a je navrhnutá v dĺžke 104,6 m. Profil potrubia DN 200 je 
konštantný v celej dĺžke.  

Vodovodné prípojky 
Na verejný vodovod sú postupne napojené vodovodné prípojky pre bytové domy. Celkovo sú v tejto stavbe 
navrhnuté štyri vodovodné prípojky. Vodovodné prípojky sú navrhnuté v rámci SO 09 Prípojky vodovodu 
a areálový vodovod. 

Upozornenie 
Dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia a nie je podkladom 
pre realizáciu stavby. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude potrebné dopracovať všetky prílohy, 
ktoré sú súčasťou realizačnej dokumentácie stavby. (kladačský plán vodovodu, vytyčovacie výkresy, apod. ) 
 

Realizácia stavebného objektu 
Stavebné práce pri výstavbe vodovodu je potrebné realizovať koordinovane s výstavbou ostatných objektov, 
obzvlášť s výstavbou vodovodných prípojok navrhnutých v objekte SO 09. 

Vytýčenie  

Priestorová poloha jednotlivých lomov vodovodu sa v teréne vytýči na základe zoznamu súradníc. 

Zemné práce 

Výkopové práce 
Pred začatím výkopových prác je potrebné  vytýčiť jednotlivé podzemné siete ich správcami, aby nedošlo k 
ich prípadnému poškodeniu. Pri krížení a súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať STN 
73 6005.  
Výškové a polohové situovanie existujúcich vedení je v dokumentácii vyznačené iba orientačne.  
Pred začatím výkopových prác je potrebné pomocou ručne kopaných sond potvrdiť výškové 
usporiadanie existujúcich vedení, aby nedošlo k nepredvídanej kolízii s navrhovanými vedeniami. V 
prípade nepredvídanej kolízie sa prizve projektant k presnému určeniu trasy vodovodu. Obzvlášť 
upozorňujeme na existujúci VTL plynovod DN 300. 
Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Pri výstavbe rýh je potrebné odborne zapažiť 
výkop z bezpečnostného hľadiska. Výkopové práce sa zrealizujú strojne s ručným dokopaním a dočistením.  
V blízkosti podzemných vedení je potrebné použiť ručný výkop. Výkop ryhy sa vykoná podľa nivelety 
v pozdĺžnom profile.  V mieste kríženia s existujúcimi vedeniami je potrebné použiť ručný výkop. 

Uloženie potrubia 
Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy štrkopieskové lôžko hrúbky 150 mm. 
Počas výstavby potrubia musí byť dno ryhy suché. V prípade výskytu spodnej vody je potrebné ryhu 
odvodniť. Pri realizácii lôžka, obsypu a zásypu ako aj ukladaní a spájaní rúr je potrebné dodržať podmienky 
výstavby predpísané výrobcom potrubia. 

Obsyp a zásyp potrubia 
Obsyp a zásyp potrubia sa vykoná až po úspešne vykonanej tlakovej skúške. Potrubie a chránička sa 
obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia so zhutnením bokov obsypu, pričom sa obsyp priamo nad 
potrubím nezhutňuje. Obsyp v bezprostrednej blízkosti potrubia je potrebné vykonať zo zeminy  obdobných 
vlastností ako bolo popísané pri lôžku. Zásyp ryhy sa vykoná so zhutnením po vrstvách max. 300 mm 
hrubých. Zhutňovanie zásypu ťažkými mechanizmami je možné vykonať až po dosiahnutí výšky zhutneného 
zásypu 1,0 m.  

Upozornenie 
Začatie výkopových prác v ochrannom pásme vedení je potrebné vopred oznámiť 
zodpovedným pracovníkom dotknutých organizácii. 

Dôležité upozornenie 
Pre kvalitu uloženia potrubia je veľmi dôležitý spôsob vyťahovania paženia. Ak je paženie vyťahované až po 
zhutnení príslušnej vrstvy, spôsobí opätovné uvoľnenie zeminy – čím sa znižuje miera zhutnenia. Preto je 



 

 

potrebné paženie rýh vyťahovať s postupujúcim obsypom, resp. zásypom - práve o výšku vrstvy, ktorá sa 
bude následne hutniť. 
  

Materiál potrubia 
Na výstavbu vodovodu je navrhnuté potrubie z tvárnej liatiny PN 16 s cementovou výstelkou profilu DN 200 
a DN 400 . Spájanie rúr je navrhnuté pomocou násuvných  hrdlových spojov. Proti korózii bude potrubie 
chránené pozinkovaním potrubia a obalom z plasticky modifikovanej cementovej malty. Pri montáži spoja je 
potrebné postupovať podľa montážneho predpisu stanoveného výrobcom potrubia. 
V lokálne najnižších bodoch vodovodu sú na potrubí navrhnuté podzemné hydranty vo vyhotovení „kalník“, 
v lokálne najvyšších bodoch sú na potrubí navrhnuté automatické vzdušníky.  
 

Označenie potrubia 
Po celej dĺžke sa na potrubie pripevní vyhľadávací vodič. Nad potrubie umiestni výstražná fólia modrej farby. 

Kríženie s cestou I.tr 

V mieste kríženia vetvy „V1“ s cestou I/2 bude vodovodné potrubie uložené v oceľovej chráničke DN 600. 
Chránička sa vybuduje bezvýkopovou technológiou  - pretláčaním. Tvar štartovacej a koncovej jamy 
pretláčania bude potrebné prispôsobiť použitej technológii. Nasunutie vodovodného potrubia do chráničky sa 
vykoná pomocou nevodivých klzných objímok. Konce chráničky sa opatria tesniacimi manžetami.  

Tlakové skúšky 

Skúšobný postup 

Každé potrubie sa musí pred odovzdaním do prevádzky preskúšať z hľadiska jeho pevnosti a vodotesnosti. 
Tlakové skúšky je potrebné vykonať v zmysle STN 75 5403 EN 805.  

Príprava 
Pred vykonaním tlakovej skúšky je potrebné skontrolovať, či je skúšobné zariadenie kalibrované, v dobrom 
pracovnom stave a správne namontované na potrubie.  
Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie zakryté zásypovým materiálom, prípadne betónovým blokom tak, 
aby nedošlo k zmene jeho polohy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Zásyp spojov je voliteľný. Trvalé opory 
alebo zakotvenia musia byť navrhnuté tak, aby odolali skúšobnému tlaku a musia byť realizované pred 
začatím skúšok s nadobudnutím primeranej pevnosti. Dočasné opory a zakotvenia sa môžu odstrániť až po 
odstránení tlaku v potrubí.  

Výber a plnenie skúšobného úseku  
Každá preložka vodovodu bude tvoriť samostatný skúšobný úsek. Pred skúškou sa z potrubia odstráni odpad 
a cudzí materiál. Tlaková skúška sa vykonáva pitnou vodou. Z potrubia sa musí odsať vzduch tak, ako je to 
primeraným spôsobom možné. Plnenie potrubia sa prevádza pomaly, spôsobom aby sa zabránilo spätnému 
nasávaniu vzduchu a zabezpečilo úplné odvzdušnenie potrubia. (všetky odvzdušňovacie zariadenia musia 
byť otvorené). Skúšobné zariadenie je prednostne nainštalované v najnižšom mieste skúšaného úseku.  

Skúšobný tlak systému (STP) 
Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta STP. Skúšobný tlak systému (STP) je 
stanovený podľa STN 75 5403 EN 805 čl. 11.3.2.  
1, STP = MDPa * 1,5 
alebo  
2, STP = MDPa + 0,5 MPa  ( použije sa nižšia hodnota ) 

 
1, STP = 0,80 * 1,5 = 1,2 MPa 
2, STP = 0,80 + 0,5 = 1,3 MPa 

 
Pre dané potrubia je STP stanovený na 1,2 MPa 

 
Najvyšší návrhový tlak (MDP) v systéme:   60,0 m  
Prídavok na hydraulický ráz :   0,2 MPa  
Čas uzavretia uzáveru:     min. 10 sekúnd 



 

 

Predbežná skúška 

Potrubie sa musí rozdeliť na vhodné skúšobné úseky, úplne naplniť vodou a odvzdušniť. Tlak sa musí zvýšiť 
najmenej na prevádzkový tlak bez prekročenia skúšobného tlaku systému. Ak sa ukážu neprípustné zmeny 
polohy akejkoľvek časti potrubia alebo netesnosti, musí sa tlak odstrániť a chyby opraviť. 

Skúška poklesu tlaku 

Skúška poklesu tlaku umožňuje posúdenie zostatkového objemu vzduchu v potrubí. Skúšku poklesu tlaku je 
potrebné vykonať v zmysle STN EN 805, príloha A.26.  

Hlavná tlaková skúška 

Hlavná tlaková skúška sa nesmie začať, pokiaľ predbežná skúška a stanovená skúška poklesu tlaku nie sú 
úplne dokončené. Uvedené potrubie sa bude skúšať metódou úbytku tlaku.  

Metóda úbytku tlaku 
Tlak sa rovnomerne zvyšuje až do dosiahnutia skúšobného tlaku systému (STP). 
Čas trvania skúšky úbytku tlaku je l h. Počas hlavnej tlakovej skúšky musí úbytok tlaku ∆p prejavovať 
klesajúcu tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty: 

20 kPa pre rúry z tvárnej liatiny s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, 
oceľové rúry s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, betónové rúry s 
oceľovým plášťom, rúry z plastov 

Hodnotenie skúšky 
Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby, systém sa musí prezrieť a podľa potreby 
opraviť. Skúška sa musí opakovať, až pokiaľ úbytok nevyhovie stanovenej hodnote. 

Záverečná celková skúška systému 
Ak bolo potrubie na vykonanie tlakových skúšok rozdelené na dva alebo viacero úsekov a všetky úseky sa 
mali primerane odskúšať, musí sa celý systém, zaťažiť najmenej počas 2 h prevádzkovým tlakom. Všetky 
doplnkové súčasti, ktoré boli do priľahlých úsekov začlenené po tlakovej skúške, musia sa vizuálne prezrieť 
na netesnosti a zmeny polohy uloženia v horizontálnom i vertikálnom smere. 

Zaznamenávanie výsledkov skúšok 

Musí sa urobiť a uschovať úplný záznam s podrobnosťami o skúške. 
 

Dezinfekcia vodovodného potrubia 
Po vybudovaní potrubia je a vykonanej tlakovej skúške vodovodného potrubia sa vykoná preplach a 
dezinfekcia potrubia v zmysle STN EN 805.  
 

Bezpečnosť pri práci 
Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je 
potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a 
bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. 
Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej 
súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 
Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o 
vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii 
sa stavebnými strojmi. Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom 
pásme  el. vedenia. 
V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a 
dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov. 
Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 

vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 
prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 
8m/s, pri teplote nižšej ako -10°C 
zabezpečiť okraje výkopu pred pádom osôb 
okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0.50 m zaťažované 
zabezpečiť stabilitu stien výkopu, podperných bodov vzdušných vedení 
zabezpečiť stabilitu káblových podzemných vedení 
zabezpečiť stabilitu plynových podzemných vedení 
vozidla vychádzajúce na cestu musia byť očistené 



 

 

prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené 
 

Starostlivosť o životné prostredie  
Pre potreby stavby je potrebné využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne 
vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.               

 
 

B.12.2. SO-09 Prípojka vodovodu a areálový vodovod 
Predmet projektovej dokumentácie: 

V rámci tohto stavebného objektu sú navrhnuté vodovodné prípojky pre jednotlivé bytové domy.  
 

Prehľad východiskových podkladov: 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe nasledujúcich vstupných podkladov: 
obhliadka pozemku a okolitých objektov 
katastrálna mapa 
polohopisné a výškopisné zameranie pozemku 
požiadavky objednávateľa na stavbu 
PD „JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 – I. ETAPA, Viacpodlažná bytová výstavba “ pre územné rozhodnutie, 2014 
Rokovania s mestom a vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii 

	
Výpočet potreby vody 

Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia 
SR zo dňa 14.11.2006.  

 
Počet obyvateľov           789 obyvateľov 
Potreba vody bytový fond  145 l/os/deň 

 

Priemerná denná potreba vody 
Qp = Σ(n * q)  = 789 * 145 = 114 405 ld-1 = 1,324 ls-1   

Max. denná potreba vody 
Qd  = Qp * kd = 114 405 * 2,0 = 228 810 ld-1 = 2,648 ls-1   

Max. hodinová potreba vody 
Qh = Qd * kh = 2,648 * 2,1 = 5,561 ls-1  

Ročná potreba vody 
Qr  = Qp * 365 = 114,0405 * 365 = 41 757,83 m3rok-1 

	
Funkčné a technické riešenie 

Existujúci stav 

V blízkosti navrhovaného obytného súboru sa nachádza verejný vodovod – vetva „C“ DN 400. Kapacita 
existujúceho  vodovodu dokáže zabezpečiť dodávku vody pre potreby navrhovanej stavby.  

Navrhovaný stav 

V rámci SO 08 Verejný vodovod je navrhnuté vodovodné potrubie DN 200, ktoré zabezpečí dodávku vody do 
priestoru obytného súboru. Zásobovanie jednotlivých bytových domov pitnou a požiarnou vodou bude 
zabezpečené pomocou vodovodných prípojok, ktoré sa napoja na vodovodné potrubie navrhnuté v rámci SO 
08.  
Za napojením na verejný vodovod sú vodovodné prípojky vedené priamo k budúcim bytovým domom. 
Meranie spotreby vody pre jednotlivé bytové domy sa bude uskutočňovať vo vodomerných šachtách, ktoré 
budú vybudované v zeleni vo vzdialenosti do 10,0 m za napojením na verejný vodovod.   



 

 

Každý bytový dom bude zásobovaný vodou pomocou samostatnej vodovodnej prípojky. Celkovo sú 
v obytnom súbore navrhnuté štyri vodovodné prípojky.  
Prípojka „P01“ zabezpečuje dodávku vody pre bytový dom SO 01. Prípojka je navrhnutá v dĺžke 16,5 m, 
profil potrubia DN80 je konštantný v celej dĺžke.   
Prípojka „P02“ zabezpečuje dodávku vody pre bytový dom SO 02. Prípojka je navrhnutá v dĺžke 14,0 m, 
profil potrubia DN150 je navrhnutý v dĺžke 9,0 m, potrubie profilu DN 80 je navrhnuté v dĺžke 5,0 m.  
Prípojka „P03“ zabezpečuje dodávku vody pre bytový dom SO 03. Prípojka je navrhnutá v dĺžke 25,0 m, 
profil potrubia DN150 je navrhnutý v dĺžke 12,5 m, potrubie profilu DN 80 je navrhnuté v dĺžke 12,5 m.  
Prípojka „P04“ zabezpečuje dodávku vody pre bytový dom SO 04. Prípojka je navrhnutá v dĺžke 29,0 m, 
profil potrubia DN150 je navrhnutý v dĺžke 14,0 m, potrubie profilu DN 80 je navrhnuté v dĺžke 15,0 m.  

 
Dimenzia vodovodných prípojok DN 150 pre bytové domy SO 02, SO 03 a SO 04 je navrhnutá z dôvodu 
potreby požiarneho zabezpečenia stavby pomocou požiarnych hydrantov DN 150, ktoré budú vybudované na 
uvedených prípojkách. Celkovo sú v priestore navrhovaného obytného súboru navrhnuté tri požiarne 
hydranty DN 150. Požiarne hydranty sú navrhnuté za vodomernou šachtou, pričom sa neuvažuje so 
samostatným meraním spotreby vody pre hydranty. 
Vodovodné prípojky sú ukončené za jednotlivými vodomernými šachtami, pričom za vodomernými šachtami 
pokračuje rozvod vody areálovým vodovodom.  Areálové rozvody sú ukončené vo vzdialenosti cca 1,0 m 
pred bytovým domom, kde sa napájajú na vnútorný rozvod vody navrhnutý v rámci projektu ZTI.  
 

Realizácia stavebného objektu 
Stavebné práce pri výstavbe vodovodných prípojok je potrebné realizovať koordinovane s výstavbou 
ostatných objektov, obzvlášť s výstavbou verejného vodovodu navrhnutého v rámci SO 08. 

Vytýčenie  

Priestorová poloha jednotlivých lomov vodovodu sa v teréne vytýči na základe zoznamu súradníc. 

Zemné práce 

Výkopové práce 
Pred začatím výkopových prác je potrebné  vytýčiť jednotlivé podzemné siete ich správcami, aby nedošlo k 
ich prípadnému poškodeniu. Pri krížení a súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať STN 
73 6005.  
Výškové a polohové situovanie existujúcich vedení je v dokumentácii vyznačené iba orientačne.  
Pred začatím výkopových prác je potrebné pomocou ručne kopaných sond potvrdiť výškové 
usporiadanie existujúcich vedení, aby nedošlo k nepredvídanej kolízii s navrhovanými vedeniami. V 
prípade nepredvídanej kolízie sa prizve projektant k presnému určeniu trasy vodovodu.  
Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Pri výstavbe rýh je potrebné odborne zapažiť 
výkop z bezpečnostného hľadiska. Výkopové práce sa zrealizujú strojne s ručným dokopaním a dočistením.  
V blízkosti podzemných vedení je potrebné použiť ručný výkop. Výkop ryhy sa vykoná podľa nivelety 
v pozdĺžnom profile.  V mieste kríženia s existujúcimi vedeniami je potrebné použiť ručný výkop. 

Uloženie potrubia 
Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy štrkopieskové lôžko hrúbky 150 mm. 
Počas výstavby potrubia musí byť dno ryhy suché. V prípade výskytu spodnej vody je potrebné ryhu 
odvodniť. Pri realizácii lôžka, obsypu a zásypu ako aj ukladaní a spájaní rúr je potrebné dodržať podmienky 
výstavby predpísané výrobcom potrubia. 

Obsyp a zásyp potrubia 
Obsyp a zásyp potrubia sa vykoná až po úspešne vykonanej tlakovej skúške. Potrubie a chránička sa 
obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia so zhutnením bokov obsypu, pričom sa obsyp priamo nad 
potrubím nezhutňuje. Obsyp v bezprostrednej blízkosti potrubia je potrebné vykonať zo zeminy  obdobných 
vlastností ako bolo popísané pri lôžku. Zásyp ryhy sa vykoná so zhutnením po vrstvách max. 300 mm 



 

 

hrubých. Zhutňovanie zásypu ťažkými mechanizmami je možné vykonať až po dosiahnutí výšky zhutneného 
zásypu 1,0 m.  

Upozornenie 
Začatie výkopových prác v ochrannom pásme vedení je potrebné vopred oznámiť 
zodpovedným pracovníkom dotknutých organizácii. 

Dôležité upozornenie 
Pre kvalitu uloženia potrubia je veľmi dôležitý spôsob vyťahovania paženia. Ak je paženie vyťahované až po 
zhutnení príslušnej vrstvy, spôsobí opätovné uvoľnenie zeminy – čím sa znižuje miera zhutnenia. Preto je 
potrebné paženie rýh vyťahovať s postupujúcim obsypom, resp. zásypom - práve o výšku vrstvy, ktorá sa 
bude následne hutniť.  
 

Materiál potrubia 
Na výstavbu vodovodu je navrhnuté potrubie z tvárnej liatiny PN 16 s cementovou výstelkou. Spájanie rúr je 
navrhnuté pomocou násuvných  hrdlových spojov. Proti korózii bude potrubie chránené pozinkovaním 
potrubia a obalom z plasticky modifikovanej cementovej malty. 
Pri montáži spoja je potrebné postupovať podľa montážneho predpisu stanoveného výrobcom potrubia. 

Označenie potrubia 

Po celej dĺžke sa na potrubie pripevní vyhľadávací vodič. Nad potrubie umiestni výstražná fólia modrej farby. 
 

Objekty na sieti 
Meranie potreby vody sa bude uskutočňovať vo vodomerných šachtách , pričom jednotlivé vodomerné 
šachty sú navrhnuté ako prefabrikované betónové, vnútorný rozmer vodomerných šachiet je 1400 x 3150 
mm. Použitý typ šachty a vodomera musí byť schválený prevádzkovateľom vodovodu.  

Upozornenie 
Detailné riešenie vodomernej šachty a vodomernej zostavy bude predmetom ďalšieho stupňa PD. 
 

Tlakové skúšky 

Skúšobný postup 

Každé potrubie sa musí pred odovzdaním do prevádzky preskúšať z hľadiska jeho pevnosti a vodotesnosti. 
Tlakové skúšky je potrebné vykonať v zmysle STN 75 5403 EN 805.  

Príprava 
Pred vykonaním tlakovej skúšky je potrebné skontrolovať, či je skúšobné zariadenie kalibrované, v dobrom 
pracovnom stave a správne namontované na potrubie.  
Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie zakryté zásypovým materiálom, prípadne betónovým blokom tak, 
aby nedošlo k zmene jeho polohy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Zásyp spojov je voliteľný. Trvalé opory 
alebo zakotvenia musia byť navrhnuté tak, aby odolali skúšobnému tlaku a musia byť realizované pred 
začatím skúšok s nadobudnutím primeranej pevnosti. Dočasné opory a zakotvenia sa môžu odstrániť až po 
odstránení tlaku v potrubí.  

Výber a plnenie skúšobného úseku  
Každá preložka vodovodu bude tvoriť samostatný skúšobný úsek. Pred skúškou sa z potrubia odstráni odpad 
a cudzí materiál. Tlaková skúška sa vykonáva pitnou vodou. Z potrubia sa musí odsať vzduch tak, ako je to 
primeraným spôsobom možné. Plnenie potrubia sa prevádza pomaly, spôsobom aby sa zabránilo spätnému 
nasávaniu vzduchu a zabezpečilo úplné odvzdušnenie potrubia. (všetky odvzdušňovacie zariadenia musia 
byť otvorené). Skúšobné zariadenie je prednostne nainštalované v najnižšom mieste skúšaného úseku.  

Skúšobný tlak systému (STP) 
Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta STP. Skúšobný tlak systému (STP) je 
stanovený podľa STN 75 5403 EN 805 čl. 11.3.2.  



 

 

1, STP = MDPa * 1,5 
alebo  
2, STP = MDPa + 0,5 MPa  ( použije sa nižšia hodnota ) 

 
1, STP = 0,80 * 1,5 = 1,2 MPa 
2, STP = 0,80 + 0,5 = 1,3 MPa 

 
Pre dané potrubia je STP stanovený na 1,2 MPa 

 
Najvyšší návrhový tlak (MDP) v systéme:   60,0 m  
Prídavok na hydraulický ráz :   0,2 MPa  
Čas uzavretia uzáveru:     min. 10 sekúnd 

Predbežná skúška 

Potrubie sa musí rozdeliť na vhodné skúšobné úseky, úplne naplniť vodou a odvzdušniť. Tlak sa musí zvýšiť 
najmenej na prevádzkový tlak bez prekročenia skúšobného tlaku systému. Ak sa ukážu neprípustné zmeny 
polohy akejkoľvek časti potrubia alebo netesnosti, musí sa tlak odstrániť a chyby opraviť. 

Skúška poklesu tlaku 

Skúška poklesu tlaku umožňuje posúdenie zostatkového objemu vzduchu v potrubí. Skúšku poklesu tlaku je 
potrebné vykonať v zmysle STN EN 805, príloha A.26.  

Hlavná tlaková skúška 

Hlavná tlaková skúška sa nesmie začať, pokiaľ predbežná skúška a stanovená skúška poklesu tlaku nie sú 
úplne dokončené. Uvedené potrubie sa bude skúšať metódou úbytku tlaku.  

Metóda úbytku tlaku 
Tlak sa rovnomerne zvyšuje až do dosiahnutia skúšobného tlaku systému (STP). 
Čas trvania skúšky úbytku tlaku je l h. Počas hlavnej tlakovej skúšky musí úbytok tlaku ∆p prejavovať 
klesajúcu tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty: 

20 kPa pre rúry z tvárnej liatiny s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, 
oceľové rúry s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, betónové rúry s 
oceľovým plášťom, rúry z plastov 

Hodnotenie skúšky 
Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby, systém sa musí prezrieť a podľa potreby 
opraviť. Skúška sa musí opakovať, až pokiaľ úbytok nevyhovie stanovenej hodnote. 

Záverečná celková skúška systému 
Ak bolo potrubie na vykonanie tlakových skúšok rozdelené na dva alebo viacero úsekov a všetky úseky sa 
mali primerane odskúšať, musí sa celý systém, zaťažiť najmenej počas 2 h prevádzkovým tlakom. Všetky 
doplnkové súčasti, ktoré boli do priľahlých úsekov začlenené po tlakovej skúške, musia sa vizuálne prezrieť 
na netesnosti a zmeny polohy uloženia v horizontálnom i vertikálnom smere. 

Zaznamenávanie výsledkov skúšok 

Musí sa urobiť a uschovať úplný záznam s podrobnosťami o skúške. 
 

Dezinfekcia vodovodného potrubia 
Po vybudovaní potrubia je a vykonanej tlakovej skúške vodovodného potrubia sa vykoná preplach a 
dezinfekcia potrubia v zmysle STN EN 805. 
  

Bezpečnosť pri práci 
Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je 
potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a 



 

 

bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. 
Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej 
súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 
Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o 
vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii 
sa stavebnými strojmi. Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom 
pásme  el. vedenia. 
V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a 
dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov. 
Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 

vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 
prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 
8m/s, pri teplote nižšej ako -10°C 
zabezpečiť okraje výkopu pred pádom osôb 
okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0.50 m zaťažované 
zabezpečiť stabilitu stien výkopu, podperných bodov vzdušných vedení 
zabezpečiť stabilitu káblových podzemných vedení 
zabezpečiť stabilitu plynových podzemných vedení 
vozidla vychádzajúce na cestu musia byť očistené 
prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené 
 

Starostlivosť o životné prostredie  
Pre potreby stavby je potrebné využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne 
vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.               

 

B.12.3. SO-10 Úžitkový vodovod 
 
Predmet projektovej dokumentácie: 

V rámci tohto stavebného objektu je navrhnutý úžitkový rozvod vody, ktorý bude využívaný pre zásobovanie 
vodou polievacích systémov ( trávnaté plochy, stromy a kríky).   
 

Prehľad východiskových podkladov: 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe nasledujúcich vstupných podkladov: 
obhliadka pozemku a okolitých objektov 
katastrálna mapa 
polohopisné a výškopisné zameranie pozemku 
požiadavky objednávateľa na stavbu 
PD „JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 – I. ETAPA, Viacpodlažná bytová výstavba “ pre územné rozhodnutie, 2014 
Rokovania s mestom a vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii 

	
Výpočet potreby vody 

Pri výpočte sa uvažuje s využitím polievacieho systému počas 30 týždňov vegetačného obdobia  
Špecifikácia potreby podľa jednotlivých funkcií 
Polievanie zelene 
trávnik : 8000 m2   á 0,3 m3 / m2 / rok 
stromy : 195 ks   á 1,5 m3 / ks / rok 
kríky : 770 ks   á 0,3 m3 / ks / rok 

 
 

Qr = ∑(n*q) 
Qr = 8000*0,3 + 195*1,5+770*0,3 = 2923,5 m3/rok 
Qd = Qr / 30 / 7 = 2923,5 /210 = 13,92 m3 / d 



 

 

Qd-max = Qd * kd = 13,92 * 1,5 = 20,88 m3/ d 
Qh = Qd-max /4 * kh =20,88 /4 *2,5 = 8,70 m3/hod = 2,41 ls-1 ( polievanie sa bude denne vykonávať 4 hodiny)  

 
Funkčné a technické riešenie 

Zdrojom vody pre úžitkový vodovod bude vŕtaná studňa profilu DN 200, ktorá bude umiestnená vo 
vnútrobloku. V studni bude osadené ponorné čerpadlo vo vyhotovení s frekvenčným meničom , ktoré bude 
súčasťou komplexného čerpacieho zariadenia pozostávajúceho z tlakovej nádoby , snímača tlaku, 
elektrického rozvádzača  a riadiacej skrinky. Strojnotechnologická časť bude zabezpečovať bezobslužný 
chod čerpacieho zariadenia.  
Nad studňou bude vybudovaná armatúrna šachta, v ktorej bude umiestnená tlaková nádoba, armatúry 
a vodomer.  
Úžitkový vodovod pozostáva z nasledujúcich vetiev: 
Názov Profil  Dĺžka 
Vetva „1“  D63 286,0 m 
Vetva „2“  D63 108,0 m 
Vetva „3“  D63 48,5 m 
Vetva „4“  D63 63,0 m 
Vetva „5“  D63 50,0 m 
Spolu  555,5 

 
V pravidelných intervaloch ( vo vzdialenosti cca 60,0 m ) a v koncových bodoch jednotlivých vetiev sú 
navrhnuté plastové šachty profilu DN 600, v ktorých budú osadené výtokové ventily. Na výtokové ventily 
bude možné napojenie polievacích zariadení. V uvedených šachtách budú zároveň osadené armatúry , ktoré 
umožnia vypustenie systému.  

Upozornenie 
Dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia a nie je podkladom 
pre realizáciu stavby. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude potrebné dopracovať všetky prílohy, 
ktoré sú súčasťou realizačnej dokumentácie stavby. (kladačský plán vodovodu, vytyčovacie výkresy, apod. ) 

Dôležité upozornenie 
V projekte sa neuvažuje využívaním úžitkovej vody pre komunálne účely v bytových domoch. Prepojenie 
úžitkového a verejného vodovodu je neprípustné.  
 

Realizácia stavebného objektu 
Stavebné práce pri výstavbe vodovodu je potrebné realizovať koordinovane s výstavbou ostatných objektov.  

Zemné práce 

Výkopové práce 
Pred začatím výkopových prác je potrebné  vytýčiť jednotlivé podzemné siete ich správcami, aby nedošlo k 
ich prípadnému poškodeniu. Pri krížení a súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať STN 
73 6005.  
Výškové a polohové situovanie existujúcich vedení je v dokumentácii vyznačené iba orientačne.  
Pred začatím výkopových prác je preto potrebné pomocou ručne kopaných sond potvrdiť výškové 
usporiadanie existujúcich vedení, aby nedošlo k nepredvídanej kolízii s navrhovanými vedeniami. V 
prípade nepredvídanej kolízie sa prizve projektant k presnému určeniu trasy vodovodu.  
Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Pri výstavbe rýh je potrebné odborne zapažiť 
výkop z bezpečnostného hľadiska. Výkopové práce sa zrealizujú strojne s ručným dokopaním a dočistením.  
V blízkosti podzemných vedení je potrebné použiť ručný výkop. Výkop ryhy sa vykoná podľa nivelety 
v pozdĺžnom profile.  V mieste kríženia s existujúcimi vedeniami je potrebné použiť ručný výkop. 

Uloženie potrubia 



 

 

Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy pieskové lôžko hrúbky 150 mm. Počas 
výstavby potrubia musí byť dno ryhy suché. V prípade výskytu spodnej vody je potrebné ryhu odvodniť. Pri 
realizácii lôžka, obsypu a zásypu ako aj ukladaní a spájaní rúr je potrebné dodržať podmienky výstavby 
predpísané výrobcom potrubia. 

Obsyp a zásyp potrubia 
Obsyp a zásyp potrubia sa vykoná až po úspešne vykonanej tlakovej skúške. Potrubie sa obsype do výšky 
300 mm nad vrchol potrubia so zhutnením bokov obsypu, pričom sa obsyp priamo nad potrubím nezhutňuje. 
Obsyp v bezprostrednej blízkosti potrubia je potrebné vykonať zo zeminy  obdobných vlastností ako bolo 
popísané pri lôžku. Zásyp ryhy sa vykoná so zhutnením po vrstvách max. 300 mm hrubých. Zhutňovanie 
zásypu ťažkými mechanizmami je možné vykonať až po dosiahnutí výšky zhutneného zásypu 1,0 m.  

Upozornenie 
Začatie výkopových prác v ochrannom pásme vedení je potrebné vopred oznámiť 
zodpovedným pracovníkom dotknutých organizácii. 
Pred zásypom súbehov a krížení navrhovaného vodovodu s jednotlivými vedeniami 
je potrebné prizvať zástupcov dotknutých  správcov ku kontrole vedení a obsypu a 
ku kontrole dodržania STN. 
Zemné práce pri výstavbe vodovodu je potrebné realizovať tak, aby nedošlo 
k narušeniu stability podperných bodov vzdušných vedení a poškodeniu zemničov. 
Pri súbehu a krížení vodovodu  s existujúcimi kábelovými vedeniami je potrebné 
výkopové práce realizovať so zvýšenou opatrnosťou, aby nebola ohrozená 
bezpečnosť vedenia a nedošlo k zraneniu osôb. Pred zásypom súbehov a križovaní 
vedení spravovanými VSE je potrebné prizvať zodpovedného pracovníka  ku 
kontrole dodržania STN.  

Dôležité upozornenie 
Pre kvalitu uloženia potrubia je veľmi dôležitý spôsob vyťahovania paženia. Ak je paženie vyťahované až po 
zhutnení príslušnej vrstvy, spôsobí opätovné uvoľnenie zeminy – čím sa znižuje miera zhutnenia. Preto je 
potrebné paženie rýh vyťahovať s postupujúcim obsypom, resp. zásypom - práve o výšku vrstvy, ktorá sa 
bude následne hutniť.  
 

Materiál potrubia 
Na výstavbu vodovodu je navrhnuté potrubie z HDPE rúr D63, PE 100, SDR 11.  

Upozornenie 
Ku každému výrobku použitému na výstavbu je potrebné doložiť dodací list a osvedčenie o akosti.  

Ochrana konštrukcií 

Pri manipulácii a skladovaní HDPE potrubia je potrebné dodržať pokyny výrobcu, aby nedošlo k poškodeniu 
potrubia. Pred montážou potrubia musí byť vykonaná kontrola značenia, rozmerov rúr a tvaroviek. Súčasne 
sa kontrolujú či rúry a tvarovky nevykazujú závady v dôsledku skladovania a manipulácie. Pri kusových 
rúrach neopatrených zátkami je nutné vykonať kontrolu priechodnosti. Poškodenie povrchu rúr a tvaroviek 
nesmie prekročiť 10 % min. hrúbky steny. Viac poškodené miesta sa musia odrezať resp. sa rúra vyradí. 
Poškodené tvarovky sa musia vyradiť. 

Zváranie potrubia PE, kontrola akosti zvarov 

Zváranie potrubia HDPE sa vykonáva podľa technologického postupu stanoveného výrobcom potrubia. 
Spájanie potrubia sa vykoná pomocou elektrotvaroviek. Spájané konce rúr musia byť mechanicky očistené a 
odmastené určenými chemickými prípravkami.  
Potrubie sa bude zvárať vedľa ryhy. Minimálny polomer ohybu pri montáži nesmie v závislosti od vonkajšej 
teploty klesnúť pod normou stanovené hodnoty. Spôsob montáže musí vylúčiť možnosť vzniku neprípustných 
napätí v potrubí. Potrubie je potrebné ukladať do ryhy za najnižších denných teplôt z dôvodu rozťažnosti 
potrubia PE. 



 

 

Označenie potrubia 

V lomových bodoch sa potrubie musí označiť tak, aby bolo jasné jeho polohové umiestnenie v teréne. 
Vykoná sa pomocou orientačných tabuliek umiestnených na stĺpikoch alebo objektoch. Pre zistenie trasy 
vodovodu musí byť na potrubí upevnený dvojvodičový izolovaný medený signalizačný vodič min. prierezu 4 
mm2. Najväčšia vzdialenosť vývodov signalizačného vodiča môže byť  300  m s vývodom signalizačného 
vodiča do poklopu, prípadne do OS. Za účasti zodpovedného zástupcu vlastníka sa vykoná skúška 
funkčnosti signalizačného vodiča. O skúške sa vykoná protokol, ktorý bude priložený ku kolaudácii stavby.  
Po celej dĺžke sa nad obsyp potrubia (vo výške 300 mm nad vrchol potrubia) umiestni signalizačná ochranná 
fólia modrej farby.  
 

Tlakové skúšky 

Skúšobný postup 

Každé potrubie sa musí pred odovzdaním do prevádzky preskúšať z hľadiska jeho pevnosti a vodotesnosti. 
Tlakové skúšky je potrebné vykonať v zmysle STN 75 5403 EN 805, pričom pre HDPE potrubia sa tlakové 
skúšky vykonávajú podľa STN 75 5403 EN 805 príloha A.27 

Príprava 

Pred vykonaním tlakovej skúšky je potrebné skontrolovať, či je skúšobné zariadenie kalibrované, v dobrom 
pracovnom stave a správne namontované na potrubie.  
Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie zakryté zásypovým materiálom, prípadne betónovým blokom tak, 
aby nedošlo k zmene jeho polohy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Zásyp spojov je voliteľný. Trvalé opory 
alebo zakotvenia musia byť navrhnuté tak, aby odolali skúšobnému tlaku a musia byť realizované pred 
začatím skúšok s nadobudnutím primeranej pevnosti. Dočasné opory a zakotvenia sa môžu odstrániť až po 
odstránení tlaku v potrubí.  

Výber a plnenie skúšobného úseku  

Každá vodovodná vetva bude tvoriť samostatný skúšobný úsek. Pred skúškou sa z potrubia odstráni odpad a 
cudzí materiál. Tlaková skúška sa vykonáva pitnou vodou. Z potrubia sa musí odsať vzduch tak, ako je to 
primeraným spôsobom možné. Plnenie potrubia sa prevádza pomaly, spôsobom aby sa zabránilo spätnému 
nasávaniu vzduchu a zabezpečilo úplné odvzdušnenie potrubia. (všetky odvzdušňovacie zariadenia musia 
byť otvorené). Skúšobné zariadenie je prednostne nainštalované v najnižšom mieste skúšaného úseku.  

Skúšobný tlak systému (STP) 

Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta STP. Skúšobný tlak systému (STP) je 
stanovený podľa STN 75 5403 EN 805 čl. 11.3.2.  
1, STP = MDPa * 1,5 
alebo  
2, STP = MDPa + 0,5 MPa  ( použije sa nižšia hodnota ) 

 
1, STP = 0,8 * 1,5 = 1,20 MPa 
2, STP = 0,8 + 0,5 = 1,30 MPa 

 
Pre dané potrubia je STP stanovený na 1,2 MPa 

 
Najvyšší návrhový tlak (MDP) v systéme:   0,6 MPa  
Prídavok na hydraulický ráz :   0,2 MPa  
Čas uzavretia uzáveru:     min. 10 sekúnd 



 

 

Hlavná tlaková skúška 

Predbežná fáza 
Účelom predbežnej fázy je vytvoriť predpoklady na uskutočnenie objemových zmien závisiacich od tlaku, 
teploty a času a zamedziť nesprávnym výsledkom hlavnej fázy.  
Predbežná fáza sa uskutoční nasledovne: 

po prepláchnutí a odvzdušnení sa tlak v potrubí zníži na atmosférický tlak a potrubie 
sa ponechá počas min. 60 min. relaxačného času na uvoľnenie napätí vyvolaných 
tlakom 
po relaxačnom čase sa tlak plynulo a rýchlo zvyšuje (menej ako 10 min) na úroveň 
STP. STP sa počas 30 min. udržiava dočerpávaním plynulo alebo v krátkych 
intervaloch. V priebehu tohto času sa vykoná prehliadka na zistenie zreteľných 
netesností.  
potrubie sa ponechá bez čerpania 1 hod. počas ktorého sa môže roztiahnuť 
po skončení tohto času sa vykoná meranie zostávajúceho tlaku 

Ak tlak klesol viac ako 30% STP predbežná fáza sa preruší a tlak sa v skúšanom úseku zníži na 
atmosférický. Skúšobný  postup sa môže opätovne začať až po najmenej 60 min. relaxačnom čase.  
Integrovaná skúška poklesu tlaku 
Pred posúdením hlavnej skúšky je nutné: 

prudké zníženie skutočného zostatkového tlaku nameraného na konci predbežnej 
fázy vypustením vody zo systému na získanie Δp od 10% do 15% STP. 
presné zmeranie vypusteného objemu ΔV 

Výpočet prípustnej straty vody ΔVmax je potrebné vykonať podľa prílohy A.27.4. Ak je ΔV väčšie ako ΔVmax, 
skúšobný postup sa preruší a po znížení tlaku sa potrubie opätovne odvzdušní. 

Fáza hlavnej skúšky 
Viskozitnoelastické tečenie HDPE zapríčinené STP je integrovanou skúškou poklesu tlaku prerušené a 
prudké zníženie tlaku vedie ku kontrakcii potrubia. Zvýšenie tlaku vplyvom kontrakcie sa počas 30 min. (fáza 
hlavnej skúšky) pozoruje a zaznamená. Fáza hlavnej skúšky sa považuje za úspešnú, ak má krivka priebehu 
tlaku narastajúcu tendenciu a ak počas tohto obdobia nedôjde k zníženiu tlaku. Ak má krivka priebehu tlaku 
klesajúcu tendenciu, indikuje netesnosť systému. V prípade pochybností sa fáza hlavnej skúšky predĺži na 90 
min. V tomto prípade je pokles tlaku z max. hodnoty počas fázy kontrakcie obmedzený na 25 kPa. Ak je 
pokles tlaku väčší ako 25 kPa, skúška je neúspešná, je nutné preverenie všetkých spojov. Odhalené chyby 
sa odstránia a skúška sa zopakuje. Opakovanie fázy hlavnej skúšky sa môže urobiť iba vykonaním celého 
skúšobného postupu, vrátane 60 min. relaxačného času v predbežnej fáze.  
 

Objekty na sieti 

Studňa 

Studňa musí byť situovaná v zmysle STN 75 5115. Hĺbka studne bude stanovená na základe 
hydrogeologického prieskumu. Na dne studne sa zriadi vrstva z čistého kameniva hrúbky min. 0,4 m. Zrnitosť 
kameniva je potrebné prispôsobiť charakteru horninového prostredia v zmysle STN 76 6615.  
Zárubnica je navrhnutá profilu DN 200. Obsyp zárubnice musí byť vyhotovený z čistého triedeného 
kameniva. Zrnitosť kameniva sa volí vo vzťahu k zrnitosti zavodneného prostredia v zmysle STN 76 6615. 
Hrúbka obsypu sa volí vo vzťahu k zrnitosti obsypu.  
Zárubnica nad zavodneným horninovým prostredím musí byť nepriepustná a v hornej časti musí byť 
opatrená nepriepustným ( ílovým ) tesnením proti vnikaniu povrchovej vody do studne. Tesnenie musí vyť 
vyhotovené do hĺbky min. 3,0 m pod terénom. Tesnenie musí nadväzovať na nenarušenú horninu a musí 
vyplňovať celý priestor medzi zárubnicou a stenou vrtu. Medzi tesnením a obsypom sa zriadi prechodová 
vrstva z piesčitej zeminy hrúbky 0,5 m. Zrnitosť prechodovej vrstvy sa určí v závislosti na zrnitosti obsypu.  
Zárubnica je dierovaná len v zavodnenej vrstve. Nad zavodnenou vrstvou je až po zhlavie zárubnica plná. 
Plná zárubnica je zároveň navrhnutá v mieste sacieho koša čerpadla v dĺžke min. 1,0 m. Zárubnica musí byť 
vo vyhĺbenom otvore osadená centricky. Nad dnom je ukončená kalníkom výšky min. 1,5 m.   



 

 

Vŕtaná studňa je ukončená zhlavím, ktoré je ukončené vo vodomernej šachte. Zhlavie musí byť upravené 
tak, aby zabezpečilo ochranu studne pred vnikaním nečistôt. Šachta musí byť ukončená vo výške min. 0,5 m 
nad priľahlým terénom a musí byť zabezpečená proti vnikaniu povrchovej a podzemnej vody. Hmotnosť 
vodomernej šachty nesmie byť prenášaná na zárubnicu. Vo vodomernej šachte bude osadené uzatváracie, 
kontrolné a meracie zariadenie a príslušenstvo ponorného čerpadla. 

Parametre čerpadla 
Max. prietok  3,0 ls-1 
Dopravná výška  60,0 m 

Upozornenie 
Studňa musí byť vybudovaná z čistých, dosiaľ nepoužitých stavebných materiálov, ktoré sú odolné voči 
škodlivým vplyvom vody a pôdy. Všetky použité stavebné hmoty musia byť zo zdravotne nezávadných 
materiálov a nesmú negatívne ovplyvňovať kvalitu vody v studni. Všetky náterové a tesniace látky musia byť 
schválené orgánmi hygienickej služby. Konštrukcia a vyhotovenie studne musí zabraňovať vnikaniu dažďovej 
vody a nečistôt do studne. 

Vodomerná šachta 

Meranie potreby vody sa bude uskutočňovať vo vodomernej šachte vybudovanej nad navrhovanou studňou. 
Detailné riešenie vodomernej zostavy bude predmetom ďalšieho stupňa PD. Vodomerná šachta je navrhnutá 
ako prefabrikovaná betónová, vnútorný rozmer vodomernej šachty je min. 2100 x 2800 mm.  

Upozornenie 
Detailné riešenie vodomernej šachty a vodomernej zostavy bude predmetom ďalšieho stupňa PD. 
 

Tlakové skúšky 

Skúšobný postup 

Každé potrubie sa musí pred odovzdaním do prevádzky preskúšať z hľadiska jeho pevnosti a vodotesnosti. 
Tlakové skúšky je potrebné vykonať v zmysle STN 75 5403 EN 805.  

Príprava 
Pred vykonaním tlakovej skúšky je potrebné skontrolovať, či je skúšobné zariadenie kalibrované, v dobrom 
pracovnom stave a správne namontované na potrubie.  
Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie zakryté zásypovým materiálom, prípadne betónovým blokom tak, 
aby nedošlo k zmene jeho polohy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Zásyp spojov je voliteľný. Trvalé opory 
alebo zakotvenia musia byť navrhnuté tak, aby odolali skúšobnému tlaku a musia byť realizované pred 
začatím skúšok s nadobudnutím primeranej pevnosti. Dočasné opory a zakotvenia sa môžu odstrániť až po 
odstránení tlaku v potrubí.  

Výber a plnenie skúšobného úseku  
Každá preložka vodovodu bude tvoriť samostatný skúšobný úsek. Pred skúškou sa z potrubia odstráni odpad 
a cudzí materiál. Tlaková skúška sa vykonáva pitnou vodou. Z potrubia sa musí odsať vzduch tak, ako je to 
primeraným spôsobom možné. Plnenie potrubia sa prevádza pomaly, spôsobom aby sa zabránilo spätnému 
nasávaniu vzduchu a zabezpečilo úplné odvzdušnenie potrubia. (všetky odvzdušňovacie zariadenia musia 
byť otvorené). Skúšobné zariadenie je prednostne nainštalované v najnižšom mieste skúšaného úseku.  

Skúšobný tlak systému (STP) 
Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta STP. Skúšobný tlak systému (STP) je 
stanovený podľa STN 75 5403 EN 805 čl. 11.3.2.  
1, STP = MDPa * 1,5 
alebo  
2, STP = MDPa + 0,5 MPa  ( použije sa nižšia hodnota ) 

 



 

 

1, STP = 0,80 * 1,5 = 1,2 MPa 
2, STP = 0,80 + 0,5 = 1,3 MPa 

 
Pre dané potrubia je STP stanovený na 1,2 MPa 

 
Najvyšší návrhový tlak (MDP) v systéme:   60,0 m  
Prídavok na hydraulický ráz :   0,2 MPa  
Čas uzavretia uzáveru:     min. 10 sekúnd 

Predbežná skúška 

Potrubie sa musí rozdeliť na vhodné skúšobné úseky, úplne naplniť vodou a odvzdušniť. Tlak sa musí zvýšiť 
najmenej na prevádzkový tlak bez prekročenia skúšobného tlaku systému. Ak sa ukážu neprípustné zmeny 
polohy akejkoľvek časti potrubia alebo netesnosti, musí sa tlak odstrániť a chyby opraviť. 

Skúška poklesu tlaku 

Skúška poklesu tlaku umožňuje posúdenie zostatkového objemu vzduchu v potrubí. Skúšku poklesu tlaku je 
potrebné vykonať v zmysle STN EN 805, príloha A.26.  

Hlavná tlaková skúška 

Hlavná tlaková skúška sa nesmie začať, pokiaľ predbežná skúška a stanovená skúška poklesu tlaku nie sú 
úplne dokončené. Uvedené potrubie sa bude skúšať metódou úbytku tlaku.  

Metóda úbytku tlaku 
Tlak sa rovnomerne zvyšuje až do dosiahnutia skúšobného tlaku systému (STP). 
Čas trvania skúšky úbytku tlaku je l h. Počas hlavnej tlakovej skúšky musí úbytok tlaku ∆p prejavovať 
klesajúcu tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty: 

20 kPa pre rúry z tvárnej liatiny s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, 
oceľové rúry s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, betónové rúry s 
oceľovým plášťom, rúry z plastov 

Hodnotenie skúšky 
Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby, systém sa musí prezrieť a podľa potreby 
opraviť. Skúška sa musí opakovať, až pokiaľ úbytok nevyhovie stanovenej hodnote. 

Záverečná celková skúška systému 
Ak bolo potrubie na vykonanie tlakových skúšok rozdelené na dva alebo viacero úsekov a všetky úseky sa 
mali primerane odskúšať, musí sa celý systém, zaťažiť najmenej počas 2 h prevádzkovým tlakom. Všetky 
doplnkové súčasti, ktoré boli do priľahlých úsekov začlenené po tlakovej skúške, musia sa vizuálne prezrieť 
na netesnosti a zmeny polohy uloženia v horizontálnom i vertikálnom smere. 

Zaznamenávanie výsledkov skúšok 

Musí sa urobiť a uschovať úplný záznam s podrobnosťami o skúške. 
 

Bezpečnosť pri práci 
Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je 
potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a 
bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. 
Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej 
súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 
Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o 
vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii 
sa stavebnými strojmi. Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom 
pásme  el. vedenia. 



 

 

V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a 
dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov. 
Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 

vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 
prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 
8m/s, pri teplote nižšej ako -10°C 
zabezpečiť okraje výkopu pred pádom osôb 
okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0.50 m zaťažované 
zabezpečiť stabilitu stien výkopu, podperných bodov vzdušných vedení 
zabezpečiť stabilitu káblových podzemných vedení 
zabezpečiť stabilitu plynových podzemných vedení 
vozidla vychádzajúce na cestu musia byť očistené 
prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené 
 

Starostlivosť o životné prostredie  
Pre potreby stavby je potrebné využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne 
vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.               

 

B.12.4. SO-11 Splašková kanalizácia 
Predmet projektovej dokumentácie: 

Táto PD rieši výstavbu splaškovej kanalizácie, ktorá zabezpečí odvedenie výhradne splaškových 
odpadových vôd do existujúceho kanalizačného systému. Existujúcou kanalizáciou budú splaškové 
odpadové vody odvedené do mestskej ČOV.  
 

Prehľad východiskových podkladov: 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe nasledujúcich vstupných podkladov: 
obhliadka pozemku a okolitých objektov 
katastrálna mapa 
polohopisné a výškopisné zameranie pozemku 
požiadavky objednávateľa na stavbu 
PD „JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 – I. ETAPA, Viacpodlažná bytová výstavba “ pre územné rozhodnutie, 2014 
Rokovania s mestom a vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii 

	
Výpočet množstva splaškových odpadových vôd 

Priemerný denný prietok splaškových odpadových vôd je totožný s priemernou dennou potrebou vody. 
Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia 
SR zo dňa 14.11.2006.   

 
Počet obyvateľov           789 obyvateľov 
Potreba vody bytový fond  145 l/os/deň 

 

Priemerný denný prietok splaškových vôd 
Qp = Σ(n * q)  = 789 * 145 = 114 405 ld-1 = 1,324 ls-1   

Max. prietok splaškových vôd 
Qh max = Qp * kh max = 1,324 * 3,0 = 3,972 ls-1    

Min. prietok splaškových vôd 
Qh min = Qp * kh min = 1,324 * 0,6 = 0,794 ls-1   

Ročný prietok splaškových vôd 
Qr  = Qp * 365 = 114,0405 * 365 = 41 757,83 m3rok-1  



 

 

 
Funkčné a technické riešenie 

Existujúci stav 

V blízkosti navrhovanej obytnej zóny je vybudovaná jednotná kanalizácia DN 1600, ktorá je vedená pozdĺž 
existujúcej komunikácie. Pre potreby obytného súboru  bola vybudovaná odbočka  DN 300 dĺžky cca 3,5 m, 
ktorá je ukončená revíznou šachtou.  

Navrhovaný stav 

V priestore navrhovaného obytného súboru je navrhnutá delená kanalizácia. Splašková kanalizácia 
zabezpečuje odvedenie výhradne splaškových odpadových vôd z navrhovaného obytného súboru do 
existujúcej kanalizácie. Výškové usporiadanie navrhovaného obytného súboru, existujúcej kanalizácie 
a priľahlého terénu umožňuje gravitačné odvedenie splaškových odpadových vôd z celého obytného súboru.  

 
Splašková kanalizácia pozostáva z nasledujúcich stôk: 

 
Názov stoky dimenzia dĺžka 
Stoka „SA“ 300 345,0 m 
Stoka „SB“ 300 104,0 m 
Stoka „SC“ 300 21,5 m 
Splašková kanalizácia spolu            470,5 m 

 
Vzhľadom na zastavanosť územia sú jednotlivé stoky vedené v prevažnej miere v navrhovaných 
komunikáciách. 

Stoka „SA“ 
Od zaústenia do existujúcej kanalizácie je stoka „SA“ vedená priamo k navrhovanému obytnému súboru. 
V mieste kríženia s existujúcou komunikáciou bude kanalizačné potrubie uložené do chráničky DN 500, ktorá 
sa vybuduje bezvýkopovou technológiou – pretláčaním. Chránička je navrhnutá v dĺžke 17,0 m. Stoka „SA“ 
následne križuje existujúci VTL plynovod DN 300. V šachte SA1 sa trasa lomí, pričom do stoky „SA“ je 
zaústená stoka „SB“. Do stoky „SA“ sú postupne zaústené kanalizačné prípojky z jednotlivých bytových 
domov. Prípojky sú navrhnuté v rámci SO 12 – Prípojky splaškovej kanalizácie. V šachte SA6 je do stoky 
„SA“ zaústená stoka „SC“. 
Stoka „SA“ je ukončená v šachte SA10. Celková dĺžka stoky „SA“ je 345,0 m , profil kanalizácie DN 300 je 
konštantný v celej dĺžke.  

Stoka „SB“ 
Predmetná stoka zabezpečuje odvedenie odpadových vôd z juhovýchodnej časti obytného súboru. Stoka 
„SB“ je navrhnutá v dĺžke 104,0 m, profil kanalizácie DN 300. 

Stoka „SC“ 
Stoka „SC“ zabezpečí odvedenie splaškových odpadových vôd z výhľadovej susednej lokality. Stoka „SC“ je 
navrhnutá v dĺžke 21,5 m , profil potrubia DN 300.  
 

Realizácia stavebného objektu 
Stavebné práce pri výstavbe splaškovej kanalizácie je potrebné realizovať koordinovane s výstavbou 
ostatných objektov. 

Vytýčenie  

Priestorová poloha jednotlivých kanalizačných šachiet sa v teréne vytýči na základe zoznamu súradníc.  



 

 

Zemné práce a uloženie potrubia 

V území dotknutom výstavbou sa nachádzajú podzemné vedenia rôzneho významu. Pred začatím 
výkopových prác je potrebné vytýčiť podzemné siete správcami, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. 
Obzvlášť upozorňujeme na existujúci VTL plynovod DN 300.  

Výkopové práce 
Pred začatím výkopových prác je potrebné  vytýčiť jednotlivé podzemné siete ich správcami. Pri krížení a 
súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať STN 73 6005.  
Výškové a polohové situovanie existujúcich vedení je v dokumentácii vyznačené iba orientačne.  
Pred začatím výkopových prác je potrebné pomocou ručne kopaných sond potvrdiť výškové 
usporiadanie existujúcich vedení, aby nedošlo k nepredvídanej kolízii s navrhovanými vedeniami. V 
prípade nepredvídanej kolízie sa prizve projektant k presnému určeniu trasy kanalizácie.  
Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Pri výstavbe rýh je potrebné odborne zapažiť 
výkop z bezpečnostného hľadiska. Výkopové práce sa zrealizujú strojne s ručným dokopaním a dočistením.  
V blízkosti podzemných vedení je potrebné použiť ručný výkop. Výkop ryhy sa vykoná podľa nivelety 
v pozdĺžnom profile.  V mieste kríženia s existujúcimi vedeniami je potrebné použiť ručný výkop 

Uloženie potrubia 
Pri realizácii lôžka, obsypu a zásypu je potrebné dodržať podmienky výstavby predpísané výrobcom 
potrubia. Počas výstavby potrubia musí byť dno ryhy suché. V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe sa na 
dne ryhy zriadi drenáž, ktorá odvedie spodnú vodu do zbernej studne a táto sa ďalej prečerpá do recipientu.   
Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy lôžko hrúbky 150 mm zo štrkopiesku.  
Potrubie sa obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia so zhutnením bokov obsypu, pričom sa obsyp 
priamo nad potrubím nezhutňuje. Obsyp v bezprostrednej blízkosti je potrebné vykonať zo zeminy  
obdobných vlastností ako je popísané pri lôžku. Zhutňovanie zásypu ťažkými mechanizmami je možné po 
dosiahnutí výšky zhutneného zásypu 1,0 m.  

Skúška vodotesnosti  
Skúška vodotesnosti za účelom preukázania kvality spojov sa vykoná v zmysle STN  EN 1610.  

Upozornenie 
Začatie výkopových prác v ochrannom pásme vedení je potrebné vopred oznámiť 
zodpovedným pracovníkom dotknutých organizácii. 
Pred zásypom súbehov a križovaní vedení je potrebné prizvať zodpovedného 
pracovníka prevádzkovateľov dotknutých vedení ku kontrole dodržania STN. 
Zemné práce pri výstavbe kanalizácie je potrebné realizovať tak, aby nedošlo 
k narušeniu stability podperných bodov vzdušných vedení a poškodeniu zemničov. 
Pri súbehu a krížení kanalizácie  s existujúcimi kábelovými vedeniami je potrebné 
výkopové práce realizovať so zvýšenou opatrnosťou, aby nebola ohrozená 
bezpečnosť vedenia a nedošlo k zraneniu osôb. Pred zásypom súbehov a križovaní 
vedení spravovanými VSE je potrebné prizvať zodpovedného pracovníka  ku 
kontrole dodržania STN.  
Pri krížení navrhovanej kanalizácie s plynovodmi je potrebné prizvať zodpovedného 
pracovníka prevádzkovateľa plynovodu k prekontrolovaniu plynového zariadenia 
a obsypu. 
Pri krížení navrhovanej kanalizácie s vodovodnými a kanalizačnými rozvodmi je 
potrebné prizvať zodpovedného pracovníka BVS k prekontrolovaniu vodárenského 
zariadenia a obsypu. 

Dôležité upozornenie 
Pre kvalitu uloženia potrubia je veľmi dôležitý spôsob vyťahovania paženia. Ak je paženie vyťahované až po 
zhutnení príslušnej vrstvy, spôsobí opätovné uvoľnenie zeminy – čím sa znižuje miera zhutnenia. Preto je 



 

 

potrebné paženie rýh vyťahovať s postupujúcim obsypom, resp. zásypom - práve o výšku vrstvy, ktorá sa 
bude následne hutniť.  

Materiál potrubia 

Na výstavbu kanalizácie sa použije potrubie z hydraulický hladkých, plnostenných rúr  - napr. PP, PVC min. 
SN 8, DN 300.  
Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta hrdlom proti sklonu nivelety po úsekoch. S jednotlivými kusmi 
potrubia je možné manipulovať ručne alebo pomocou mechanizmov. Spoje medzi jednotlivými rúrami sa 
vyhotovia pomocou gumových tesniacich krúžkov. Zasúvanie rovného konca rúry do hrdla sa robí pomocou 
montážnych prípravkov. V mieste napojenia do šachty je potrebné použiť šachtové vložky. Predpísaná tech-
nológia spájania rúr spracovaná výrobcom rúr je súčasťou dodávky rúrového materiálu. 

Objekty na sieti 

V lomových bodoch kanalizácie resp. v priamych úsekoch kanalizácie vo vzdialenosti max. 50,0 m sa 
vybudujú typové revízne šachty z prefabrikovaných skruží s prefabrikovaným, resp. monolitickým dnom, 
ktoré budú ukončené vstupným poklopom. Vstup do šachiet bude umožnený pomocou kapsového 
a vidlicových stúpadiel.   
 

Bezpečnosť pri práci 
Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je 
potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a 
bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. 
Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej 
súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 
Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o 
vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii 
sa stavebnými strojmi. Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom 
pásme  el. vedenia. 
V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a 
dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov. 
Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 
vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 
prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nižšej ako -
10°C 
zabezpečiť okraje výkopu pred pádom osôb 
okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0.50 m zaťažované 
zabezpečiť stabilitu stien výkopu, podperných bodov vzdušných vedení 
zabezpečiť stabilitu káblových podzemných vedení 
zabezpečiť stabilitu plynových podzemných vedení 
vozidla vychádzajúce na cestu musia byť očistené 
prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené 

	
Starostlivosť o životné prostredie  

Pre potreby stavby je potrebné využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne 
vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.               

 

B.12.5. SO-12 Prípojka splaškovej kanalizácie 
Predmet projektovej dokumentácie: 

Táto PD rieši výstavbu prípojok splaškovej kanalizácie, ktoré zabezpečí odvedenie výhradne splaškových 
odpadových vôd z jednotlivých bytových domov do splaškovej kanalizácie vyprojektovanej v rámci SO 11 – 
Splašková kanalizácia. Splaškové odpadové vody budú následne odvedené do existujúceho kanalizačného 
systému a vyčistené v mestskej ČOV.  



 

 

 
Prehľad východiskových podkladov: 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe nasledujúcich vstupných podkladov: 
obhliadka pozemku a okolitých objektov 
katastrálna mapa 
polohopisné a výškopisné zameranie pozemku 
požiadavky objednávateľa na stavbu 
PD „JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 – I. ETAPA, Viacpodlažná bytová výstavba “ pre územné rozhodnutie, 2014 
Rokovania s mestom a vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii 

	
Výpočet množstva splaškových odpadových vôd 

Priemerný denný prietok splaškových odpadových vôd je totožný s priemernou dennou potrebou vody. 
Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia 
SR zo dňa 14.11.2006.   

 
Počet obyvateľov           789 obyvateľov 
Potreba vody bytový fond  145 l/os/deň 

 

Priemerný denný prietok splaškových vôd 
Qp = Σ(n * q)  = 789 * 145 = 114 405 ld-1 = 1,324 ls-1   

Max. prietok splaškových vôd 
Qh max = Qp * kh max = 1,324 * 3,0 = 3,972 ls-1    

Min. prietok splaškových vôd 
Qh min = Qp * kh min = 1,324 * 0,6 = 0,794 ls-1   

Ročný prietok splaškových vôd 
Qr  = Qp * 365 = 114,0405 * 365 = 41 757,83 m3rok-1  

	
Funkčné a technické riešenie 

Existujúci stav 

V blízkosti navrhovanej obytnej zóny je vybudovaná jednotná kanalizácia DN 1600, ktorá je vedená pozdĺž 
existujúcej komunikácie. Pre potreby obytného súboru  bola vybudovaná odbočka  DN 300 dĺžky cca 3,5 m, 
ktorá je ukončená revíznou šachtou.  

Navrhovaný stav 

Odvedenie splaškových odpadových vôd z navrhovanej lokality do existujúcej kanalizácie zabezpečuje 
splašková kanalizácia, ktorá je vyprojektovaná v rámci SO 11.  Výškové usporiadanie navrhovaného 
obytného súboru, priľahlého terénu, existujúcej a navrhovanej kanalizácie umožňuje gravitačné odvedenie 
splaškových odpadových vôd z celého obytného súboru.  
Splaškové odpadové vody z jednotlivých bytových domov budú do splaškovej kanalizácie odvedené 
pomocou kanalizačných prípojok DN 150.  Vzhľadom na veľkosť navrhovaných bytových domov a pomerne 
stiesnené priestorové podmienky bude každý bytový dom odkanalizovaný pomocou viacerých kanalizačných 
prípojok. 

 
Bytový dom Počet prípojok 
SO 01  5 ks 
SO 02  2 ks 
SO 02  2 ks 
SO 02  2 ks 
Spolu  11 ks 



 

 

 
Celkovo je v navrhovanom obytnom súbore navrhnutých 11 kusov kanalizačných prípojok. Zaústenie 
kanalizačných prípojok do splaškovej kanalizácie je navrhnuté pomocou odbočovacích tvaroviek. Vo 
výnimočných prípadoch sú kanalizačné prípojky zaústené do revíznych šachiet. Dĺžka kanalizačných 
prípojok sa pohybuje od 4,3 do 8,5 m – viď situácia.  
Pred zaústením kanalizačných prípojok do kanalizácie sú na potrubí osadené revízne šachty profilu DN 600. 
Revízne šachty sú situované podľa miestnych podmienok prednostne v zeleni resp. chodníku.  

Prípojka „SD“ 
V rámci tohto stavebného objektu je zároveň navrhnutá kanalizačná prípojka „SD“, ktorá zabezpečuje 
odvedenie splaškových odpadových vôd z bytového domu SO 04 do stoky „SA“ vyprojektovanej v rámci SO 
11.  
Od zaústenia do šachty SA5 je prípojka „SD“ vedená v zeleni súbežne s bytovým domom navrhnutým v SO 
04, pričom do prípojky „SD“ sú postupne zaústené kanalizačné prípojky z uvedeného bytového domu. 
Prípojka „SD“ je navrhnutá v dĺžke 44,0 m, profil potrubia DN 200 je konštantný v celej dĺžke.  
 

Realizácia stavebného objektu 
Stavebné práce pri výstavbe splaškovej kanalizácie je potrebné realizovať koordinovane s výstavbou 
ostatných objektov. 

Vytýčenie  

Priestorová poloha jednotlivých kanalizačných prípojok sa v teréne vytýči na základe zoznamu súradníc.  

Zemné práce a uloženie potrubia 

V území dotknutom výstavbou sa nachádzajú podzemné vedenia rôzneho významu. Pred začatím 
výkopových prác je potrebné vytýčiť podzemné siete správcami, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu.  

Výkopové práce 
Pred začatím výkopových prác je potrebné  vytýčiť jednotlivé podzemné siete ich správcami. Pri krížení a 
súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať STN 73 6005.  
Výškové a polohové situovanie existujúcich vedení je v dokumentácii vyznačené iba orientačne.  
Pred začatím výkopových prác je potrebné pomocou ručne kopaných sond potvrdiť výškové 
usporiadanie existujúcich vedení, aby nedošlo k nepredvídanej kolízii s navrhovanými vedeniami. V 
prípade nepredvídanej kolízie sa prizve projektant k presnému určeniu trasy kanalizácie.  
Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Pri výstavbe rýh je potrebné odborne zapažiť 
výkop z bezpečnostného hľadiska. Výkopové práce sa zrealizujú strojne s ručným dokopaním a dočistením.  
V blízkosti podzemných vedení je potrebné použiť ručný výkop. Výkop ryhy sa vykoná podľa nivelety 
v pozdĺžnom profile.  V mieste kríženia s existujúcimi vedeniami je potrebné použiť ručný výkop 

Uloženie potrubia 
Pri realizácii lôžka, obsypu a zásypu je potrebné dodržať podmienky výstavby predpísané výrobcom 
potrubia. Počas výstavby potrubia musí byť dno ryhy suché. V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe sa na 
dne ryhy zriadi drenáž, ktorá odvedie spodnú vodu do zbernej studne a táto sa ďalej prečerpá do recipientu.   
Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy lôžko hrúbky 150 mm zo štrkopiesku.  
Potrubie sa obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia so zhutnením bokov obsypu, pričom sa obsyp 
priamo nad potrubím nezhutňuje. Obsyp v bezprostrednej blízkosti je potrebné vykonať zo zeminy  
obdobných vlastností ako je popísané pri lôžku. Zhutňovanie zásypu ťažkými mechanizmami je možné po 
dosiahnutí výšky zhutneného zásypu 1,0 m.  

Skúška vodotesnosti  
Skúška vodotesnosti za účelom preukázania kvality spojov sa vykoná v zmysle STN  EN 1610.  



 

 

Upozornenie 
Začatie výkopových prác v ochrannom pásme vedení je potrebné vopred oznámiť 
zodpovedným pracovníkom dotknutých organizácii. 
Pred zásypom súbehov a križovaní vedení je potrebné prizvať zodpovedného 
pracovníka prevádzkovateľov dotknutých vedení ku kontrole dodržania STN. 
Zemné práce pri výstavbe kanalizácie je potrebné realizovať tak, aby nedošlo 
k narušeniu stability podperných bodov vzdušných vedení a poškodeniu zemničov. 
Pri súbehu a krížení kanalizácie  s existujúcimi kábelovými vedeniami je potrebné 
výkopové práce realizovať so zvýšenou opatrnosťou, aby nebola ohrozená 
bezpečnosť vedenia a nedošlo k zraneniu osôb. Pred zásypom súbehov a križovaní 
vedení spravovanými VSE je potrebné prizvať zodpovedného pracovníka  ku 
kontrole dodržania STN.  
Pri krížení navrhovanej kanalizácie s plynovodmi je potrebné prizvať zodpovedného 
pracovníka prevádzkovateľa plynovodu k prekontrolovaniu plynového zariadenia 
a obsypu. 
Pri krížení navrhovanej kanalizácie s vodovodnými a kanalizačnými rozvodmi je 
potrebné prizvať zodpovedného pracovníka BVS k prekontrolovaniu vodárenského 
zariadenia a obsypu. 

Dôležité upozornenie 
Pre kvalitu uloženia potrubia je veľmi dôležitý spôsob vyťahovania paženia. Ak je paženie vyťahované až po 
zhutnení príslušnej vrstvy, spôsobí opätovné uvoľnenie zeminy – čím sa znižuje miera zhutnenia. Preto je 
potrebné paženie rýh vyťahovať s postupujúcim obsypom, resp. zásypom - práve o výšku vrstvy, ktorá sa 
bude následne hutniť.  

Materiál potrubia 

Na výstavbu kanalizácie sa použije potrubie z hydraulický hladkých, plnostenných rúr  - napr. PP, PVC min. 
SN 8, profilu DN 150 a DN 200.  
Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta hrdlom proti sklonu nivelety po úsekoch. S jednotlivými kusmi 
potrubia je možné manipulovať ručne alebo pomocou mechanizmov. Spoje medzi jednotlivými rúrami sa 
vyhotovia pomocou gumových tesniacich krúžkov. Zasúvanie rovného konca rúry do hrdla sa robí pomocou 
montážnych prípravkov. V mieste napojenia do šachty je potrebné použiť šachtové vložky. Predpísaná tech-
nológia spájania rúr spracovaná výrobcom rúr je súčasťou dodávky rúrového materiálu. 

Objekty na sieti 

V lomových bodoch kanalizácie resp. v priamych úsekoch kanalizácie vo vzdialenosti max. 50,0 m sa 
vybudujú typové revízne šachty z prefabrikovaných skruží s prefabrikovaným, resp. monolitickým dnom, 
ktoré budú ukončené vstupným poklopom. Vstup do šachiet bude umožnený pomocou kapsového 
a vidlicových stúpadiel. Alternatívne je možné použiť plastové revízne šachty.  
Revízne šachty na domových kanalizačných prípojkách sú navrhnuté v plastovom vyhotovení vnútorného 
profilu DN 600. 
 

Bezpečnosť pri práci 
Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je 
potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a 
bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. 
Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej 
súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 
Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o 
vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii 
sa stavebnými strojmi. Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom 
pásme  el. vedenia. 



 

 

V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a 
dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov. 
Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 
vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 
prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nižšej ako -
10°C 
zabezpečiť okraje výkopu pred pádom osôb 
okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0.50 m zaťažované 
zabezpečiť stabilitu stien výkopu, podperných bodov vzdušných vedení 
zabezpečiť stabilitu káblových podzemných vedení 
zabezpečiť stabilitu plynových podzemných vedení 
vozidla vychádzajúce na cestu musia byť očistené 
prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené 

	
Starostlivosť o životné prostredie  

Pre potreby stavby je potrebné využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne 
vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.               

 

B.12.6. SO-13 Dažďová kanalizácia zo striech 
 
Predmet projektovej dokumentácie: 

Táto časť PD rieši výstavbu dažďovej kanalizácie, ktorá zabezpečí odvedenie zrážkových vôd zo striech 
bytových domov do horninového prostredia. 
  

Prehľad východiskových podkladov: 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe nasledujúcich vstupných podkladov: 
obhliadka pozemku a okolitých objektov 
katastrálna mapa 
polohopisné a výškopisné zameranie pozemku 
požiadavky objednávateľa na stavbu 
PD „JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 – I. ETAPA, Viacpodlažná bytová výstavba “ pre územné rozhodnutie, 2014 
Rokovania s mestom a vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii 

	
Hydrotechnické výpočty 

Pri výpočte množstva dažďových vôd odvádzaných dažďovou kanalizáciou sme použili tieto základné 
výpočtové parametre : 
- doba trvania dažďa    10 min.  
- periodicitu dažďa    p = 0,2 
- výdatnosť dažďa    q = 233,0 l/s/ha 

Súčinitele odtoku 
- zo striech    ψS = 0,9  

Zastavanosť územia 
Po vybudovaní obytného súboru bude zastavanosť územia nasledovná: 

plocha striech  
SO01    SS01 = 0,1654 ha 
SO02    SS02 = 0,0870 ha 
SO03    SS03 = 0,0870 ha 
SO04    SS04 = 0,0870 ha 
Plocha spolu    

 



 

 

Výpočet množstva zrážkových vôd 
Qd  = q * SS*ψS  

 
Qd-01 = 233,0 * 0,1654 * 0,9 = 34,68 ls-1   
Qd-02 = 233,0 * 0,0870 * 0,9 = 18,24 ls-1   
Qd-03 = 233,0 * 0,0870 * 0,9 = 18,24 ls-1 
Qd-04 = 233,0 * 0,0870 * 0,9 = 18,24 ls-1 

 
Funkčné a technické riešenie 

Pre potreby danej stavby bol vykonaný inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum. Výsledky 
uvedených prieskumov preukázali schopnosť horninového podložia odvádzať zrážkové vody z povrchového 
odtoku. Koeficient filtrácie bol laboratórnymi skúškami stanovený v intervale kf = 1,04x10-3 – 9,98x10-4. 
Ustálená hladina podzemnej vody sa v dotknutom území nachádza na úrovni od 129,30 m n.m. po 130,40 m 
n.m. Úroveň 100 ročnej hladiny podzemnej vody môže dosiahnuť hodnotu 131,20 m n.m. 
Zrážkové vody z bytového domu SO 01 budú odvedené pomocou dvoch kanalizačných prípojok do dvoch 
navrhovaných poldrov, ktoré budú vybudované vo vnútrobloku medzi objektom SO 01 a SO 04.  
Zrážkové vody z povrchového odtoku zo striech bytových domov SO 02, SO 03 a SO 04 budú odvedené 
pomocou kanalizačných prípojok do vsakovacích zariadení, pričom pre každý bytový dom je navrhnutá 
samostatná kanalizačná prípojka.  

Bytový dom SO 01 
Odvedenie zrážkových vôd z bytového domu SO 01 bude zabezpečené pomocou dvoch prípojok, ktoré budú 
zaústené do navrhovaných poldrov. Prípojka „A“ je navrhnutá v dĺžke 38,0 m a prípojka „B“ je navrhnutá 
v dĺžke 38,0 m. Profil prípojok je DN 200.  

Bytový dom SO 02 
Zrážkové vody zo strechy bytového domu SO 02 sú odvedené kanalizačnou prípojkou „C“ do vsakovacieho 
zariadenia VZ_2. Prípojka „C“ je navrhnutá v dĺžke 43,5 m, profil potrubia DN 200. 

Bytový dom SO 03 
Zrážkové vody zo strechy bytového domu SO 03 sú odvedené kanalizačnou prípojkou „D“ do vsakovacieho 
zariadenia VZ_3. Prípojka „D“ je navrhnutá v dĺžke 41,0 m, profil potrubia DN 200. 

Bytový dom SO 04 
Zrážkové vody zo strechy bytového domu SO 04 sú odvedené kanalizačnou prípojkou „E“ do vsakovacieho 
zariadenia VZ_4. Prípojka „E“ je navrhnutá v dĺžke 23,5 m, prípojka „E1“ je navrhnutá v dĺžke 15,0 m. Profil 
potrubia prípojok je DN 200.  

Polder 
Do vsakovacieho zariadenia VZ_3 bude zaústený havarijný prepad z poldra „A“. Do vsakovacieho zariadenia 
„VZ_4“ bude zaústený havarijný prepad z poldra „B“. Havarijné prepady sa vybudujú z potrubia DN 200.  
 

Realizácia stavebného objektu 
Stavebné práce pri výstavbe dažďovej kanalizácie je potrebné realizovať koordinovane s výstavbou 
ostatných objektov. 

Vytýčenie  

Priestorová poloha jednotlivých kanalizačných prípojok sa v teréne vytýči na základe zoznamu súradníc.  

Zemné práce a uloženie potrubia 

V území dotknutom výstavbou sa nachádzajú podzemné vedenia rôzneho významu. Pred začatím 
výkopových prác je potrebné vytýčiť podzemné siete správcami, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu.  



 

 

Výkopové práce 
Pred začatím výkopových prác je potrebné  vytýčiť jednotlivé podzemné siete ich správcami. Pri krížení a 
súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať STN 73 6005.  
Výškové a polohové situovanie existujúcich vedení je v dokumentácii vyznačené iba orientačne.  
Pred začatím výkopových prác je potrebné pomocou ručne kopaných sond potvrdiť výškové 
usporiadanie existujúcich vedení, aby nedošlo k nepredvídanej kolízii s navrhovanými vedeniami. V 
prípade nepredvídanej kolízie sa prizve projektant k presnému určeniu trasy kanalizácie.  
Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Pri výstavbe rýh je potrebné odborne zapažiť 
výkop z bezpečnostného hľadiska. Výkopové práce sa zrealizujú strojne s ručným dokopaním a dočistením.  
V blízkosti podzemných vedení je potrebné použiť ručný výkop. Výkop ryhy sa vykoná podľa nivelety 
v pozdĺžnom profile.  V mieste kríženia s existujúcimi vedeniami je potrebné použiť ručný výkop 

Uloženie potrubia 
Pri realizácii lôžka, obsypu a zásypu je potrebné dodržať podmienky výstavby predpísané výrobcom 
potrubia. Počas výstavby potrubia musí byť dno ryhy suché. V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe sa na 
dne ryhy zriadi drenáž, ktorá odvedie spodnú vodu do zbernej studne a táto sa ďalej prečerpá do recipientu.   
Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy lôžko hrúbky 150 mm zo štrkopiesku.  
Potrubie sa obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia so zhutnením bokov obsypu, pričom sa obsyp 
priamo nad potrubím nezhutňuje. Obsyp v bezprostrednej blízkosti je potrebné vykonať zo zeminy  
obdobných vlastností ako je popísané pri lôžku. Zhutňovanie zásypu ťažkými mechanizmami je možné po 
dosiahnutí výšky zhutneného zásypu 1,0 m.  

Skúška vodotesnosti  
Skúška vodotesnosti za účelom preukázania kvality spojov sa vykoná v zmysle STN  EN 1610.  

Upozornenie 
Začatie výkopových prác v ochrannom pásme vedení je potrebné vopred oznámiť 
zodpovedným pracovníkom dotknutých organizácii. 

Dôležité upozornenie 
Pre kvalitu uloženia potrubia je veľmi dôležitý spôsob vyťahovania paženia. Ak je paženie vyťahované až po 
zhutnení príslušnej vrstvy, spôsobí opätovné uvoľnenie zeminy – čím sa znižuje miera zhutnenia. Preto je 
potrebné paženie rýh vyťahovať s postupujúcim obsypom, resp. zásypom - práve o výšku vrstvy, ktorá sa 
bude následne hutniť.  

Materiál potrubia 

Na výstavbu kanalizácie sa použije potrubie z hydraulický hladkých, plnostenných rúr  - napr. PP, PVC min. 
SN 8, profilu DN 150 a DN 200.  
Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta hrdlom proti sklonu nivelety po úsekoch. S jednotlivými kusmi 
potrubia je možné manipulovať ručne alebo pomocou mechanizmov. Spoje medzi jednotlivými rúrami sa 
vyhotovia pomocou gumových tesniacich krúžkov. Zasúvanie rovného konca rúry do hrdla sa robí pomocou 
montážnych prípravkov. V mieste napojenia do šachty je potrebné použiť šachtové vložky. Predpísaná tech-
nológia spájania rúr spracovaná výrobcom rúr je súčasťou dodávky rúrového materiálu. 

Objekty na sieti 

V lomových bodoch kanalizácie sa vybudujú typové revízne šachty z prefabrikovaných skruží 
s prefabrikovaným, resp. monolitickým dnom, ktoré budú ukončené vstupným poklopom. Vstup do šachiet 
bude umožnený pomocou kapsového a vidlicových stúpadiel.  Alternatívne je možné použiť plastové revízne 
šachty vnútorného profilu min. DN 600. 

Vsakovacie zariadenia 

Jednotlivé vsakovacie zariadenia pozostávajú zo vsakovacích modulov, ktoré sa uložia na štrkopieskový 
vyrovnávací podklad a vrstvu geotextílie. Navrhované vsakovacie nádrže je zároveň potrebné obaliť 



 

 

geotextíliou, ktorá zamedzí vplavovaniu jemných častíc pôdy do vsakovacieho systému. Pred zaústením 
dažďovej kanalizácie do vsakovacej komory je na potrubí navrhnutá filtračná šachta, ktorá zamedzí 
zanášaniu vsakovacej nádrže jemnými sedimentmi, ktoré by v budúcnosti mohli znížiť účinnosť vsakovacieho 
systému. Pri montáži vsakovacieho systému je potrebné dodržať technologický predpis stanovený výrobcom.  
Veľkosť vsakovacích zariadení bola navrhnutá na základe hydrotechnických výpočtov, pričom pri návrhu 
veľkosti sa vyhodnocovala rôzna doba trvania dažďa s príslušnou intenzitou dažďa. Pôdorysné rozmery 
vsakovacích zariadení sú 1,8 * 8,4 a rešpektujú navrhovanú zastavanosť v území.  

Návrhové parametre vsakovacieho systému  
Vsakovacie zariadenia VZ_2 – VZ_4 boli navrhnuté na základe nasledujúcich parametrov 
- koeficient priepustnosti      k = 8,0*10-4 
- redukovaná odvodňovaná plocha    Ar = 783,0 m2  
- výška vsakovacích blokov    h = 0,6 m 
- šírka vsakovacieho systému    š = 1,8 m 
- priemerný riadený odtok z vsakovacieho systému  Qr= 0 ls-1   
- akumulačný koeficient     sr = 0,92 
- bezpečnostný faktor     fz = 1,2  
- smerodajná dĺžka najnevýhodnejšieho dažďa  D = 10 min 
- smerodajná intenzita najnevýhodnejšieho dažďa  rD = 233 ls-1.ha-1   

Výsledky 
- vypočítaná dĺžka vsakovacieho zariadenia   LV = 8,06 m 
- navrhovaná dĺžka vsakovacieho zariadenia  LN = 8,40 m 
- doba vyprázdnenia vsakovacích modulov   h = 0,2 h 

Upozornenie 
Detailné riešenie jednotlivých vsakovacích zariadení bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej 
dokumentácie. Pre správne fungovanie vsakovacieho systému je potrebné zabezpečiť, aby minimálna 
vzdialenosť vsakovacej nádrže od hladiny podzemnej vody bola min. 1,0 m.  
 

Bezpečnosť pri práci 
Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je 
potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a 
bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. 
Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej 
súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 
Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o 
vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii 
sa stavebnými strojmi. Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom 
pásme  el. vedenia. 
V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a 
dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov. 
Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 
vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 
prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nižšej ako -
10°C 
zabezpečiť okraje výkopu pred pádom osôb 
okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0.50 m zaťažované 
zabezpečiť stabilitu stien výkopu, podperných bodov vzdušných vedení 
zabezpečiť stabilitu káblových podzemných vedení 
zabezpečiť stabilitu plynových podzemných vedení 
vozidla vychádzajúce na cestu musia byť očistené 
prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené 



 

 

	
Starostlivosť o životné prostredie  

Pre potreby stavby je potrebné využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne 
vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.               

 

B.12.7. SO-14 Dažďová kanalizácia z komunikácií 
Predmet projektovej dokumentácie: 

Táto časť PD rieši výstavbu dažďovej kanalizácie, ktorá zabezpečí odvedenie zrážkových vôd 
z navrhovaných komunikácií a spevnených plôch do horninového prostredia.  
 

Prehľad východiskových podkladov: 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe nasledujúcich vstupných podkladov: 
obhliadka pozemku a okolitých objektov 
katastrálna mapa 
polohopisné a výškopisné zameranie pozemku 
požiadavky objednávateľa na stavbu 
PD „JUŽNÉ MESTO, ZÓNA C0 – I. ETAPA, Viacpodlažná bytová výstavba “ pre územné rozhodnutie, 2014 
Rokovania s mestom a vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii 

	
Hydrotechnické výpočty 

Pri výpočte množstva zrážkových vôd odvádzaných dažďovou kanalizáciou sme použili tieto základné 
výpočtové parametre : 
- doba trvania dažďa    10 min.  
- periodicitu dažďa    p = 0,2 
- výdatnosť dažďa    q = 233,0 l/s/ha 

Súčinitele odtoku 
- z komunikácií    ψK = 0,9  
- z parkovísk    ψP = 0,9 
- z chodníkov    ψCH = 0,9 
- zo zelene    ψZ = 0,1 
 

Funkčné a technické riešenie 
Pre potreby danej stavby bol vykonaný inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum. Výsledky 
uvedených prieskumov preukázali schopnosť horninového podložia odvádzať zrážkové vody z povrchového 
odtoku. Koeficient filtrácie bol laboratórnymi skúškami stanovený v intervale kf = 1,04x10-3 – 9,98x10-4. 
Ustálená hladina podzemnej vody sa v dotknutom území nachádza na úrovni od 129,30 m n.m. po 130,40 m 
n.m. Úroveň 100 ročnej hladiny podzemnej vody môže dosiahnuť hodnotu 131,20 m n.m. 
Dažďová kanalizácia navrhnutá v tomto stavebnom objekte pozostáva z dvoch relatívne samostatných častí. 
Zrážkové vody z parkovísk (a z priľahlých chodníkov), ktoré môžu byť znečistené voľnými ropnými látkami 
budú vypúšťané do horninového prostredia po predčistení v odlučovačoch ropných látok. Celkovo je 
navrhnutých 17 kusov kanalizačných prípojok ukončených vo vsakovacích zariadeniach. 
Relatívne čisté zrážkové vody z komunikácii budú zachytené v uličných vpustoch a krátkymi kanalizačnými 
prípojkami budú zaústené do atypických revíznych šachiet bez dna, ktoré sa vybudujú v blízkosti jednotlivých 
vpustov. Celkovo je v riešenom území navrhnutých 23 kusov atypických šachiet.  

Upozornenie 
Dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia a nie je podkladom 
pre realizáciu stavby. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude potrebné dopracovať všetky prílohy, 
ktoré sú súčasťou realizačnej dokumentácie stavby. (detailné riešenie jednotlivých ORL a vsakovacích 
zariadení, vytyčovacie výkresy, apod. ) 
 



 

 

Realizácia stavebného objektu 
Stavebné práce pri výstavbe dažďovej kanalizácie je potrebné realizovať koordinovane s výstavbou 
ostatných objektov. 

Vytýčenie  

Priestorová poloha jednotlivých kanalizačných prípojok sa v teréne vytýči na základe zoznamu súradníc.  

Zemné práce a uloženie potrubia 

V území dotknutom výstavbou sa nachádzajú podzemné vedenia rôzneho významu. Pred začatím 
výkopových prác je potrebné vytýčiť podzemné siete správcami, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu.  

Výkopové práce 
Pred začatím výkopových prác je potrebné  vytýčiť jednotlivé podzemné siete ich správcami. Pri krížení a 
súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať STN 73 6005.  
Výškové a polohové situovanie existujúcich vedení je v dokumentácii vyznačené iba orientačne.  
Pred začatím výkopových prác je potrebné pomocou ručne kopaných sond potvrdiť výškové 
usporiadanie existujúcich vedení, aby nedošlo k nepredvídanej kolízii s navrhovanými vedeniami. V 
prípade nepredvídanej kolízie sa prizve projektant k presnému určeniu trasy kanalizácie.  
Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Pri výstavbe rýh je potrebné odborne zapažiť 
výkop z bezpečnostného hľadiska. Výkopové práce sa zrealizujú strojne s ručným dokopaním a dočistením.  
V blízkosti podzemných vedení je potrebné použiť ručný výkop. Výkop ryhy sa vykoná podľa nivelety 
v pozdĺžnom profile.  V mieste kríženia s existujúcimi vedeniami je potrebné použiť ručný výkop 

Uloženie potrubia 
Pri realizácii lôžka, obsypu a zásypu je potrebné dodržať podmienky výstavby predpísané výrobcom 
potrubia. Počas výstavby potrubia musí byť dno ryhy suché. V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe sa na 
dne ryhy zriadi drenáž, ktorá odvedie spodnú vodu do zbernej studne a táto sa ďalej prečerpá do recipientu.   
Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy lôžko hrúbky 150 mm zo štrkopiesku.  
Potrubie sa obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia so zhutnením bokov obsypu, pričom sa obsyp 
priamo nad potrubím nezhutňuje. Obsyp v bezprostrednej blízkosti je potrebné vykonať zo zeminy  
obdobných vlastností ako je popísané pri lôžku. Zhutňovanie zásypu ťažkými mechanizmami je možné po 
dosiahnutí výšky zhutneného zásypu 1,0 m.  

Skúška vodotesnosti  
Skúška vodotesnosti za účelom preukázania kvality spojov sa vykoná v zmysle STN  EN 1610.  

Upozornenie 
Začatie výkopových prác v ochrannom pásme vedení je potrebné vopred oznámiť 
zodpovedným pracovníkom dotknutých organizácii. 

Dôležité upozornenie 
Pre kvalitu uloženia potrubia je veľmi dôležitý spôsob vyťahovania paženia. Ak je paženie vyťahované až po 
zhutnení príslušnej vrstvy, spôsobí opätovné uvoľnenie zeminy – čím sa znižuje miera zhutnenia. Preto je 
potrebné paženie rýh vyťahovať s postupujúcim obsypom, resp. zásypom - práve o výšku vrstvy, ktorá sa 
bude následne hutniť.  

Materiál potrubia 

Na výstavbu kanalizácie sa použije potrubie z hydraulický hladkých, plnostenných rúr  - napr. PP, PVC min. 
SN 8, profilu DN 150 a DN 200.  
Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta hrdlom proti sklonu nivelety po úsekoch. S jednotlivými kusmi 
potrubia je možné manipulovať ručne alebo pomocou mechanizmov. Spoje medzi jednotlivými rúrami sa 
vyhotovia pomocou gumových tesniacich krúžkov. Zasúvanie rovného konca rúry do hrdla sa robí pomocou 
montážnych prípravkov. V mieste napojenia do šachty je potrebné použiť šachtové vložky. Predpísaná tech-
nológia spájania rúr spracovaná výrobcom rúr je súčasťou dodávky rúrového materiálu. 



 

 

Objekty na sieti 

V lomových bodoch kanalizácie sa vybudujú typové revízne šachty z prefabrikovaných skruží 
s prefabrikovaným, resp. monolitickým dnom, ktoré budú ukončené vstupným poklopom. Vstup do šachiet 
bude umožnený pomocou kapsového a vidlicových stúpadiel.  Alternatívne je možné použiť plastové revízne 
šachty vnútorného profilu min. DN 600. 

Vsakovacie zariadenia 

Jednotlivé vsakovacie zariadenia pozostávajú zo vsakovacích modulov, ktoré sa uložia na štrkopieskový 
vyrovnávací podklad a vrstvu geotextílie. Navrhované vsakovacie nádrže je zároveň potrebné obaliť 
geotextíliou, ktorá zamedzí vplavovaniu jemných častíc pôdy do vsakovacieho systému. Pred zaústením 
dažďovej kanalizácie do vsakovacej komory je na potrubí navrhnutá filtračná šachta, ktorá zamedzí 
zanášaniu vsakovacej nádrže jemnými sedimentmi, ktoré by v budúcnosti mohli znížiť účinnosť vsakovacieho 
systému. Pri montáži vsakovacieho systému je potrebné dodržať technologický predpis stanovený výrobcom.  
Veľkosť vsakovacích zariadení bola navrhnutá na základe hydrotechnických výpočtov, pričom pri návrhu 
veľkosti sa vyhodnocovala rôzna doba trvania dažďa s príslušnou intenzitou dažďa. Pôdorysné rozmery 
vsakovacích zariadení sú od 0,6x2,4 až po 1,2x7,2. Jednotlivé vsakovacie zostavy budú situované 
v prevažnej miere pod budúcimi parkoviskami.  

Návrhové parametre vsakovacieho systému  
Vsakovacie zariadenia boli navrhnuté na základe nasledujúcich parametrov 
- koeficient priepustnosti      k = 8,0*10-4 
- redukovaná odvodňovaná plocha    Ar = premenné  
- výška vsakovacích blokov    h = 0,6 m 
- šírka vsakovacieho systému    š = 1,8 m 
- priemerný riadený odtok z vsakovacieho systému  Qr= 0 ls-1   
- akumulačný koeficient     sr = 0,92 
- bezpečnostný faktor     fz = 1,2  
- smerodajná dĺžka najnevýhodnejšieho dažďa  D = 10 min 
- smerodajná intenzita najnevýhodnejšieho dažďa  rD = 233 ls-1.ha-1   

Upozornenie 
Detailné riešenie jednotlivých vsakovacích zariadení bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej 
dokumentácie. Pre správne fungovanie vsakovacieho systému je potrebné zabezpečiť, aby minimálna 
vzdialenosť vsakovacej nádrže od hladiny podzemnej vody bola min. 1,0 m.  

Odlučovače ropných látok 

Pred zaústením dažďovej kanalizácie z parkovísk do vsakovacích zariadení sú na potrubí navrhnuté 
odlučovače ropných látok, v ktorých dôjde k zachyteniu prípadných unikajúcich ropných látok. Veľkosť 
jednotlivých ORL bola stanovená na základe hydrotechnických výpočtov. Odlučovače ropných látok sú 
v prevažnej miere navrhnuté v priestoroch budúcich chodníkov.  

Funkcia zariadenia: 
Odlúčenie ropných látok je dvojstupňové, tvorené usadzovacou nádržou a gravitačným odlučovačom 
ropných látok s inštalovanou koalescenčnou vložkou. 
Znečistená voda priteká do usadzovacej nádrže, kde dochádza k zachyteniu hrubých nerozpustných me-
chanických nečistôt obsiahnutých v odpadovej vode. Táto nádrž zároveň slúži k separácii ľahko 
odlučiteľnému podielu celkového znečistenia ropnými látkami a vyrovnáva nárazovo zvýšenú koncentráciu.   
Z kalovej nádrže vteká voda do nádrže koalescenčného odlučovača, kde pokračuje gravitačné odlučovanie 
voľných ropných látok. Znečistená voda preteká koalescenčnou vložkou, kde dochádza k zhlukovaniu jemne 
rozptýlených ropných častíc a k ich ďalšiemu odlučovaniu z vody. Odlúčené ropné látky sa akumulujú na 
hladine, odkiaľ sa periodicky odstraňujú. Pri prekročení akumulačnej kapacity alebo pri nedostatočnej hladine 
v odlučovači sa automaticky uzatvára bezpečnostný uzáver na odtoku, čím sa zabráni úniku ropných látok. 



 

 

Vyčistená voda preteká odtokovým potrubím do kanalizácie, ktorá je následne zaústená do vsakovacieho 
zariadenia.  

Parametre odlučovača 
- max. prietok vody  :    2,0 ls-1 - 15,0 ls-1   
- max. znečistenie vstupnej vody :    <1000 mgl-1 ropných látok 
- kvalita vody na výstupe :    do 0,1 mgl-1 ropných látok 

Upozornenie 
V súčasnosti sa na slovenskom trhu nachádza viacero druhov odlučovačov, ktoré spĺňajú požiadavky 
kladené na kvalitu vyčistenej vody na výstupe ako aj požiadavky na spoľahlivú bezporuchovú prevádzku. 
Vybraný typ odlučovača musí okrem funkčnej spoľahlivosti spĺňať požiadavku na dlhodobú životnosť, pričom 
prevádzka odlučovača nesmie vyžadovať stálu obsluhu. Použitý odlučovač ropných látok musí mať kladný 
posudok MZ SR, pričom kvalita vody na výstupe nesmie presiahnuť hodnotu 0,1 mgl-1 ropných látok pri 
uvažovanom max. znečistení vstupnej vody <1000 mgl-1 ropných látok.  

Osadenie odlučovača  
Odlučovač ropných látok sa inštaluje do otvorenej stavebnej jamy na podkladovú betónovú dosku na základe 
montážneho predpisu výrobcu.  
Odvodnenie základovej škáry sa vykoná pomocou drenážnych rúr, ktoré sú zaústené do zbernej šachty 
odkiaľ bude voda prečerpávaná do recipientu. Na  pripravenú a zhutnenú pláň sa rozprestrie štrkopieskové 
lôžko hr. min. 150 mm, na ktorom sa vybuduje podkladová doska. Po uložení na betónovú dosku sa ORL 
napojí na potrubie a naplní vodou. Odlučovač sa následne obsypáva, pričom obsyp je potrebné priebežne 
hutniť. Sila pôsobiaca na ORL nesmie prekročiť hodnoty stanovené výrobcom odlučovača. Vstup do 
odlučovača je umožnený pomocou prefabrikovaných betónových skruží a liatinových poklopov. Pri 
manipulácii s ORL je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, aby sa zabránilo poškodeniu odlučovača. 
Pripojenie na kanalizáciu sa vykoná pomocou gumového tesnenia.  

Obsluha odlučovača 
Obsluha odlučovača sa bude vykonávať podľa prevádzkového poriadku. V rámci prevádzkového poriadku 
bude zároveň stanovený spôsob údržby strojnotechnologickej časti ako aj termíny jednotlivých kontrol 
a servisných činností.  

Upozornenie 
Pred uvedením do prevádzky je potrebné skontrolovať celkový stav ORL. Zvýšenú pozornosť je potrebné 
venovať funkčnosti plavákového mechanizmu. 

Dôležité upozornenie 
Pri manipulácii s ropnými látkami je potrebné dodržať bezpečnostné predpisy. Usadeniny a zachytené látky 
v odlučovači ropných látok sú nebezpečným odpadom a musia byť odovzdané k likvidácii odbornej firme. 
Likvidáciu zachytených ropných látok môže vykonávať len firma, ktorá má na tieto činnosti oprávnenie. 
Investor je povinný zabezpečiť prevádzkový poriadok pre údržbu odlučovača. 
 

Bezpečnosť pri práci 
Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je 
potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a 
bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. 
Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej 
súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 
Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o 
vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii 
sa stavebnými strojmi. Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom 
pásme  el. vedenia. 



 

 

V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a 
dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov. 
Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 
vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 
prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nižšej ako -
10°C 
zabezpečiť okraje výkopu pred pádom osôb 
okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0.50 m zaťažované 
zabezpečiť stabilitu stien výkopu, podperných bodov vzdušných vedení 
zabezpečiť stabilitu káblových podzemných vedení 
zabezpečiť stabilitu plynových podzemných vedení 
vozidla vychádzajúce na cestu musia byť očistené 
prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené 

	
Starostlivosť o životné prostredie  

Pre potreby stavby je potrebné využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne 
vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.               

 
 
 

B.13.  Zdravotechnika 
B.13.1. Zdravotechnika objekt SO-01 

VŠEOBECNE  
Projekt ZTI rieši odvodnenie objektu od splaškových vôd a dažďových vôd, rozvod a prípravu teplej vody, 
rozvod studenej a požiarnej vody v bytovom dome SO-01 v lokalite Južné mesto C0 v Bratislave Petržalka. 
Odpadové potrubie kanalizácie a vertikálne rozvody teplej, studenej vody a cirkulácie sú sústredené 
v inštalačnej šachte umiestnenej v miestnosti WC, resp. v kúpeľni. Na odbočke zo stupačiek studenej a teplej 
vody je v každom byte osadený vodomer pre meranie spotreby vody.      

 
POUŽITÉ PODKLADY 
Pre spracovanie PD boli použité nasledujúce podklady : 

- výkresy architektonicko-stavebného riešenia stavby  
požiadavky investora 
príslušné STN a predpisy 

 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

 
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
Bytový dom bude napojený na navrhovanú areálovú kanalizáciu. Splaškové vody z objektu budú 
zaústené do revíznych šácht pred objektom. 

 
LEŽATÉ POTRUBIE 
Odkanalizovanie objektu od splaškových vôd je prevedené ležatou kanalizáciou vedenou pod stropom 1.NP. 
Potrubie vedené pod stropom 1.NP je uchytené do stropnej konštrukcie objímkami, resp. vedené na 
konzolách. Max. rozostup úchytov je 10-násobok priemeru potrubia Kanalizácia je vedená v min. spáde 2% k 
obvodovému murivu, kde klesá do zeme v piatich vetvách. Uložená bude v hlbke 1,2m na pieskovom lôžku 
hr.150mm a obsýpaná štrkopieskom hr. 300mm nad hrdlo potrubia. Každá vetva splaškovej kanalizácie 
vedená v zemi bude zaústená do revíznej šachty pred objektom.  

 



 

 

ODPADOVÉ POTRUBIE 
Do ležatej kanalizácie je zaústené odpadové potrubie vedené v inštalačných šachtách. Na každom 
odpadovom potrubí je v prízemí osadený čistiaci kus. Čistiace kusy budú osadené aj na ležatom potrubí.  
Každé stúpacie potrubie bude vyvedené 0,6m nad strešnú rovinu a ukončené vetracou hlavicou. 

 
PRIPOJOVACIE POTRUBIE 
odvádza splaškové vody od jednotlivých zariaďovacích predmetov a bude vedené v stene, resp. v 
inštalačných priečkach. Min. spád potrubia je 3%. Odvod kondenzátu od vzt jednotiek je navrhovaný z rúr 
PPr a bude vedený v deliacich konštrukciách objektu a cez zápachovú uzávierku HL136 zaústený do 
splaškovej kanalizácie.  
DN pripojovacích potrubí: DN 40 ~ DN 50 – umývadlá, DN 50 – drez, umývačka riadu, DN 100 – WC.  

 
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
Dažďové vody zo strechy sú odvádzané strešnými vpusťami s vyhrievaním cez vertikálne odpadové  
potrubie D1-D6. Odpadové potrubie je vedené v inštalačných šachtách. Dažďové potrubie je potom vedené 
pod stropom 1.NP a uchytené do stropnej konštrukcie objímkami, resp. na konzolách. Max. rozostup úchytov 
je 10-násobok priemeru potrubia. Ležatá kanalizácia je vedená v min. spáde 1% k obvodovému murivu, kde 
klesá do zeme.v troch vetvách.  

 
ULOŽENIE POTRUBIA 
Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy lôžko hrúbky 150 mm zo štrkopiesku. 
V prípade výskytu spodnej vody je potrebné ryhu odvodniť. Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta 
hrdlom proti sklonu nivelety po úsekoch. Potrubie sa obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia so 
zhutnením bokov obsypu, pričom sa obsyp priamo nad potrubím nezhutňuje. Skúška vodotesnosti za účelom 
preukázania kvality spojov sa vykoná v zmysle STN  73  6716. Po úspešne vykonanej skúške vodotesnosti 
sa vykoná zhutnený zásyp ryhy po vrstvách. 
NAVRHOVANÝ PRIETOK DÁŽĎOVÝCH VôD / STN 73 6760/  - strecha 

- súčiniteľ odtoku strechy zrážkovej vody     C =  1 
- výdatnosť dažďa l/s.m2                             r =   0,015 

                   - odvodňovaná plocha strechy                    A  =  
1379,40 m2 

Qd  =  r . A . C 
Qd  =  0,015 x 1379,40 x 1  =  20,69 l/s 

 
VODOVOD / STUDENÁ VODA / 
Prívod vody do objektu je z vodomernej šachty pri bytovom dome SO-01. Vo vodomernej šachte bude 
osadený vodomer pre meranie spotreby vody objektu. Ležatý rozvod SV je vedený do 1.PP kde za 
obvodovou stenou bude na potrubí osadený hlavný uzáver objektu. Od hlavného uzáveru potrubie pokračuje 
v dvoch vetvách, ako rozvod pitnej a požiarnej vody. Na potrubí pitnej vody bude osadený regulátor tlaku a 
uzáver. Trasa pitnej i požiarnej vody je vedená pod stropom 1.NP. Stúpacie potrubie pitnej vody bude 
vedené vertikálne v inštalačných šachtách k  zariaďovacím predmetom. Na každom podlaží bude na 
stúpacom potrubí studenej a teplej vody vysadená odbočka pre osadenie vodomerov s diaľkovým odpočtom 
spotreby vody pre každý byt.  Prístup k vodomerom a uzatváracím armatúram bude možný cez navrhované 
revízne magnetické dvierka inštalačnej šachty osadené za WC s povrchovou úpravou interiéru kúpeľne.  
Všetky vodovodné rozvody budú vyspádované k výtokovým ventilom a batériám pre prípad vypustenia. 
Zmiešavacie batérie sú navrhnuté pákové stojankové, prip. nástenné (výlevka). Stojankové batérie budú 
pripojené na rozvody vodovodu cez rohové nástenné ventily, závesné WC  cez vstavaný rohový ventil 
montážnej konštrukcie. 
V miestnosti odovzdávacej stanice tepla sú navrhnuté napojenia zariadení podľa požiadaviek UK. 
TEPLÁ VODA  



 

 

Príprava teplej vody prebieha v kotolni umiestnenej v 1.PP objektu cez zásobník teplej vody. Potrubie k 
zásobníku bude privedené pod stropom a následné zvedené do výšky, kde budú osadené guľové ventily 
napojenia zásobníka. Zásobník bude pripojený na rozvod studenej vody cez bezpečnostní súpravu – guľový 
ventil, vypúšťací ventil, spätná klapka, poistný ventil 6 bar, manometer, osadená bude tlaková expanzná 
nádoba pre pitnú vodu. Vzhľadom na dĺžku rozvodov bude súbežne s rozvodom TÚV vedená aj cirkulácia. 
Obeh vody v cirkulačnom potrubí bude zabezpečený obehovým čerpadlom. Na konci jednotlivých vetiev sa 
potrubie TÚV a cirkulácie prepojí. Jednotlivé stúpačky a odbočky sa opatria guľovými uzávermi príslušnej 
dimenzie spolu s regulačnými armatúrami. 
Rozvod teplej vody a cirkulácie je vedené pod stropom suterénu k stúpacím potrubiam pre jednotlivé byty. V 
kotolni objektu prebieha príprava teplej vody aj pre bytový dom SO-02. 

 
Rozvod vody realizovať z rúr plasthliníkových rúr Geberit Mepla. Rozvody studenej vody v objekte  izolovať 
návlekovou izoláciou hr. 10 mm voči orosovaniu, v priestore 1.PP hr. min. 20mm vzhľadom na fakt, že sa 
jedná o nevykurovaný priestor. Rozvody teplej vody a cirkulácie navrhujeme izolovať izoláciou hrúbky v 
závislosti od profilu potrubia (min. hrúbka izolácie 20 mm). Všetky prestupy cez stavebné 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.  
Dodržať montážny predpis pre daný material.   
Po prevedení montáže potrubia SV je potrebné previesť prepláchnutie, dezinfekciu a tlakovú skúšku potrubia.               

 
SPOTREBA VODY /vyhl. 684/2006/ 
Priemerná denná potreba    145l/osobu/deň 
Počet bytov                            134 
Počet osôb                             402  

 
Qp = 402  x 145  =         58 290 l/deň 
------------------------------–––––––---- 
Celk. potreba vody          58 290 l/deň 

 
Max. denná potreba 
Qm  =  Qp x 1,25 = 72 862,5 l/deň 
Max. hodinová potreba 
Qh  =  72 862,5 x1,8 x 1/24  = 5464,7 l/hod  =  1,517 l/s 

 
Ročná potreba vody           

Qr  =   58 290 x 365 = 21 275 850 l/rok = 21 276 m3/rok 
 

SKÚŠKY POTRUBIA 
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“. 

 
POŽIARNY VODOVOD  
Potreba požiarnej vody pre jednotlivé požiarne úseky je posúdená podľa vyhl. č 699/2004 Zb.z. STN 92 0400 
v časti PO.  V súlade s vyhl.č.699/2004Zb.z. podľa 2c) §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. 699/2004 Z. z. (STN 92 0400, Tab.2) pre nevýrobnú stavbu je navrhované hadicové zariadenie – typ 
NOHA B25/30, s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s min. priemerom hubice alebo 
ekvivalentným priemerom 10 mm s min. prietokom Q=59 l/min pri tlaku 0,2 MPa s dľžkou hadice 30m. 
Hydranty budú umiestnené na chodbe v každého podlažia podľa časti PO, resp. ZTI.  



 

 

Vnútorný požiarny vodovod realizovaný odbočkou z vodovodného potrubia za vstupom do objektu 
samostatnou vetvou. Ležatý rozvod požiarnej vody bude vedený pod stropom 1.PP k stúpačkám P..  Na 
každej stúpačke požiarnej vody je osadený požiarny hydrant B25, spolu 16 kusov.  
Potrubné rozvody vodovodov pre hadicové zariadenia v stavbe budú vyhotovené z nehorľavých materiálov 
z rúr oceľových.  Na odbočke pred každým zariadením osadiť GK s vypúšťaním.  
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.  

 
ZARIAĎOVACIE   PREDMETY 
Vybavenie objektu zariaďovacími predmetmi zodpovedá typovému štandardu. Umývadla a záchodové misy 
sú navrhnuté keramické biele, sprchové vaničky acrylátové biele, sprchové zásteny z kaleného 
bezpečnostného skla. Kuchynské drezy, resp.  dvojdrezy nerezové, zabudované v kuchynskej linke,  
Výtokové armatúry sú pákové stojankové, pre sprchy a vane pákové nástenné.      
Typ a materiál zariaďovacích predmetov je možné upresniť podľa momentálnej ponuky trhu a požiadaviek 
zákazníka. 

 
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.  

 

B.13.2. Zdravotechnika objekt SO-02 
 
VŠEOBECNE  
Projekt ZTI rieši odvodnenie objektu od splaškových vôd a dažďových vôd, rozvod a prípravu teplej vody, rozvod 
studenej a požiarnej vody v bytovom dome SO-02 v lokalite Južné mesto C0 v Bratislave Petržalka. Odpadové 
potrubie kanalizácie a vertikálne rozvody teplej, studenej vody a cirkulácie sú sústredené v inštalačnej šachte 
umiestnenej v miestnosti WC, resp. v kúpeľni. Na odbočke zo stúpacieho potrubia studenej a teplej vody je 
v každom byte osadený vodomer pre meranie spotreby vody.      
 
POUŽITÉ PODKLADY 
Pre spracovanie PD boli použité nasledujúce podklady : 
- výkresy architektonicko-stavebného riešenia stavby  
- požiadavky investora 



 

 

- príslušné STN a predpisy 
 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
 
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
Bytový dom bude napojený na navrhovanú areálovú kanalizáciu. Splaškové vody z objektu budú 
zaústené do revíznych šácht pri objekte. 
 
LEŽATÉ POTRUBIE 
Odkanalizovanie objektu od splaškových vôd je prevedené ležatou kanalizáciou vedenou pod stropom 1.NP. 
Potrubie vedené pod stropom 1.NP je uchytené do stropnej konštrukcie objímkami, resp. vedené na konzolách. 
Max. rozostup úchytov je 10-násobok priemeru potrubia Kanalizácia je vedená v min. spáde 2% k obvodovému 
murivu, kde klesá do zeme v dvoch vetvách. Uložená bude v hlbke 1,2m na pieskovom lôžku hr.150mm a 
obsýpaná štrkopieskom hr. 300mm nad hrdlo potrubia. Každá vetva splaškovej kanalizácie vedená v zemi bude 
zaústená do revíznej šachty pred objektom.  
 
ODPADOVÉ POTRUBIE 
Do ležatej kanalizácie je zaústené odpadové potrubie vedené v inštalačných šachtách. Na každom odpadovom 
potrubí je v prízemí osadený čistiaci kus. Čistiace kusy budú osadené aj na ležatom potrubí.  
Každé stúpacie potrubie bude vyvedené 0,6m nad strešnú rovinu a ukončené vetracou hlavicou. 
 
 
PRIPOJOVACIE POTRUBIE 
odvádza splaškové vody od jednotlivých zariaďovacích predmetov a bude vedené v stene, resp. v inštalačných 
priečkach. Min. spád potrubia je 3%. Odvod kondenzátu od vzt jednotiek je navrhovaný z rúr PPr a bude vedený 
v deliacich konštrukciách objektu a cez zápachovú uzávierku HL136 zaústený do splaškovej kanalizácie.  
DN pripojovacích potrubí: DN 40 ~ DN 50 – umývadlá, DN 50 – drez, umývačka riadu, DN 100 – WC.  
 
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
Dažďové vody zo strechy sú odvádzané strešnými vpusťami s vyhrievaním cez vertikálne odpadové  
potrubie D1-D3. Odpadové potrubie je vedené v inštalačných šachtách. Dažďové potrubie je potom vedené pod 
stropom 1.NP a uchytené do stropnej konštrukcie objímkami, resp. na konzolách. Max. rozostup úchytov je 10-
násobok priemeru potrubia. Ležatá kanalizácia je vedená v min. spáde 1% k obvodovému murivu, kde klesá do 
zeme.v troch vetvách.  
 
ULOŽENIE POTRUBIA 
Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy lôžko hrúbky 150 mm zo štrkopiesku. 
V prípade výskytu spodnej vody je potrebné ryhu odvodniť. Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta hrdlom 
proti sklonu nivelety po úsekoch. Potrubie sa obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia so zhutnením bokov 
obsypu, pričom sa obsyp priamo nad potrubím nezhutňuje. Skúška vodotesnosti za účelom preukázania kvality 
spojov sa vykoná v zmysle STN  73  6716. Po úspešne vykonanej skúške vodotesnosti sa vykoná zhutnený 
zásyp ryhy po vrstvách. 
NAVRHOVANÝ PRIETOK DÁŽĎOVÝCH VôD / STN 73 6760/  - strecha 

- súčiniteľ odtoku strechy zrážkovej vody     C =  1 
- výdatnosť dažďa l/s.m2                             r =   0,015 

                   - odvodňovaná plocha strechy                    A  =  705,16 m2 
Qd  =  r . A . C 
Qd  =  0,015 x 705,16 x 1  =  10,57 l/s 
 
VODOVOD / STUDENÁ VODA / 



 

 

Prívod vody do objektu je z vodomernej šachty pri bytovom dome SO-02. Vo vodomernej šachte bude osadený 
vodomer pre meranie spotreby vody objektu. Ležatý rozvod SV je vedený do 1.PP kde za obvodovou stenou 
bude na potrubí osadený hlavný uzáver objektu. Od hlavného uzáveru potrubie pokračuje v dvoch vetvách, ako 
rozvod pitnej a požiarnej vody. Na potrubí pitnej vody bude osadený regulátor tlaku a uzáver. Trasa pitnej i 
požiarnej vody je vedená pod stropom 1.NP. Stúpacie potrubie pitnej vody bude vedené vertikálne v inštalačných 
šachtách k  zariaďovacím predmetom. Na každom podlaží bude na stúpacom potrubí studenej a teplej vody 
vysadená odbočka pre osadenie vodomerov s diaľkovým odpočtom spotreby vody pre každý byt.  Prístup k 
vodomerom a uzatváracím armatúram bude možný cez navrhované revízne magnetické dvierka inštalačnej 
šachty osadené za WC s povrchovou úpravou interiéru kúpeľne.  
Všetky vodovodné rozvody budú vyspádované k výtokovým ventilom a batériám pre prípad vypustenia. 
Zmiešavacie batérie sú navrhnuté pákové stojankové, prip. nástenné (výlevka). Stojankové batérie budú 
pripojené na rozvody vodovodu cez rohové nástenné ventily, závesné WC  cez vstavaný rohový ventil montážnej 
konštrukcie. 
 V miestnosti odovzdávacej stanice tepla sú navrhnuté napojenia zariadení podľa požiadaviek UK. 
TEPLÁ VODA  
Príprava teplej vody prebieha centrálne v kotolni umiestnenej v objekte SO-01 cez zásobník teplej vody. Potrubie 
k zásobníku bude privedené pod stropom a následné zvedené do výšky, kde budú osadené guľové ventily 
napojenia zásobníka. Zásobník bude pripojený na rozvod studenej vody cez bezpečnostní súpravu – guľový 
ventil, vypúšťací ventil, spätná klapka, poistný ventil 6 bar, manometer, osadená bude tlaková expanzná nádoba 
pre pitnú vodu. Vzhľadom na dĺžku rozvodov bude súbežne s rozvodom TÚV vedená aj cirkulácia. Obeh vody v 
cirkulačnom potrubí bude zabezpečený obehovým čerpadlom. Na konci jednotlivých vetiev sa potrubie TÚV a 
cirkulácie prepojí. Jednotlivé stúpačky a odbočky sa opatria guľovými uzávermi príslušnej dimenzie spolu 
s regulačnými armatúrami. 
 
 
 
Rozvod teplej vody a cirkulácie je vedené ležatým potrubím pod stropom suterénu od objektu SO-01 do SO-02 a 
k stúpacím potrubiam pre jednotlivé byty bytového domu. 
 
Rozvod vody realizovať z rúr plasthliníkových rúr Geberit Mepla. Rozvody studenej vody v objekte  izolovať 
návlekovou izoláciou hr. 10 mm voči orosovaniu, v priestore 1.PP hr. min. 20mm vzhľadom na fakt, že sa jedná o 
nevykurovaný priestor. Rozvody teplej vody a cirkulácie navrhujeme izolovať izoláciou hrúbky v závislosti od 
profilu potrubia (min. hrúbka izolácie 20 mm). Všetky prestupy cez stavebné 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.  
Dodržať montážny predpis pre daný material.   
Po prevedení montáže potrubia SV je potrebné previesť prepláchnutie, dezinfekciu a tlakovú skúšku potrubia.               
 
SPOTREBA VODY /vyhl. 684/2006/ 
Priemerná denná potreba    145l/osobu/deň 
Počet bytov                             55 
Počet osôb                             165  
                                           
Qp = 165  x 145  =         23 925 l/deň 
------------------------------–––––––---- 
Celk. potreba vody          23 925 l/deň 
 
Max. denná potreba 
Qm  =  Qp x 1,25 = 29 906 l/deň 
Max. hodinová potreba 



 

 

Qh  =  29 906 x1,8 x 1/24  = 2243 l/hod  =  0,623 l/s 
 
Ročná potreba vody           
             Qr  =   23 925 x 365 = 8 732 625 l/rok = 8 733 m3/rok 
 
SKÚŠKY POTRUBIA 
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“. 
 
POŽIARNY VODOVOD  
Potreba požiarnej vody pre jednotlivé požiarne úseky je posúdená podľa vyhl. č 699/2004 Zb.z. STN 92 0400 
v časti PO.  V súlade s vyhl.č.699/2004Zb.z. podľa 2c) §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
699/2004 Z. z. (STN 92 0400, Tab.2) pre nevýrobnú stavbu je navrhované hadicové zariadenie – typ NOHA 
B25/30, s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s min. priemerom hubice alebo ekvivalentným 
priemerom 10 mm s min. prietokom Q=59 l/min pri tlaku 0,2 MPa s dľžkou hadice 30m. 
Hydranty budú umiestnené na chodbe v každého podlažia podľa časti PO, resp. ZTI.  
Vnútorný požiarny vodovod realizovaný odbočkou z vodovodného potrubia za vstupom do objektu samostatnou 
vetvou. Ležatý rozvod požiarnej vody bude vedený pod stropom 1.PP k stúpačkám P..  Na každej stúpačke 
požiarnej vody je osadený požiarny hydrant B25, spolu 7 kusov.  
Potrubné rozvody vodovodov pre hadicové zariadenia v stavbe budú vyhotovené z nehorľavých materiálov z rúr 
oceľových.  Na odbočke pred každým zariadením osadiť GK s vypúšťaním.  
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.  
 
ZARIAĎOVACIE   PREDMETY 
Vybavenie objektu zariaďovacími predmetmi zodpovedá typovému štandardu. Umývadla a záchodové misy sú 
navrhnuté keramické biele, sprchové vaničky acrylátové biele, sprchové zásteny z kaleného bezpečnostného 
skla. Kuchynské drezy, resp.  dvojdrezy nerezové, zabudované v kuchynskej linke,  
Výtokové armatúry sú pákové stojankové, pre sprchy a vane pákové nástenné.      
Typ a materiál zariaďovacích predmetov je možné upresniť podľa momentálnej ponuky trhu a požiadaviek 
zákazníka. 
 
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.  
 
 

B.13.3. Zdravotechnika objekt SO-03 
 
VŠEOBECNE  
Projekt ZTI rieši odvodnenie objektu od splaškových vôd a dažďových vôd, rozvod a prípravu teplej vody, rozvod 
studenej a požiarnej vody v bytovom dome SO-03 v lokalite Južné mesto C v Bratislave Petržalka. Odpadové 
potrubie splaškovej kanalizácie a vertikálne potrubie teplej a studenej vody  sú sústredené v inštalačnej šachte 
umiestnenej v miestnosti WC, resp. v kúpeľni. Na odbočke zo stupačky studenej a teplej vody je v každom byte 
osadený vodomer pre meranie spotreby vody.      
 
POUŽITÉ PODKLADY 
Pre spracovanie PD boli použité nasledujúce podklady : 
- výkresy architektonicko-stavebného riešenia stavby  
- požiadavky investora 
- príslušné STN a predpisy 
 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
 
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
Bytový dom bude napojený na navrhovanú areálovú kanalizáciu. Splaškové vody z objektu budú 
zaústené do revíznych šácht pred objektom. 
 
LEŽATÉ POTRUBIE 
Odkanalizovanie objektu od splaškových vôd je prevedené ležatou kanalizáciou vedenou pod stropom 1.PP. 
Potrubie vedené pod stropom 1.PP je uchytené do stropnej konštrukcie objímkami, resp. vedené na konzolách. 
Max. rozostup úchytov je 10-násobok priemeru potrubia Kanalizácia je vedená v min. spáde 2% k obvodovému 
murivu, kde klesá do zeme v dvoch vetvách. Uložená bude v hlbke 1,2m na pieskovom lôžku hr.150mm a 
obsýpaná štrkopieskom hr. 300mm nad hrdlo potrubia. Každá vetva splaškovej kanalizácie vedená v zemi bude 
zaústená do revíznej šachty pred objektom.  
 
ODPADOVÉ POTRUBIE 
Do ležatej kanalizácie je zaústené odpadové potrubie vedené v inštalačných šachtách. Na každom odpadovom 
potrubí je v prízemí osadený čistiaci kus. Čistiace kusy budú osadené aj na ležatom potrubí.  
Každé stúpacie potrubie bude vyvedené 0,6m nad strešnú rovinu a ukončené vetracou hlavicou. 
 
 
PRIPOJOVACIE POTRUBIE 
odvádza splaškové vody od jednotlivých zariaďovacích predmetov a bude vedené v stene, resp. v inštalačných 
priečkach. Min. spád potrubia je 3%. Odvod kondenzátu od vzt jednotiek je navrhovaný z rúr PPr a bude vedený 
v deliacich konštrukciách objektu a cez zápachovú uzávierku HL136 zaústený do splaškovej kanalizácie.  
DN pripojovacích potrubí: DN 40 ~ DN 50 – umývadlá, DN 50 – drez, umývačka riadu, DN 100 – WC.  
 
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
Dažďové vody zo strechy sú odvádzané strešnými vpusťami s vyhrievaním cez vertikálne odpadové  
potrubie D1-D3. Odpadové potrubie je vedené v inštalačných šachtách. Dažďové potrubie je potom vedené pod 
stropom 1.PP a uchytené do stropnej konštrukcie objímkami, resp. na konzolách. Max. rozostup úchytov je 10-
násobok priemeru potrubia. Ležatá kanalizácia je vedená v min. spáde 1% k obvodovému murivu, kde klesá do 
zeme.v troch vetvách.  



 

 

 
ULOŽENIE POTRUBIA 
Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy lôžko hrúbky 150 mm zo štrkopiesku. 
V prípade výskytu spodnej vody je potrebné ryhu odvodniť. Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta hrdlom 
proti sklonu nivelety po úsekoch. Potrubie sa obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia so zhutnením bokov 
obsypu, pričom sa obsyp priamo nad potrubím nezhutňuje. Skúška vodotesnosti za účelom preukázania kvality 
spojov sa vykoná v zmysle STN  73  6716. Po úspešne vykonanej skúške vodotesnosti sa vykoná zhutnený 
zásyp ryhy po vrstvách. 
NAVRHOVANÝ PRIETOK DÁŽĎOVÝCH VôD / STN 73 6760/  - strecha 

- súčiniteľ odtoku strechy zrážkovej vody     C =  1 
- výdatnosť dažďa l/s.m2                             r =   0,015 

                   - odvodňovaná plocha strechy                    A  =  705,12 m2 
Qd  =  r . A . C 
Qd  =  0,015 x 705,12 x 1  =  10,57 l/s 
 
VODOVOD / STUDENÁ VODA / 
Prívod vody do objektu je z vodomernej šachty pre bytový dom SO-03. Vo vodomernej šachte bude osadený 
vodomer pre meranie spotreby vody objektu. Ležatý rozvod SV je vedený do 1.PP kde za obvodovou stenou 
bude na potrubí osadený hlavný uzáver objektu. Od hlavného uzáveru potrubie pokračuje v dvoch vetvách, ako 
rozvod pitnej a požiarnej vody. Na potrubí pitnej vody bude osadený regulátor tlaku a uzáver. Trasa pitnej i 
požiarnej vody je vedená pod stropom suterénu. Stúpacie potrubie pitnej vody bude vedené vertikálne v 
inštalačných šachtách k  zariaďovacím predmetom. Na každom podlaží bude na stúpacom potrubí studenej a 
teplej vody vysadená odbočka pre osadenie vodomerov s diaľkovým odpočtom spotreby vody pre každý byt.  
Prístup k vodomerom a uzatváracím armatúram bude možný cez navrhované revízne magnetické dvierka 
inštalačnej šachty osadené za WC s povrchovou úpravou interiéru kúpeľne.  
Všetky vodovodné rozvody budú vyspádované k výtokovým ventilom a batériám pre prípad vypustenia. 
Zmiešavacie batérie sú navrhnuté pákové stojankové, prip. nástenné (výlevka). Stojankové batérie budú 
pripojené na rozvody vodovodu cez rohové nástenné ventily, závesné WC  cez vstavaný rohový ventil montážnej 
konštrukcie. 
 V miestnosti odovzdávacej stanice tepla sú navrhnuté napojenia zariadení podľa požiadaviek UK. 
TEPLÁ VODA  
Príprava teplej vody prebieha centrálne v miestnosti OST objektu cez zásobník teplej vody. Potrubie k zásobníku 
bude privedené pod stropom a následné zvedené do výšky, kde budú osadené guľové ventily napojenia 
zásobníka. Zásobník bude pripojený na rozvod studenej vody cez bezpečnostní súpravu – guľový ventil, 
vypúšťací ventil, spätná klapka, poistný ventil 6 bar, manometer, osadená bude 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 potrubie TÚV a 
cirkulácie prepojí. Jednotlivé stúpačky a odbočky sa opatria guľovými uzávermi príslušnej dimenzie spolu 
s regulačnými armatúrami. 
Rozvod teplej vody a cirkulácie je vedené pod stropom suterénu k stúpacím potrubiam pre jednotlivé byty. 
 
 
Rozvod vody realizovať z rúr plasthliníkových rúr Geberit Mepla. Rozvody studenej vody v objekte  izolovať 
návlekovou izoláciou hr. 10 mm voči orosovaniu, v priestore 1.PP hr. min. 20mm vzhľadom na fakt, že sa jedná o 
nevykurovaný priestor. Rozvody teplej vody a cirkulácie navrhujeme izolovať izoláciou hrúbky v závislosti od 
profilu potrubia (min. hrúbka izolácie 20 mm). Všetky prestupy cez stavebné 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.  
Dodržať montážny predpis pre daný material.   



 

 

Po prevedení montáže potrubia SV je potrebné previesť prepláchnutie, dezinfekciu a tlakovú skúšku potrubia.               
 
SPOTREBA VODY /vyhl. 684/2006/ 
Priemerná denná potreba    145l/osobu/deň 
Počet bytov                             79 
Počet osôb                             237  
                                           
Qp = 237  x 145  =         34 365 l/deň 
------------------------------–––––––---- 
Celk. potreba vody          34 365 l/deň 
 
Max. denná potreba 
Qm  =  Qp x 1,25 = 42 956,25 l/deň 
Max. hodinová potreba 
Qh  =  42 956,25 x1,8 x 1/24  = 3221,7 l/hod  =  0,894 l/s 
 
Ročná potreba vody           
             Qr  =   34 365 x 365 = 12 432 225 l/rok = 12 543 m3/rok 
 
SKÚŠKY POTRUBIA 
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“. 
 
POŽIARNY VODOVOD  
Potreba požiarnej vody pre jednotlivé požiarne úseky je posúdená podľa vyhl. č 699/2004 Zb.z. STN 92 0400 
v časti PO.  V súlade s vyhl.č.699/2004Zb.z. podľa 2c) §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
699/2004 Z. z. (STN 92 0400, Tab.2) pre nevýrobnú stavbu je navrhované hadicové zariadenie – typ NOHA 
B25/30, s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s min. priemerom hubice alebo ekvivalentným 
priemerom 10 mm s min. prietokom Q=59 l/min pri tlaku 0,2 MPa s dľžkou hadice 30m. 
Hydranty budú umiestnené na chodbe v každého podlažia podľa časti PO, resp. ZTI.  
Vnútorný požiarny vodovod realizovaný odbočkou z vodovodného potrubia za vstupom do objektu samostatnou 
vetvou. Ležatý rozvod požiarnej vody bude vedený pod stropom 1.PP k stúpačkám P..  Na každej stúpačke 
požiarnej vody je osadený požiarny hydrant B25, spolu 8 kusov.  
Potrubné rozvody vodovodov pre hadicové zariadenia v stavbe budú vyhotovené z nehorľavých materiálov z rúr 
oceľových.  Na odbočke pred každým zariadením osadiť GK s vypúšťaním.  
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.  
 
ZARIAĎOVACIE   PREDMETY 
Vybavenie objektu zariaďovacími predmetmi zodpovedá typovému štandardu. Umývadla a záchodové misy sú 
navrhnuté keramické biele, sprchové vaničky acrylátové biele, sprchové zásteny z kaleného bezpečnostného 
skla. Kuchynské drezy, resp.  dvojdrezy nerezové, zabudované v kuchynskej linke,  
Výtokové armatúry sú pákové stojankové, pre sprchy a vane pákové nástenné.      
Typ a materiál zariaďovacích predmetov je možné upresniť podľa momentálnej ponuky trhu a požiadaviek 
zákazníka. 



 

 

 
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.  
 
 

B.13.4. Zdravotechnika objekt SO-04 
VŠEOBECNE  
Projekt ZTI rieši odvodnenie objektu od splaškových vôd a dažďových vôd, rozvod a prípravu teplej vody, rozvod 
studenej a požiarnej vody v bytovom dome SO-04 v lokalite Južné mesto C0 v Bratislave Petržalka. Odpadové 
potrubie splaškovej kanalizácie a vertikálne potrubie teplej a studenej vody sú sústredené v inštalačnej šachte 
umiestnenej v miestnosti WC, resp. v kúpeľni. Na odbočke zo stupačky studenej a teplej vody je v každom byte 
osadený vodomer pre meranie spotreby vody.      
 
POUŽITÉ PODKLADY 
Pre spracovanie PD boli použité nasledujúce podklady : 
- výkresy architektonicko-stavebného riešenia stavby  
- požiadavky investora 
- príslušné STN a predpisy 
 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
 
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
Bytový dom bude napojený na navrhovanú areálovú kanalizáciu. Splaškové vody z objektu budú 
zaústené do revíznych šácht pred objektom. 
 
LEŽATÉ POTRUBIE 
Odkanalizovanie objektu od splaškových vôd je prevedené ležatou kanalizáciou vedenou pod stropom 1.PP. 
Potrubie vedené pod stropom 1.PP je uchytené do stropnej konštrukcie objímkami, resp. vedené na konzolách. 
Max. rozostup úchytov je 10-násobok priemeru potrubia Kanalizácia je vedená v min. spáde 2% k obvodovému 
murivu, kde klesá do zeme v dvoch vetvách. Uložená bude v hlbke 1,2m na pieskovom lôžku hr.150mm a 
obsýpaná štrkopieskom hr. 300mm nad hrdlo potrubia. Každá vetva splaškovej kanalizácie vedená v zemi bude 
zaústená do revíznej šachty pred objektom.  
 
ODPADOVÉ POTRUBIE 
Do ležatej kanalizácie je zaústené odpadové potrubie vedené v inštalačných šachtách. Na každom odpadovom 
potrubí je v prízemí osadený čistiaci kus. Čistiace kusy budú osadené aj na ležatom potrubí.  
Každé stúpacie potrubie bude vyvedené 0,6m nad strešnú rovinu a ukončené vetracou hlavicou. 
 
 
PRIPOJOVACIE POTRUBIE 



 

 

odvádza splaškové vody od jednotlivých zariaďovacích predmetov a bude vedené v stene, resp. v inštalačných 
priečkach. Min. spád potrubia je 3%. Odvod kondenzátu od vzt jednotiek je navrhovaný z rúr PPr a bude vedený 
v deliacich konštrukciách objektu a cez zápachovú uzávierku HL136 zaústený do splaškovej kanalizácie.  
DN pripojovacích potrubí: DN 40 ~ DN 50 – umývadlá, DN 50 – drez, umývačka riadu, DN 100 – WC.  
 
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
Dažďové vody zo strechy sú odvádzané strešnými vpusťami s vyhrievaním cez vertikálne odpadové  
potrubie D1-D3. Odpadové potrubie je vedené v inštalačných šachtách. Dažďové potrubie je potom vedené pod 
stropom 1.PP a uchytené do stropnej konštrukcie objímkami, resp. na konzolách. Max. rozostup úchytov je 10-
násobok priemeru potrubia. Ležatá kanalizácia je vedená v min. spáde 1% k obvodovému murivu, kde klesá do 
zeme v troch vetvách.  
 
ULOŽENIE POTRUBIA 
Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy lôžko hrúbky 150 mm zo štrkopiesku. 
V prípade výskytu spodnej vody je potrebné ryhu odvodniť. Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta hrdlom 
proti sklonu nivelety po úsekoch. Potrubie sa obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia so zhutnením bokov 
obsypu, pričom sa obsyp priamo nad potrubím nezhutňuje. Skúška vodotesnosti za účelom preukázania kvality 
spojov sa vykoná v zmysle STN  73  6716. Po úspešne vykonanej skúške vodotesnosti sa vykoná zhutnený 
zásyp ryhy po vrstvách. 
NAVRHOVANÝ PRIETOK DÁŽĎOVÝCH VôD / STN 73 6760/  - strecha 

- súčiniteľ odtoku strechy zrážkovej vody     C =  1 
- výdatnosť dažďa l/s.m2                             r =   0,015 

                   - odvodňovaná plocha strechy                    A  =  705,12 m2 
Qd  =  r . A . C 
Qd  =  0,015 x 705,12 x 1  =  10,57 l/s 
 
VODOVOD / STUDENÁ VODA / 
Prívod vody do objektu je z vodomernej šachty pri bytovom dome SO-04. Vo vodomernej šachte bude osadený 
vodomer pre meranie spotreby vody objektu. Ležatý rozvod SV je vedený do 1.PP kde za obvodovou stenou 
bude na potrubí osadený hlavný uzáver objektu. Od hlavného uzáveru potrubie pokračuje v dvoch vetvách, ako 
rozvod pitnej a požiarnej vody. Na potrubí pitnej vody bude osadený regulátor tlaku a uzáver. Trasa pitnej i 
požiarnej vody je vedená pod stropom suterénu. Stúpacie potrubie pitnej vody bude vedené vertikálne v 
inštalačných šachtách k  zariaďovacím predmetom. Na každom podlaží bude na stúpacom potrubí studenej a 
teplej vody vysadená odbočka pre osadenie vodomerov s diaľkovým odpočtom spotreby vody pre každý byt.  
Prístup k vodomerom a uzatváracím armatúram bude možný cez navrhované revízne magnetické dvierka 
inštalačnej šachty osadené za WC s povrchovou úpravou interiéru kúpeľne.  
Všetky vodovodné rozvody budú vyspádované k výtokovým ventilom a batériám pre prípad vypustenia. 
Zmiešavacie batérie sú navrhnuté pákové stojankové, prip. nástenné (výlevka). Stojankové batérie budú 
pripojené na rozvody vodovodu cez rohové nástenné ventily, závesné WC  cez vstavaný rohový ventil montážnej 
konštrukcie. 
 V miestnosti odovzdávacej stanice tepla sú navrhnuté napojenia zariadení podľa požiadaviek UK. 
TEPLÁ VODA  
Príprava teplej vody prebieha v miestnosti OST objektu cez zásobník teplej vody. Potrubie k zásobníku bude 
privedené pod stropom a následné zvedené do výšky, kde budú osadené guľové ventily napojenia zásobníka. 
Zásobník bude pripojený na rozvod studenej vody cez bezpečnostní súpravu – guľový ventil, vypúšťací ventil, 
spätná klapka, poistný ventil 6 bar, manometer, osadená bude tlaková  
expanzná nádoba pre pitnú vodu. Vzhľadom na dĺžku rozvodov bude súbežne s rozvodom TÚV vedená aj 
cirkulácia. Obeh vody v cirkulačnom potrubí bude zabezpečený obehovým čerpadlom. Na konci jednotlivých 
vetiev sa potrubie TÚV a cirkulácie prepojí. Jednotlivé stúpačky a odbočky sa opatria guľovými uzávermi 
príslušnej dimenzie spolu s regulačnými armatúrami. 
Rozvod teplej vody a cirkulácie je vedené pod stropom suterénu k stúpacím potrubiam pre jednotlivé byty. 



 

 

Rozvod vody realizovať z rúr plasthliníkových rúr Geberit Mepla. Rozvody studenej vody v objekte  izolovať 
návlekovou izoláciou hr. 10 mm voči orosovaniu, v priestore 1.PP hr. min. 20mm vzhľadom na fakt, že sa jedná o 
nevykurovaný priestor. Rozvody teplej vody a cirkulácie navrhujeme izolovať izoláciou hrúbky v závislosti od 
profilu potrubia (min. hrúbka izolácie 20 mm). Všetky prestupy cez stavebné 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.  
Dodržať montážny predpis pre daný material.   
Po prevedení montáže potrubia SV je potrebné previesť prepláchnutie, dezinfekciu a tlakovú skúšku potrubia.               
 
SPOTREBA VODY /vyhl. 684/2006/ 
Priemerná denná potreba    145l/osobu/deň 
Počet bytov                             79 
Počet osôb                             237  
                                           
Qp = 237  x 145  =         34 365 l/deň 
------------------------------–––––––---- 
Celk. potreba vody          34 365 l/deň 
 
Max. denná potreba 
Qm  =  Qp x 1,25 = 42 956,25 l/deň 
Max. hodinová potreba 
Qh  =  42 956,25 x1,8 x 1/24  = 3221,7 l/hod  =  0,894 l/s 
 
Ročná potreba vody           
             Qr  =   34 365 x 365 = 12 432 225 l/rok = 12 543 m3/rok 
 
SKÚŠKY POTRUBIA 
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“. 
 
POŽIARNY VODOVOD  
Potreba požiarnej vody pre jednotlivé požiarne úseky je posúdená podľa vyhl. č 699/2004 Zb.z. STN 92 0400 
v časti PO.  V súlade s vyhl.č.699/2004Zb.z. podľa 2c) §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
699/2004 Z. z. (STN 92 0400, Tab.2) pre nevýrobnú stavbu je navrhované hadicové zariadenie – typ NOHA 
B25/30, s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s min. priemerom hubice alebo ekvivalentným 
priemerom 10 mm s min. prietokom Q=59 l/min pri tlaku 0,2 MPa s dľžkou hadice 30m. 
Hydranty budú umiestnené na chodbe v každého podlažia podľa časti PO, resp. ZTI.  
Vnútorný požiarny vodovod realizovaný odbočkou z vodovodného potrubia za vstupom do objektu samostatnou 
vetvou. Ležatý rozvod požiarnej vody bude vedený pod stropom 1.PP k stúpačkám P..  Na každej stúpačke 
požiarnej vody je osadený požiarny hydrant B25, spolu 8 kusov.  
Potrubné rozvody vodovodov pre hadicové zariadenia v stavbe budú vyhotovené z nehorľavých materiálov z rúr 
oceľových.  Na odbočke pred každým zariadením osadiť GK s vypúšťaním.  
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.  



 

 

 
ZARIAĎOVACIE   PREDMETY 
Vybavenie objektu zariaďovacími predmetmi zodpovedá typovému štandardu. Umývadla a záchodové misy sú 
navrhnuté keramické biele, sprchové vaničky acrylátové biele, sprchové zásteny z kaleného bezpečnostného 
skla. Kuchynské drezy, resp.  dvojdrezy nerezové, zabudované v kuchynskej linke,  
Výtokové armatúry sú pákové stojankové, pre sprchy a vane pákové nástenné.      
Typ a materiál zariaďovacích predmetov je možné upresniť podľa momentálnej ponuky trhu a požiadaviek 
zákazníka. 
 
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.  
 

B.14. Vykurovanie 
B.14.1. Vykurovanie objekt SO-01 
 

VŠEOBECNE 
Projekt ústredného vykurovania rieši návrh teplovodnej kotolne a vykurovacej sústavy objektu.  
Návrh riešenia predstavuje vyhotovenie teplovodnej sústavy členenej na jednotlivé vetvy podľa konkrétnych 

potrieb tepla. Do systému sú začlenené vysokoúčinné zariadenia s hospodárnou prevádzkou. umožňujúcou 
maximálne využitie energetického potenciálu vykurovacieho média.  

Projekt je vypracovaný podľa platných noriem STN, STN EN 12828+A1 Vykurovacie systémy v budovách 
Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov; projektovej dokumentácie ASR, technických podkladov 
jednotlivých zariadení a požiadaviek investora.  

     
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

Koncepcia návrhu je založená na inštalovaní zariadení kotolne s funkciami: 
 
§ Zdroj tepla                        plynová kotolňa 
§ Vykurovacia sústava           vykurovacie telesá vodné konvektorové, vykurovacie telesá   

  rúrkové    
§ Rozvod potrubia  oceľ, plast 
§ Alternatívny zdroj  nie 
§ Príprava TÚV   stacionárne zásobníky  

 
 
 

ZÁKLADNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE  
§ Vonkajšia výpočtová teplota                                     – 11 °C 



 

 

§ Teplota vnútorného prostredia                              20 – 24°C  
§ Počet vykurovacích dní                                               212 
§ teplonosné  médium               teplá  voda  70/55°C 
§ systém  vykurovania        teplovodný nízkotlakový s núteným obehom vody 
§ palivo                                   zemný  plyn naftový, výhrevnosť  33,5 MJ.m-3 

 
TEPELNOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 
Výpočet  tepelných  strát objektu bol  spracovaný  v zmysle  platných noriem STN pre  vonkajšiu výpočtovú 

teplotu – 11 °C. Pri  výpočte  boli uvažované  tepelnotechnické  vlastnosti obvodového  plášťa,  strechy  
a podlahy podľa podkladov výrobcov a časti ASR v súlade  s platnými STN. Tepelná strata objektov predstavuje 
1088,4 kW. Výpočet tepelných strát objektov v prílohe tejto technickej správy je určený na stanovenie tepelného 
príkonu kotolne.  

 
 
Potreba tepla SO-01  

§ Tepelné straty    395,7 kW 
§ TÚV                                         201 kW  

 
 

ZDROJ TEPLA              
Vykurovacie zariadenia budú umiestnené v kotolni, SO-01 suterén. V kotolni sa inštalujú 3 ks stacionárnych 

kondenzačných kotlov. zdroj tepla je predmetom samostatnej časti projektovej dokumentácie. 
Na kotlový okruh sa napojí hlavný rozdeľovač a zberač, po 1 ks. Odtiaľ vedú vetvy UK do jednotlivých 

objektov.  
 
 

PARAMETRE VYKUROVACEJ SÚSTAVY 
§ hydrostatický tlak                    230 kPa     
§ max. hydrodynamický tlak        85 kPa 
§ pracovný pretlak                         240 kPa                
§ najvyšší pracovný pretlak       300 kPa  
§ max. pracovná teplota               90 °C  
§ max. výkon                            420 kW pri teplotnom spáde 50/30 °C  

 
 

PRÍPRAVA TÚV  
Ohrev úžitkovej vody v objekte je zabezpečený sústavou zásobníkov TÚV  
1/  Vitocell 100-L – stacionárny zásobník s objemom 1000 l na prípravu TÚV spolu so samostatným 

výmenníkom Vitotrans  
2/  Vitotrans 222 s výkonom 120/240 kW – nabíjacia súprava, ktorá obsahuje doskový výmenník tepla, 

nabíjacie čerpadlo zásobníka a čerpadlo vykurovacej vody. Nabíjací zásobníkový systém na prípravu TÚV 
disponuje dostatočným objemom pre krytie prevádzkových špičiek. Súčasťou prípravy teplej vody je chemická 
úprava/zmäkčovanie a cirkulácia. 

 
V prevádzkovej špičke je príprava TÚV uprednostnená oproti vykurovaniu sústavy. 
 

U STRECHY            W/m2.K 0,14

U STIEN                W/m2.K 0,17

U OKIEN       W/m2.K 0,94

U DVERÍ             W/m2.K 1,11

U SVETLÍKA              W/m2.K 1,80

U PODLAHY W/m2.K 0,38



 

 

 
ROZVOD POTRUBIA 
 
úsek vetvy      materiál potrubia 
 
§ kotlový okruh                      Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1       
§ vetvy v priestore kotolne           Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ úsek pod stropom konštrukcii   Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ úsek k rozdeľovačom        Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ hlavná vetva na pripojenie SO-01  Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ zvislé rozvody v šachtách   Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ rozvody v bytoch k vykurovacím telesám Plastové Uponor 
 
Rozvody z oceľového potrubia sa pre navrhovaný stavebný objekt sa napoja na rozdeľovač a zberač 

umiestnený v kotolni. Potrubie odtiaľ je uložené na konzolách osadených v stene a závitových závesných 
držiakoch upevnených v strope. Na najvyšších miestach rozvodov sa nainštalujú automatické odvzdušňovacie 
ventily, na ich najnižších miestach sa umiestnia guľové vypúšťacie kohúty. Stúpacie vetvy sa odvzdušnia v 
najvyššom bode. Na ležaté rozvody umiestnené pod stropom suterénu sa napájajú stúpacie vetvy umiestnené v 
šachtách, každá stúpacia vetva je vybavená vypúšťacou, uzatváracou a regulačnou armatúrou. Prechodové 
spoje oceľ-plast na pripojenie plastového potrubia pre jednotlivé byty sa umiestnia v inštalačnej šachte. Trasa 
vetiev je navrhovaná so spádom umožňujúcim odvzdušnenie aj v kotolni. Do odtokového potrubia sa zároveň 
napoja vypúšťacie armatúry jednotlivých zariadení. Vykurovaciu vodu možno vypustiť zvlášť z každého okruhu, 
ako aj z konkrétneho bytu.  

 
Napojenie vykurovacích telies – rozvody z plastového potrubia Uponor 

Rozvody k vykurovacím telesám budú realizované systémom z násuvnými objímkami. Vykurovacie telesá sa 
napoja zo steny pomocou garnitúr z nerezu priemeru 15 mm. Pri ohybe rúrok z podlahy do stenovej drážky 
použiť vodiaci oblúk 90°. Spojenie garnitúry s rohovou armatúrou sa zhotoví pomocou pripojovacích skrutkových 
spojov s mäkkým tesnením. 

 
Rúrky 

Na rozvody bude využitá univerzálna rúrka z PEX-A. Max. prevádzkový tlak 10 bar, max. prevádzková teplota 
90 °C, krátkodobo v prípade poruchy 100 °C. Prípustný ohybový polomer predstavuje pri > 0 °C: 5 x D,  ak sa 
použije ohýbacia pružina alebo ohýbací nástroj 3 x D.  

 
Spojovacia technika  

Spoje budú realizované trvale tesnou technikou násuvnej objímky bez O-krúžkov nalisovaním v axiálnom 
smere. Spoje vzhľadom na roztiahnutie rúrok takmer neznižujú vnútorný priemer systému – zabezpečujú tak 
optimálne hydraulické vlastnosti a neobmedzujú prietok. Rúrky je možné spájať aj priamo v poteri, betóne alebo 
pod omietkou – kotúče možno preto spracovať bez zvyšku. Hotový spoj je okamžite zaťažiteľný tlakom i teplotou.  

 
 

 
ZAPOJENIE SÚSTAVY, REGULOVANIE TEPLOTY   

Sústava pozostáva z dvoch vetiev na vykurovanie –  východ, západ. Prúdenie vykurovacej vody v  okruhu 
sústavy je zabezpečené čerpadlami a zmiešavacími armatúrami ako súčasťou rozdeľovača/zberača 
umiestneného v kotolni objektu SO-01.  

 
 

VYKUROVACIE TELESÁ   
§ Kúpeľňové vykurovacie telesá McMetal Diana, ich konečný dizajn resp. typ určí investor pri dodržaní 

výkonových parametrov. Napojenie týchto telies je navrhované jednobodovým ventilom Herz VUA pre 



 

 

dvojrúrkové sústavy. 
§ Jaga Tempo – Telesá s lakom odolným voči UV žiareniu. Teplota povrchu max. 43 °C aj pri vysokých 

teplotách vykurovacej vody. Teleso obsahuje vysokovýkonný výmenník s nízkym obsahom vody. 
Pripojovacia armatúra Topventil. Navrhovaný farebný odtieň –  základný. Vyznačené 
   Všetky telesá sú napojené dvojrúrkovým systémom, opatrené termostatickými  radiátorovými 

ventilmi s termostatickou hlavicou ovládania. Každé vykurovacie teleso je vybavené odvzdušňovacím ventilom.  
 
 

ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA 
V objekte SO-01 nie je navrhovaná odovzdávacia stanica tepla  

 
 

ZABEZPEČENIE SÚSTAVY 
 Zabezpečovacie zariadenie kotolne pozostáva z poistných ventilov, poistných potrubí a  expanzných nádob, 

navrhnutých  podľa normy STN EN 12828:2003. Expanzný systém je navrhnutý na objem vykurovacej vody v 
stavebných objektoch SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, SO-23, PS-03. 

 
 

PARAMETRE ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU 
§ hydrostatický tlak                    230 kPa     
§ max. hydrodynamický tlak        85 kPa 
§ pracovný pretlak                         240 kPa                
§ najvyšší pracovný pretlak       300 kPa  
§ max. pracovná teplota               90 °C  
§ max. výkon                            420 kW pri teplotnom spáde 50/30 °C /SO-01/ 
§ objem vody v sústave  8474 l /SO-01/ 

 
Zabezpečovacie zariadenie kotolne je navrhnuté v samostatnej časti dokumentácie PS-03 Kotolňa. 
 
 
 

VYKUROVACIA VODA 
Doplňovanie vody do sústavy je riadené automatickou riadiacou jednotkou chemickej úpravne vody podľa 

nastaveného tlaku v sústave. Vykurovacia voda sa upraví na potrebné parametre pred napúšťaním do 
vykurovacej sústavy. Doplňovanie začína pri poklese tlaku pod stanovenú hodnotu. 
 
 

MERANIE A REGULÁCIA 
FUNKCIE 

- regulácia teploty vykurovacej vody podľa potreby každej vetvy osobitne  
 
POŽIADAVKY PRE PROFESIU MaR    

- Teplota vykurovacej vody pre prípravu TÚV min. 70 °C 
- Dobeh čerpadiel jednotlivých vetiev 120 s  
- Teplota TÚV 60 °C  
- V hornej tretine zásobníkového ohrievača TÚV alebo na výstupe pred uzáverom umiestniť teplomer 

 
 

MERANIE SPOTREBY TEPLA 
Spotreba tepla sa meria v troch úrovniach: 
 

Základné meranie 



 

 

Zariadením na primárne meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody pre všetky objekty je 
samotný plynomer.  

 
Meranie spotreby tepla po objektoch 

Na vetvách hlavného rozdeľovača objektu SO-01 sa inštalujú kalorimetrické merače tepla Sontex Superstatic 
obsahujúce počítadlo objemového prietoku a snímač teploty vykurovacej vody na výstupnom potrubí konkrétnej 
vetvy. 

Meranie sa zhotoví pre: 
§ SO-01, SO-02   spoločné pre obidva objekty 
§ SO-03   samostatné 
§ SO-04   samostatné 

 
Meranie spotreby tepla v bytovej jednotke 

Na vstupe vykurovacej vody do každého bytu sa inštaluje kalorimetrický merač tepla Sontex Supercal 
obsahujúce počítadlo objemového prietoku a snímač teploty vykurovacej vody na výstupnom potrubí vetvy. 
Merač tepla sa umiestni do šachty, prístupný z miestnosti WC. Napojenie na diaľkový odpočet. 

 
 

NÁTERY A TEPELNÉ IZOLÁCIE 
Potrubia a kovové konštrukcie opatrené dvojnásobným syntetickým náterom   s 1 x emailovaním. 

Potrubia sú izolované tepelnou izoláciou:  
- Oceľové potrubia sa zaizolujú tepelnou izoláciou, materiál syntetický kaučuk. Hrúbka tepelnej izolácie na 

rozvodoch UK sa určí v súlade s vyhláškou č. 14/2016 Z.z. Ležaté potrubie pod stropom suterénu musí 
byť zabezpečené proti mechanickému poškodeniu s protipožiarnou úpravou v zmysle požiadaviek 
projektu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

- Predizolované plastové potrubia uložené v zemi sú opatrené po obvode izoláciou PUR v kombinácii s 
vrstvou XPE. 

-  
- Plastové potrubia Uponor na pripojenie vykurovacích telies v bytoch sa zaizolujú tepelnou izoláciou, 

materiál polyetylén.  
 
 

STAVEBNÉ ÚPRAVY 
V podlahovej konštrukcii kotolne SO-01 je vyriešený odtok vody z poistných ventilov, plniacich a vypúšťacích 

kohútov a čistiacich armatúr. Stavebné úpravy zahŕňajú: 
§ Prierazy cez stavebné konštrukcie na vedenie potrubí  
§ Vyspravenie prierazov po inštalácií potrubia pružnou hmotou resp. protipožiarnym výplňovým materiálom 

 
 

NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVÁ A ZOSTATKOVÉ RIZIKÁ 
Kontrolný zoznam – analýza rizík 
 
Potrubie – pracovné médium voda 
Navrhované strojnotechnologické zariadenie môže vytvoriť nebezpečnú situáciu. Bezpečnostné opatrenia s 
cieľom minimalizovať riziko budú riešené v nasledovných etapách:  
– V etape konštruovania, návrhu technologického zariadenia a výroby. 
– V etape montáže. Kvalita montáže a bezpečnosť zariadenia bude následne preukázaná skúškami. 
– V etape poskytnutia informácii užívateľovi. Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci zariadení je v tejto projektovej dokumentácii. Bezpečnosť strojov, posudzovania rizika 
v zmysle § 6, § 7, zák. č. 124/2006Z.z.  
 
V rámci navrhovanej technológie sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká: 



 

 

– Mechanické ohrozenie 
– Elektrické ohrozenie  
– Tepelné ohrozenie 
– Ohrozenie hlukom 
– Ohrozenie vibráciami 
– Ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov 
– Poruchy zlyhania ovládacieho systému 
– Chyby pri montáži 
– Pošmyknutie a pád osôb 
 
Odhadovanie rizika – minimalizovanie vyššie uvedených rizík 
 

Mechanické ohrozenie bolo znížené pri návrhu zariadení: nové strojné zariadenia nemajú pohyblivé a 
rotačné časti. Kotly a nádoby sú osadené pevne na ráme, všetko potrubie v kotolni je upevnené na kovovej 
nosnej konštrukcii. Je navrhnutý vhodný konštrukčný a prevádzkový materiál, pričom je zohľadnená korózia, 
starnutie, oter a opotrebovanie a toxicita materiálu.  

U rozvodnej sústavy je ochrana pred dotykom živých a neživých častí, ochrana pred úrazom elektrickým 
prúdom riešená v dokumentácii elektroinštalácia.  

Riziko tepelného ohrozenia bolo znížené pri návrhu zariadení. Strojné zariadenia ako kotly, rozvodné 
potrubie, vypúšťacie potrubie a väčšie armatúry v kotolni sú tepelne izolované, aby sa počas prevádzky 
nevyskytlo ohrozenie popálením. Izolované nie sú drobné armatúry, odvzdušnenia, tlakomerové kondenzačné 
slučky, ovládacie kolesá a páky armatúr. Pri pohybe okolo nich a pri manipulácii s nimi musia pracovníci údržby 
zachovávať zvýšenú opatrnosť a prísne dodržiavať bezpečnostné pokyny podľa prevádzkového predpisu. Pri 
prevádzke kotolne nie sú používané extrémne vysoké teploty. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti 
počas prevádzky je v tejto kapitole malá.  

Riziko ohrozenia hlukom v priestore kotolne nie je, neboli navrhované točivé stroje. Obehové teplovodné 
čerpadlá majú prípustnú hladinu hluku.  

Riziko ohrozenia vibráciami nie je, neboli navrhnuté zariadenia pri činnosti ktorých vibrácie vznikajú. 
Riziko ohrozenia zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov nie je. Pre zaistenie 

ergonomických požiadaviek sú zohľadnené požiadavky špecifiksssované v STN EN ISO 12100.  
Riziko ohrozenia zlyhania ovládacieho systému nie je. Kotolňa je vybavená poruchovou signalizáciou.  
Poruchy sú rozdelené podľa dôležitosti na poruchy (vratné) a havárie (nevratné). Pri nevratných poruchách 

sa obvod uvedie do činnosti len po potvrdení poruchy, jej odstránení a znovustlačení deblokačného tlačidla. 
Riziko chýb pri montáži bude znížené výberom vhodného dodávateľa (montážnej organizácie). Montáž 

zariadení vykoná organizácia oprávnená pre montáž vyhradených technických zariadení podľa vyhl. 
508/2009MPSVR. Pri montáži zariadení sa bude postupovať podľa montážnych postupov daných výrobcami 
zariadení. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti je v tejto kapitole, pri dodržiavaní uvedených predpisov 
minimálna.  

Riziko pošmyknutia a pádu pri manipulácii v priestoroch kotolne bude znížená tým, že podlaha v kotolni 
bude čistá a suchá a bude tiež znížené riziko zvýšenou opatrnosťou obsluhy pri manipulácii. 

 
 

TLAKOVÁ SKÚŠKA    
Tlaková skúška nasleduje po  vyregulovaní. Systém sa naplní vodou a  natlakuje na predpísaný pracovný 

tlak. Celé zariadenie sa prezrie, hlavne spoje. V zariadení sa udržuje tlak šesť hodín a následne sa  zariadenie 
prezrie. Voda na skúšku tesnosti nesmie mať vyššiu  teplotu než 50 °C. Výsledky skúšky sa zapíšu do 
stavebného denníka.  Vykurovacími skúškami sa kontroluje: správna funkcia armatúr,  rovnomernosť ohrevu 
radiátorov, dosiahnutie projektovaných  parametrov, správna funkcia regulačných a meracích zariadení,  najvyšší 
výkon kotlov pri max. spotrebe.  Vykurovacia skúška prebieha počas 72 hodín, vo vykurovacom období.  V 
priebehu vykurovacej skúšky sa zaúča aj obsluha. Po jej ukončení  sa výsledok skúšky zapíše do stavebného 
denníka. 

 Tlakovú skúšku celej vykurovacej sústavy vykonať studenou vodou pri  pracovnom tlaku 300 



 

 

kPa.  
 

Obsluha 
 Obsluhovať zariadenie môžu iba osoby odborne spôsobilé.  Spôsobilosť na obsluhu overuje odborný 

pracovník. Zariadenie obsluhuje odborne spôsobilá osoba občasnou obsluhou.  Prevádzku zabezpečí 
organizácia podľa prevádzky  technických zariadení.  

 
 

B.14.2. Vykurovanie objekt SO-02 
 

VŠEOBECNE 
Projekt ústredného vykurovania rieši návrh teplovodnej kotolne a vykurovacej sústavy objektu.  
Návrh riešenia predstavuje vyhotovenie teplovodnej sústavy členenej na jednotlivé vetvy podľa konkrétnych 

potrieb tepla. Do systému sú začlenené vysokoúčinné zariadenia s hospodárnou prevádzkou. umožňujúcou 
maximálne využitie energetického potenciálu vykurovacieho média.  

Projekt je vypracovaný podľa platných noriem STN, STN EN 12828+A1 Vykurovacie systémy v budovách 
Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov; projektovej dokumentácie ASR, technických podkladov 
jednotlivých zariadení a požiadaviek investora.  

     
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

Koncepcia návrhu je založená na inštalovaní zariadení kotolne s funkciami: 
 
§ Zdroj tepla                        plynová kotolňa 
§ Vykurovacia sústava           vykurovacie telesá vodné konvektorové, vykurovacie telesá   

  rúrkové    
§ Rozvod potrubia  oceľ, plast 
§ Alternatívny zdroj  nie 
§ Príprava TÚV   stacionárne zásobníky  

 
 
 

ZÁKLADNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE  
§ Vonkajšia výpočtová teplota                                     – 11 °C 
§ Teplota vnútorného prostredia                              20 – 24°C  
§ Počet vykurovacích dní                                               212 
§ teplonosné  médium               teplá  voda  70/55°C 
§ systém  vykurovania        teplovodný nízkotlakový s núteným obehom vody 
§ palivo                                   zemný  plyn naftový, výhrevnosť  33,5 MJ.m-3 

 
TEPELNOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 
Výpočet  tepelných  strát objektu bol  spracovaný  v zmysle  platných noriem STN pre  vonkajšiu výpočtovú 

teplotu – 11 °C. Pri  výpočte  boli uvažované  tepelnotechnické  vlastnosti obvodového  plášťa,  strechy  
a podlahy podľa podkladov výrobcov a časti ASR v súlade  s platnými STN. Tepelná strata objektov predstavuje 
1088,4 kW. Výpočet tepelných strát objektov v prílohe tejto technickej správy je určený na stanovenie tepelného 
príkonu kotolne.  

U STRECHY            W/m2.K 0,14

U STIEN                W/m2.K 0,17

U OKIEN       W/m2.K 0,94

U DVERÍ             W/m2.K 1,11

U SVETLÍKA              W/m2.K 1,80

U PODLAHY W/m2.K 0,38



 

 

 
 
Potreba tepla SO-01  

§ Tepelné straty    177,6 kW 
§ TÚV                                         84 kW  

 
 

ZDROJ TEPLA              
Vykurovacie zariadenia budú umiestnené v kotolni, SO-01 suterén. V kotolni sa inštalujú 3 ks stacionárnych 

kondenzačných kotlov. zdroj tepla je predmetom samostatnej časti projektovej dokumentácie. 
Na kotlový okruh sa napojí hlavný rozdeľovač a zberač, po 1 ks. Odtiaľ vedú vetvy UK do jednotlivých 

objektov.  
 
 

PARAMETRE VYKUROVACEJ SÚSTAVY 
§ hydrostatický tlak                    230 kPa     
§ max. hydrodynamický tlak        85 kPa 
§ pracovný pretlak                         240 kPa                
§ najvyšší pracovný pretlak       300 kPa  
§ max. pracovná teplota               90 °C  
§ max. výkon                            210 kW pri teplotnom spáde 50/30 °C  

 
 

PRÍPRAVA TÚV  
Ohrev úžitkovej vody v objekte je zabezpečený sústavou zásobníkov TÚV  
1/  Vitocell 100-L – stacionárny zásobník s objemom 1000 l na prípravu TÚV spolu so samostatným 

výmenníkom Vitotrans  
2/  Vitotrans 222 s výkonom 120/240 kW – nabíjacia súprava, ktorá obsahuje doskový výmenník tepla, 

nabíjacie čerpadlo zásobníka a čerpadlo vykurovacej vody. Nabíjací zásobníkový systém na prípravu TÚV 
disponuje dostatočným objemom pre krytie prevádzkových špičiek. Súčasťou prípravy teplej vody je chemická 
úprava/zmäkčovanie a cirkulácia. 

 
V prevádzkovej špičke je príprava TÚV uprednostnená oproti vykurovaniu sústavy. 
 
 

ROZVOD POTRUBIA 
 
úsek vetvy      materiál potrubia 
 
§ kotlový okruh                      Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1       
§ vetvy v priestore kotolne           Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ úsek pod stropom konštrukcii   Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ úsek k rozdeľovačom        Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ hlavná vetva na pripojenie SO-01  Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ zvislé rozvody v šachtách   Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ rozvody v bytoch k vykurovacím telesám Plastové Uponor 
 
Rozvody z oceľového potrubia sa pre navrhovaný stavebný objekt sa napoja na rozdeľovač a zberač 

umiestnený v kotolni. Potrubie odtiaľ je uložené na konzolách osadených v stene a závitových závesných 
držiakoch upevnených v strope. Na najvyšších miestach rozvodov sa nainštalujú automatické odvzdušňovacie 
ventily, na ich najnižších miestach sa umiestnia guľové vypúšťacie kohúty. Stúpacie vetvy sa odvzdušnia v 
najvyššom bode. Na ležaté rozvody umiestnené pod stropom suterénu sa napájajú stúpacie vetvy umiestnené v 

Tepelná strata Využitie Vyk. priest. TÚV

Q – Q Q
KÓD kW % kW kW 
SO-01 395,7 100% 395,7 201
SO-02 177,6 100% 177,6 84
SO-03 224,5 100% 224,5 118,5
SO-04 224,5 100% 224,5 118,5
SO-23 34,6 90% 31,14
Strojovne 35 100% 35
Spolu 1088,4 522,0

OBJEKT



 

 

šachtách, každá stúpacia vetva je vybavená vypúšťacou, uzatváracou a regulačnou armatúrou. Prechodové 
spoje oceľ-plast na pripojenie plastového potrubia pre jednotlivé byty sa umiestnia v inštalačnej šachte. Trasa 
vetiev je navrhovaná so spádom umožňujúcim odvzdušnenie aj v kotolni. Do odtokového potrubia sa zároveň 
napoja vypúšťacie armatúry jednotlivých zariadení. Vykurovaciu vodu možno vypustiť zvlášť z každého okruhu, 
ako aj z konkrétneho bytu.  

 
Napojenie vykurovacích telies – rozvody z plastového potrubia Uponor 

Rozvody k vykurovacím telesám budú realizované systémom z násuvnými objímkami. Vykurovacie telesá sa 
napoja zo steny pomocou garnitúr z nerezu priemeru 15 mm. Pri ohybe rúrok z podlahy do stenovej drážky 
použiť vodiaci oblúk 90°. Spojenie garnitúry s rohovou armatúrou sa zhotoví pomocou pripojovacích skrutkových 
spojov s mäkkým tesnením. 

 
Rúrky 

Na rozvody bude využitá univerzálna rúrka z PEX-A. Max. prevádzkový tlak 10 bar, max. prevádzková teplota 
90 °C, krátkodobo v prípade poruchy 100 °C. Prípustný ohybový polomer predstavuje pri > 0 °C: 5 x D,  ak sa 
použije ohýbacia pružina alebo ohýbací nástroj 3 x D.  

 
Spojovacia technika  

Spoje budú realizované trvale tesnou technikou násuvnej objímky bez O-krúžkov nalisovaním v axiálnom 
smere. Spoje vzhľadom na roztiahnutie rúrok takmer neznižujú vnútorný priemer systému – zabezpečujú tak 
optimálne hydraulické vlastnosti a neobmedzujú prietok. Rúrky je možné spájať aj priamo v poteri, betóne alebo 
pod omietkou – kotúče možno preto spracovať bez zvyšku. Hotový spoj je okamžite zaťažiteľný tlakom i teplotou.  

 
 

 
ZAPOJENIE SÚSTAVY, REGULOVANIE TEPLOTY   

Sústava pozostáva z dvoch vetiev na vykurovanie –  východ, západ. Prúdenie vykurovacej vody v  okruhu 
sústavy je zabezpečené čerpadlami a zmiešavacími armatúrami ako súčasťou rozdeľovača/zberača 
umiestneného v kotolni objektu SO-01.  

 
 

VYKUROVACIE TELESÁ   
§ Kúpeľňové vykurovacie telesá McMetal Diana, ich konečný dizajn resp. typ určí investor pri dodržaní 

výkonových parametrov. Napojenie týchto telies je navrhované jednobodovým ventilom Herz VUA pre 
dvojrúrkové sústavy. 

§ Jaga Tempo – Telesá s lakom odolným voči UV žiareniu. Teplota povrchu max. 43 °C aj pri vysokých 
teplotách vykurovacej vody. Teleso obsahuje vysokovýkonný výmenník s nízkym obsahom vody. 
Pripojovacia armatúra Topventil. Navrhovaný farebný odtieň –  základný. Vyznačené 
   Všetky telesá sú napojené dvojrúrkovým systémom, opatrené termostatickými  radiátorovými 

ventilmi s termostatickou hlavicou ovládania. Každé vykurovacie teleso je vybavené odvzdušňovacím ventilom.  
 
 

ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA 
V objekte SO-01 nie je navrhovaná odovzdávacia stanica tepla  

 
 

ZABEZPEČENIE SÚSTAVY 
 Zabezpečovacie zariadenie kotolne pozostáva z poistných ventilov, poistných potrubí a  expanzných nádob, 

navrhnutých  podľa normy STN EN 12828:2003. Expanzný systém je navrhnutý na objem vykurovacej vody v 
stavebných objektoch SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, SO-23, PS-03. 

 
 



 

 

PARAMETRE ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU 
§ hydrostatický tlak                    230 kPa     
§ max. hydrodynamický tlak        85 kPa 
§ pracovný pretlak                         240 kPa                
§ najvyšší pracovný pretlak       300 kPa  
§ max. pracovná teplota               90 °C  
§ max. výkon                            210 kW pri teplotnom spáde 50/30 °C /SO-02/ 
§ objem vody v sústave  4237 l /SO-02/ 

 
Zabezpečovacie zariadenie kotolne je navrhnuté v samostatnej časti dokumentácie PS-03 Kotolňa. 
 
 
 

VYKUROVACIA VODA 
Doplňovanie vody do sústavy je riadené automatickou riadiacou jednotkou chemickej úpravne vody podľa 

nastaveného tlaku v sústave. Vykurovacia voda sa upraví na potrebné parametre pred napúšťaním do 
vykurovacej sústavy. Doplňovanie začína pri poklese tlaku pod stanovenú hodnotu. 
 
 

MERANIE A REGULÁCIA 
FUNKCIE 

- regulácia teploty vykurovacej vody podľa potreby každej vetvy osobitne  
 
POŽIADAVKY PRE PROFESIU MaR    

- Teplota vykurovacej vody pre prípravu TÚV min. 70 °C 
- Dobeh čerpadiel jednotlivých vetiev 120 s  
- Teplota TÚV 60 °C  
- V hornej tretine zásobníkového ohrievača TÚV alebo na výstupe pred uzáverom umiestniť teplomer 

 
 

MERANIE SPOTREBY TEPLA 
Spotreba tepla sa meria v troch úrovniach: 
 

Základné meranie 
Zariadením na primárne meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody pre všetky objekty je 

samotný plynomer.  
 

Meranie spotreby tepla po objektoch 
Na vetvách hlavného rozdeľovača objektu SO-01 sa inštalujú kalorimetrické merače tepla Sontex Superstatic 

obsahujúce počítadlo objemového prietoku a snímač teploty vykurovacej vody na výstupnom potrubí konkrétnej 
vetvy. 

Meranie sa zhotoví pre: 
§ SO-01, SO-02   spoločné pre obidva objekty 
§ SO-03   samostatné 
§ SO-04   samostatné 

 
Meranie spotreby tepla v bytovej jednotke 

Na vstupe vykurovacej vody do každého bytu sa inštaluje kalorimetrický merač tepla Sontex Supercal 
obsahujúce počítadlo objemového prietoku a snímač teploty vykurovacej vody na výstupnom potrubí vetvy. 
Merač tepla sa umiestni do šachty, prístupný z miestnosti WC. Napojenie na diaľkový odpočet. 

 
 



 

 

NÁTERY A TEPELNÉ IZOLÁCIE 
Potrubia a kovové konštrukcie opatrené dvojnásobným syntetickým náterom   s 1 x emailovaním. 

Potrubia sú izolované tepelnou izoláciou:  
- Oceľové potrubia sa zaizolujú tepelnou izoláciou, materiál syntetický kaučuk. Hrúbka tepelnej izolácie na 

rozvodoch UK sa určí v súlade s vyhláškou č. 14/2016 Z.z. Ležaté potrubie pod stropom suterénu musí 
byť zabezpečené proti mechanickému poškodeniu s protipožiarnou úpravou v zmysle požiadaviek 
projektu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

- Predizolované plastové potrubia uložené v zemi sú opatrené po obvode izoláciou PUR v kombinácii s 
vrstvou XPE. 

-  
- Plastové potrubia Uponor na pripojenie vykurovacích telies v bytoch sa zaizolujú tepelnou izoláciou, 

materiál polyetylén.  
 
 

STAVEBNÉ ÚPRAVY 
V podlahovej konštrukcii kotolne SO-01 je vyriešený odtok vody z poistných ventilov, plniacich a vypúšťacích 

kohútov a čistiacich armatúr. Stavebné úpravy zahŕňajú: 
§ Prierazy cez stavebné konštrukcie na vedenie potrubí  
§ Vyspravenie prierazov po inštalácií potrubia pružnou hmotou resp. protipožiarnym výplňovým materiálom 

 
 

NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVÁ A ZOSTATKOVÉ RIZIKÁ 
Kontrolný zoznam – analýza rizík 
 
Potrubie – pracovné médium voda 
Navrhované strojnotechnologické zariadenie môže vytvoriť nebezpečnú situáciu. Bezpečnostné opatrenia s 
cieľom minimalizovať riziko budú riešené v nasledovných etapách:  
– V etape konštruovania, návrhu technologického zariadenia a výroby. 
– V etape montáže. Kvalita montáže a bezpečnosť zariadenia bude následne preukázaná skúškami. 
– V etape poskytnutia informácii užívateľovi. Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci zariadení je v tejto projektovej dokumentácii. Bezpečnosť strojov, posudzovania rizika 
v zmysle § 6, § 7, zák. č. 124/2006Z.z.  
 
V rámci navrhovanej technológie sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká: 
– Mechanické ohrozenie 
– Elektrické ohrozenie  
– Tepelné ohrozenie 
– Ohrozenie hlukom 
– Ohrozenie vibráciami 
– Ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov 
– Poruchy zlyhania ovládacieho systému 
– Chyby pri montáži 
– Pošmyknutie a pád osôb 
 
Odhadovanie rizika – minimalizovanie vyššie uvedených rizík 
 

Mechanické ohrozenie bolo znížené pri návrhu zariadení: nové strojné zariadenia nemajú pohyblivé a 
rotačné časti. Kotly a nádoby sú osadené pevne na ráme, všetko potrubie v kotolni je upevnené na kovovej 
nosnej konštrukcii. Je navrhnutý vhodný konštrukčný a prevádzkový materiál, pričom je zohľadnená korózia, 
starnutie, oter a opotrebovanie a toxicita materiálu.  

U rozvodnej sústavy je ochrana pred dotykom živých a neživých častí, ochrana pred úrazom elektrickým 
prúdom riešená v dokumentácii elektroinštalácia.  



 

 

Riziko tepelného ohrozenia bolo znížené pri návrhu zariadení. Strojné zariadenia ako kotly, rozvodné 
potrubie, vypúšťacie potrubie a väčšie armatúry v kotolni sú tepelne izolované, aby sa počas prevádzky 
nevyskytlo ohrozenie popálením. Izolované nie sú drobné armatúry, odvzdušnenia, tlakomerové kondenzačné 
slučky, ovládacie kolesá a páky armatúr. Pri pohybe okolo nich a pri manipulácii s nimi musia pracovníci údržby 
zachovávať zvýšenú opatrnosť a prísne dodržiavať bezpečnostné pokyny podľa prevádzkového predpisu. Pri 
prevádzke kotolne nie sú používané extrémne vysoké teploty. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti 
počas prevádzky je v tejto kapitole malá.  

Riziko ohrozenia hlukom v priestore kotolne nie je, neboli navrhované točivé stroje. Obehové teplovodné 
čerpadlá majú prípustnú hladinu hluku.  

Riziko ohrozenia vibráciami nie je, neboli navrhnuté zariadenia pri činnosti ktorých vibrácie vznikajú. 
Riziko ohrozenia zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov nie je. Pre zaistenie 

ergonomických požiadaviek sú zohľadnené požiadavky špecifiksssované v STN EN ISO 12100.  
Riziko ohrozenia zlyhania ovládacieho systému nie je. Kotolňa je vybavená poruchovou signalizáciou.  
Poruchy sú rozdelené podľa dôležitosti na poruchy (vratné) a havárie (nevratné). Pri nevratných poruchách 

sa obvod uvedie do činnosti len po potvrdení poruchy, jej odstránení a znovustlačení deblokačného tlačidla. 
Riziko chýb pri montáži bude znížené výberom vhodného dodávateľa (montážnej organizácie). Montáž 

zariadení vykoná organizácia oprávnená pre montáž vyhradených technických zariadení podľa vyhl. 
508/2009MPSVR. Pri montáži zariadení sa bude postupovať podľa montážnych postupov daných výrobcami 
zariadení. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti je v tejto kapitole, pri dodržiavaní uvedených predpisov 
minimálna.  

Riziko pošmyknutia a pádu pri manipulácii v priestoroch kotolne bude znížená tým, že podlaha v kotolni 
bude čistá a suchá a bude tiež znížené riziko zvýšenou opatrnosťou obsluhy pri manipulácii. 

 
 

TLAKOVÁ SKÚŠKA    
Tlaková skúška nasleduje po  vyregulovaní. Systém sa naplní vodou a  natlakuje na predpísaný pracovný 

tlak. Celé zariadenie sa prezrie, hlavne spoje. V zariadení sa udržuje tlak šesť hodín a následne sa  zariadenie 
prezrie. Voda na skúšku tesnosti nesmie mať vyššiu  teplotu než 50 °C. Výsledky skúšky sa zapíšu do 
stavebného denníka.  Vykurovacími skúškami sa kontroluje: správna funkcia armatúr,  rovnomernosť ohrevu 
radiátorov, dosiahnutie projektovaných  parametrov, správna funkcia regulačných a meracích zariadení,  najvyšší 
výkon kotlov pri max. spotrebe.  Vykurovacia skúška prebieha počas 72 hodín, vo vykurovacom období.  V 
priebehu vykurovacej skúšky sa zaúča aj obsluha. Po jej ukončení  sa výsledok skúšky zapíše do stavebného 
denníka. 

 Tlakovú skúšku celej vykurovacej sústavy vykonať studenou vodou pri  pracovnom tlaku 300 
kPa.  
 

Obsluha 
 Obsluhovať zariadenie môžu iba osoby odborne spôsobilé.  Spôsobilosť na obsluhu overuje odborný 

pracovník. Zariadenie obsluhuje odborne spôsobilá osoba občasnou obsluhou.  Prevádzku zabezpečí 
organizácia podľa prevádzky  technických zariadení.  

 
 

 
 

B.14.3. Vykurovanie objekt SO-03 
 
 

VŠEOBECNE 
Projekt ústredného vykurovania rieši návrh teplovodnej kotolne a vykurovacej sústavy objektu.  
Návrh riešenia predstavuje vyhotovenie teplovodnej sústavy členenej na jednotlivé vetvy podľa konkrétnych 

potrieb tepla. Do systému sú začlenené vysokoúčinné zariadenia s hospodárnou prevádzkou. umožňujúcou 



 

 

maximálne využitie energetického potenciálu vykurovacieho média.  
Projekt je vypracovaný podľa platných noriem STN, STN EN 12828+A1 Vykurovacie systémy v budovách 

Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov; projektovej dokumentácie ASR, technických podkladov 
jednotlivých zariadení a požiadaviek investora.  

     
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

Koncepcia návrhu je založená na inštalovaní zariadení kotolne s funkciami: 
 
§ Zdroj tepla                        plynová kotolňa 
§ Vykurovacia sústava           vykurovacie telesá vodné konvektorové, vykurovacie telesá   

  rúrkové    
§ Rozvod potrubia  oceľ, plast 
§ Alternatívny zdroj  nie 
§ Príprava TÚV   stacionárny zásobník  

 
 
 

ZÁKLADNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE  
§ Vonkajšia výpočtová teplota                                     – 11 °C 
§ Teplota vnútorného prostredia                              20 – 24°C  
§ Počet vykurovacích dní                                               212 
§ teplonosné  médium               teplá  voda  70/55°C 
§ systém  vykurovania        teplovodný nízkotlakový s núteným obehom vody 
§ palivo                                   zemný  plyn naftový, výhrevnosť  33,5 MJ.m-3 

 
TEPELNOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 
Výpočet  tepelných  strát objektu bol  spracovaný  v zmysle  platných noriem STN pre  vonkajšiu výpočtovú 

teplotu – 11 °C. Pri  výpočte  boli uvažované  tepelnotechnické  vlastnosti obvodového  plášťa,  strechy  
a podlahy podľa podkladov výrobcov a časti ASR v súlade  s platnými STN. Tepelná strata objektov predstavuje 
1088,4 kW. Výpočet tepelných strát objektov v prílohe tejto technickej správy je určený na stanovenie tepelného 
príkonu kotolne.  

 
 
Potreba tepla SO-01  

§ Tepelné straty    224,5 kW 
§ TÚV                                         118,5 kW  

 
 

ZDROJ TEPLA              
Vykurovacie zariadenia budú umiestnené v kotolni, SO-01 suterén. V kotolni sa inštalujú 3 ks stacionárnych 

kondenzačných kotlov. zdroj tepla je predmetom samostatnej časti projektovej dokumentácie. 
Na kotlový okruh sa napojí hlavný rozdeľovač a zberač, po 1 ks. Odtiaľ vedú vetvy UK do jednotlivých 

objektov.  
 
 

PARAMETRE VYKUROVACEJ SÚSTAVY 

U STRECHY            W/m2.K 0,14

U STIEN                W/m2.K 0,17

U OKIEN       W/m2.K 0,94

U DVERÍ             W/m2.K 1,11

U SVETLÍKA              W/m2.K 1,80

U PODLAHY W/m2.K 0,38

Tepelná strata Využitie Vyk. priest. TÚV

Q – Q Q
KÓD kW % kW kW 
SO-01 395,7 100% 395,7 201
SO-02 177,6 100% 177,6 84
SO-03 224,5 100% 224,5 118,5
SO-04 224,5 100% 224,5 118,5
SO-23 34,6 90% 31,14
Strojovne 35 100% 35
Spolu 1088,4 522,0

OBJEKT



 

 

§ hydrostatický tlak                    230 kPa     
§ max. hydrodynamický tlak        85 kPa 
§ pracovný pretlak                         240 kPa                
§ najvyšší pracovný pretlak       300 kPa  
§ max. pracovná teplota               90 °C  
§ max. výkon                            240 kW pri teplotnom spáde 50/30 °C  

 
 

PRÍPRAVA TÚV  
Ohrev úžitkovej vody v objekte je zabezpečený sústavou zariadení TÚV  
1/  Vitocell 100-L – stacionárny zásobník s objemom 1000 l na prípravu TÚV spolu so samostatným 

výmenníkom Vitotrans  
2/  Vitotrans 222 s výkonom 120/240 kW – nabíjacia súprava, ktorá obsahuje doskový výmenník tepla, 

nabíjacie čerpadlo zásobníka a čerpadlo vykurovacej vody. Nabíjací zásobníkový systém na prípravu TÚV 
disponuje dostatočným objemom pre krytie prevádzkových špičiek. Súčasťou prípravy teplej vody je chemická 
úprava/zmäkčovanie a cirkulácia. 

 
V prevádzkovej špičke je príprava TÚV uprednostnená oproti vykurovaniu sústavy. 
 
 

ROZVOD POTRUBIA 
úsek vetvy      materiál potrubia 
 
§ primárne rozvody k odovzdávacej stanici Predizolované plastové potrubie v zemi 
§ ležaté rozvody v suteréne   Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ zvislé rozvody v šachtách   Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ rozvody v bytoch k vykurovacím telesám Plastové Uponor 
 
Rozvody z oceľového potrubia sa pre navrhovaný stavebný objekt sa napoja na rozdeľovač a zberač 

umiestnený v kotolni. Potrubie odtiaľ je uložené na konzolách osadených v stene a závitových závesných 
držiakoch upevnených v strope. Na najvyšších miestach rozvodov sa nainštalujú automatické odvzdušňovacie 
ventily, na ich najnižších miestach sa umiestnia guľové vypúšťacie kohúty. Rozvody tepla do stavebného objektu 
vedú ďalej v zemi, SO-23, na ktoré sa pripája odovzdávacia stanica tepla /OST/. Na OST sa napoja ležaté 
rozvody umiestnené pod stropom suterénu, odtiaľ sa napájajú stúpacie vetvy umiestnené v šachtách, každá 
stúpacia vetva je vybavená vypúšťacou, uzatváracou a regulačnou armatúrou. Stúpacie vetvy sa odvzdušnia v 
najvyššom bode. Prechodové spoje oceľ-plast na pripojenie plastového potrubia pre jednotlivé byty sa umiestnia 
v inštalačnej šachte. Trasa vetiev je navrhovaná so spádom umožňujúcim odvzdušnenie aj v kotolni. Do 
odtokového potrubia sa zároveň napoja vypúšťacie armatúry jednotlivých zariadení. Vykurovaciu vodu možno 
vypustiť zvlášť z každého okruhu, ako aj z konkrétneho bytu.  

 
Napojenie vykurovacích telies – rozvody z plastového potrubia Uponor 

Rozvody k vykurovacím telesám budú realizované systémom z násuvnými objímkami. Vykurovacie telesá sa 
napoja zo steny pomocou garnitúr z nerezu priemeru 15 mm. Pri ohybe rúrok z podlahy do stenovej drážky 
použiť vodiaci oblúk 90°. Spojenie garnitúry s rohovou armatúrou sa zhotoví pomocou pripojovacích skrutkových 
spojov s mäkkým tesnením. 

 
Rúrky 

Na rozvody bude využitá univerzálna rúrka z PEX-A. Max. prevádzkový tlak 10 bar, max. prevádzková teplota 
90 °C, krátkodobo v prípade poruchy 100 °C. Prípustný ohybový polomer predstavuje pri > 0 °C: 5 x D,  ak sa 
použije ohýbacia pružina alebo ohýbací nástroj 3 x D.  

 
Spojovacia technika  



 

 

Spoje budú realizované trvale tesnou technikou násuvnej objímky bez O-krúžkov nalisovaním v axiálnom 
smere. Spoje vzhľadom na roztiahnutie rúrok takmer neznižujú vnútorný priemer systému – zabezpečujú tak 
optimálne hydraulické vlastnosti a neobmedzujú prietok. Rúrky je možné spájať aj priamo v poteri, betóne alebo 
pod omietkou – kotúče možno preto spracovať bez zvyšku. Hotový spoj je okamžite zaťažiteľný tlakom i teplotou.  

 
 

 
ZAPOJENIE SÚSTAVY, REGULOVANIE TEPLOTY   

Sústava pozostáva z dvoch vetiev na vykurovanie –  východ, západ. Prúdenie vykurovacej vody v  okruhu 
sústavy je zabezpečené čerpadlami a zmiešavacími armatúrami ako súčasťou rozdeľovača/zberača 
umiestneného v kotolni objektu SO-01.  

 
 

VYKUROVACIE TELESÁ   
§ Kúpeľňové vykurovacie telesá McMetal Diana, ich konečný dizajn resp. typ určí investor pri dodržaní 

výkonových parametrov. Napojenie týchto telies je navrhované jednobodovým ventilom Herz VUA pre 
dvojrúrkové sústavy. 

§ Jaga Tempo – Telesá s lakom odolným voči UV žiareniu. Teplota povrchu max. 43 °C aj pri vysokých 
teplotách vykurovacej vody. Teleso obsahuje vysokovýkonný výmenník s nízkym obsahom vody. 
Pripojovacia armatúra Topventil. Navrhovaný farebný odtieň –  základný. Vyznačené 
   Všetky telesá sú napojené dvojrúrkovým systémom, opatrené termostatickými  radiátorovými 

ventilmi s termostatickou hlavicou ovládania. Každé vykurovacie teleso je vybavené odvzdušňovacím ventilom.  
 
 

ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA 
V objekte SO-01 nie je navrhovaná odovzdávacia stanica tepla  

 
 

ZABEZPEČENIE SÚSTAVY 
 Zabezpečovacie zariadenie kotolne pozostáva z poistných ventilov, poistných potrubí a  expanzných nádob, 

navrhnutých  podľa normy STN EN 12828:2003. Expanzný systém je navrhnutý na objem vykurovacej vody v 
stavebných objektoch SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, SO-23, PS-03. 

 
 
 

PARAMETRE ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU 
§ hydrostatický tlak                    230 kPa     
§ max. hydrodynamický tlak        85 kPa 
§ pracovný pretlak                         240 kPa                
§ najvyšší pracovný pretlak       300 kPa  
§ max. pracovná teplota               90 °C  
§ max. výkon                            240 kW pri teplotnom spáde 50/30 °C /SO-03/ 
§ objem vody v sústave  4 237 l /SO-03/ 

 
Zabezpečovacie zariadenie kotolne je navrhnuté v samostatnej časti dokumentácie PS-03 Kotolňa. 
 
 
 

VYKUROVACIA VODA 
Doplňovanie vody do sústavy je riadené automatickou riadiacou jednotkou chemickej úpravne vody podľa 

nastaveného tlaku v sústave. Vykurovacia voda sa upraví na potrebné parametre pred napúšťaním do 
vykurovacej sústavy. Doplňovanie začína pri poklese tlaku pod stanovenú hodnotu. 



 

 

 
 

MERANIE A REGULÁCIA 
FUNKCIE 

- regulácia teploty vykurovacej vody podľa potreby každej vetvy osobitne  
 
POŽIADAVKY PRE PROFESIU MaR    

- Teplota vykurovacej vody pre prípravu TÚV min. 70 °C 
- Dobeh čerpadiel jednotlivých vetiev 120 s  
- Teplota TÚV 60 °C  
- V hornej tretine zásobníkového ohrievača TÚV alebo na výstupe pred uzáverom umiestniť teplomer 

 
 

MERANIE SPOTREBY TEPLA 
Spotreba tepla sa meria v troch úrovniach: 
 

Základné meranie 
Zariadením na primárne meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody pre všetky objekty je 

samotný plynomer.  
 

Meranie spotreby tepla po objektoch 
Na vetvách hlavného rozdeľovača objektu SO-01 sa inštalujú kalorimetrické merače tepla Sontex Superstatic 

obsahujúce počítadlo objemového prietoku a snímač teploty vykurovacej vody na výstupnom potrubí konkrétnej 
vetvy. 

Meranie sa zhotoví pre: 
§ SO-01, SO-02   spoločné pre obidva objekty 
§ SO-03   samostatné 
§ SO-04   samostatné 

 
Meranie spotreby tepla v bytovej jednotke 

Na vstupe vykurovacej vody do každého bytu sa inštaluje kalorimetrický merač tepla Sontex Supercal 
obsahujúce počítadlo objemového prietoku a snímač teploty vykurovacej vody na výstupnom potrubí vetvy. 
Merač tepla sa umiestni do šachty, prístupný z miestnosti WC. Napojenie na diaľkový odpočet. 

 
 

NÁTERY A TEPELNÉ IZOLÁCIE 
Potrubia a kovové konštrukcie opatrené dvojnásobným syntetickým náterom   s 1 x emailovaním. 

Potrubia sú izolované tepelnou izoláciou:  
- Oceľové potrubia sa zaizolujú tepelnou izoláciou, materiál syntetický kaučuk. Hrúbka tepelnej izolácie na 

rozvodoch UK sa určí v súlade s vyhláškou č. 14/2016 Z.z. Ležaté potrubie pod stropom suterénu musí 
byť zabezpečené proti mechanickému poškodeniu s protipožiarnou úpravou v zmysle požiadaviek 
projektu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

- Predizolované plastové potrubia uložené v zemi sú opatrené po obvode izoláciou PUR v kombinácii s 
vrstvou XPE. 

-  
- Plastové potrubia Uponor na pripojenie vykurovacích telies v bytoch sa zaizolujú tepelnou izoláciou, 

materiál polyetylén.  
 
 

STAVEBNÉ ÚPRAVY 
V podlahovej konštrukcii kotolne SO-01 je vyriešený odtok vody z poistných ventilov, plniacich a vypúšťacích 

kohútov a čistiacich armatúr. Stavebné úpravy zahŕňajú: 



 

 

§ Prierazy cez stavebné konštrukcie na vedenie potrubí  
§ Vyspravenie prierazov po inštalácií potrubia pružnou hmotou resp. protipožiarnym výplňovým materiálom 

 
 

NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVÁ A ZOSTATKOVÉ RIZIKÁ 
Kontrolný zoznam – analýza rizík 
 
Potrubie – pracovné médium voda 
Navrhované strojnotechnologické zariadenie môže vytvoriť nebezpečnú situáciu. Bezpečnostné opatrenia s 
cieľom minimalizovať riziko budú riešené v nasledovných etapách:  
– V etape konštruovania, návrhu technologického zariadenia a výroby. 
– V etape montáže. Kvalita montáže a bezpečnosť zariadenia bude následne preukázaná skúškami. 
– V etape poskytnutia informácii užívateľovi. Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci zariadení je v tejto projektovej dokumentácii. Bezpečnosť strojov, posudzovania rizika 
v zmysle § 6, § 7, zák. č. 124/2006Z.z.  
 
V rámci navrhovanej technológie sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká: 
– Mechanické ohrozenie 
– Elektrické ohrozenie  
– Tepelné ohrozenie 
– Ohrozenie hlukom 
– Ohrozenie vibráciami 
– Ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov 
– Poruchy zlyhania ovládacieho systému 
– Chyby pri montáži 
– Pošmyknutie a pád osôb 
 
Odhadovanie rizika – minimalizovanie vyššie uvedených rizík 
 

Mechanické ohrozenie bolo znížené pri návrhu zariadení: nové strojné zariadenia nemajú pohyblivé a 
rotačné časti. Kotly a nádoby sú osadené pevne na ráme, všetko potrubie v kotolni je upevnené na kovovej 
nosnej konštrukcii. Je navrhnutý vhodný konštrukčný a prevádzkový materiál, pričom je zohľadnená korózia, 
starnutie, oter a opotrebovanie a toxicita materiálu.  

U rozvodnej sústavy je ochrana pred dotykom živých a neživých častí, ochrana pred úrazom elektrickým 
prúdom riešená v dokumentácii elektroinštalácia.  

Riziko tepelného ohrozenia bolo znížené pri návrhu zariadení. Strojné zariadenia ako kotly, rozvodné 
potrubie, vypúšťacie potrubie a väčšie armatúry v kotolni sú tepelne izolované, aby sa počas prevádzky 
nevyskytlo ohrozenie popálením. Izolované nie sú drobné armatúry, odvzdušnenia, tlakomerové kondenzačné 
slučky, ovládacie kolesá a páky armatúr. Pri pohybe okolo nich a pri manipulácii s nimi musia pracovníci údržby 
zachovávať zvýšenú opatrnosť a prísne dodržiavať bezpečnostné pokyny podľa prevádzkového predpisu. Pri 
prevádzke kotolne nie sú používané extrémne vysoké teploty. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti 
počas prevádzky je v tejto kapitole malá.  

Riziko ohrozenia hlukom v priestore kotolne nie je, neboli navrhované točivé stroje. Obehové teplovodné 
čerpadlá majú prípustnú hladinu hluku.  

Riziko ohrozenia vibráciami nie je, neboli navrhnuté zariadenia pri činnosti ktorých vibrácie vznikajú. 
Riziko ohrozenia zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov nie je. Pre zaistenie 

ergonomických požiadaviek sú zohľadnené požiadavky špecifiksssované v STN EN ISO 12100.  
Riziko ohrozenia zlyhania ovládacieho systému nie je. Kotolňa je vybavená poruchovou signalizáciou.  
Poruchy sú rozdelené podľa dôležitosti na poruchy (vratné) a havárie (nevratné). Pri nevratných poruchách 

sa obvod uvedie do činnosti len po potvrdení poruchy, jej odstránení a znovustlačení deblokačného tlačidla. 
Riziko chýb pri montáži bude znížené výberom vhodného dodávateľa (montážnej organizácie). Montáž 

zariadení vykoná organizácia oprávnená pre montáž vyhradených technických zariadení podľa vyhl. 



 

 

508/2009MPSVR. Pri montáži zariadení sa bude postupovať podľa montážnych postupov daných výrobcami 
zariadení. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti je v tejto kapitole, pri dodržiavaní uvedených predpisov 
minimálna.  

Riziko pošmyknutia a pádu pri manipulácii v priestoroch kotolne bude znížená tým, že podlaha v kotolni 
bude čistá a suchá a bude tiež znížené riziko zvýšenou opatrnosťou obsluhy pri manipulácii. 

 
 

TLAKOVÁ SKÚŠKA    
Tlaková skúška nasleduje po  vyregulovaní. Systém sa naplní vodou a  natlakuje na predpísaný pracovný 

tlak. Celé zariadenie sa prezrie, hlavne spoje. V zariadení sa udržuje tlak šesť hodín a následne sa  zariadenie 
prezrie. Voda na skúšku tesnosti nesmie mať vyššiu  teplotu než 50 °C. Výsledky skúšky sa zapíšu do 
stavebného denníka.  Vykurovacími skúškami sa kontroluje: správna funkcia armatúr,  rovnomernosť ohrevu 
radiátorov, dosiahnutie projektovaných  parametrov, správna funkcia regulačných a meracích zariadení,  najvyšší 
výkon kotlov pri max. spotrebe.  Vykurovacia skúška prebieha počas 72 hodín, vo vykurovacom období.  V 
priebehu vykurovacej skúšky sa zaúča aj obsluha. Po jej ukončení  sa výsledok skúšky zapíše do stavebného 
denníka. 

 Tlakovú skúšku celej vykurovacej sústavy vykonať studenou vodou pri  pracovnom tlaku 300 
kPa.  
 

Obsluha 
 Obsluhovať zariadenie môžu iba osoby odborne spôsobilé.  Spôsobilosť na obsluhu overuje odborný 

pracovník. Zariadenie obsluhuje odborne spôsobilá osoba občasnou obsluhou.  Prevádzku zabezpečí 
organizácia podľa prevádzky  technických zariadení.  
 
 
 

B.14.4. Vykurovanie objekt SO-04 
 

VŠEOBECNE 
Projekt ústredného vykurovania rieši návrh teplovodnej kotolne a vykurovacej sústavy objektu.  
Návrh riešenia predstavuje vyhotovenie teplovodnej sústavy členenej na jednotlivé vetvy podľa konkrétnych 

potrieb tepla. Do systému sú začlenené vysokoúčinné zariadenia s hospodárnou prevádzkou. umožňujúcou 
maximálne využitie energetického potenciálu vykurovacieho média.  

Projekt je vypracovaný podľa platných noriem STN, STN EN 12828+A1 Vykurovacie systémy v budovách 
Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov; projektovej dokumentácie ASR, technických podkladov 
jednotlivých zariadení a požiadaviek investora.  

     
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

Koncepcia návrhu je založená na inštalovaní zariadení kotolne s funkciami: 
 
§ Zdroj tepla                        plynová kotolňa 
§ Vykurovacia sústava           vykurovacie telesá vodné konvektorové, vykurovacie telesá   

  rúrkové    
§ Rozvod potrubia  oceľ, plast 
§ Alternatívny zdroj  nie 
§ Príprava TÚV   stacionárny zásobník  

 
 
 

ZÁKLADNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE  
§ Vonkajšia výpočtová teplota                                     – 11 °C 



 

 

§ Teplota vnútorného prostredia                              20 – 24°C  
§ Počet vykurovacích dní                                               212 
§ teplonosné  médium               teplá  voda  70/55°C 
§ systém  vykurovania        teplovodný nízkotlakový s núteným obehom vody 
§ palivo                                   zemný  plyn naftový, výhrevnosť  33,5 MJ.m-3 

 
TEPELNOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 
Výpočet  tepelných  strát objektu bol  spracovaný  v zmysle  platných noriem STN pre  vonkajšiu výpočtovú 

teplotu – 11 °C. Pri  výpočte  boli uvažované  tepelnotechnické  vlastnosti obvodového  plášťa,  strechy  
a podlahy podľa podkladov výrobcov a časti ASR v súlade  s platnými STN. Tepelná strata objektov predstavuje 
1088,4 kW. Výpočet tepelných strát objektov v prílohe tejto technickej správy je určený na stanovenie tepelného 
príkonu kotolne.  

 
 
Potreba tepla SO-01  

§ Tepelné straty    224,5 kW 
§ TÚV                                         118,5 kW  

 
 

ZDROJ TEPLA              
Vykurovacie zariadenia budú umiestnené v kotolni, SO-01 suterén. V kotolni sa inštalujú 3 ks stacionárnych 

kondenzačných kotlov. zdroj tepla je predmetom samostatnej časti projektovej dokumentácie. 
Na kotlový okruh sa napojí hlavný rozdeľovač a zberač, po 1 ks. Odtiaľ vedú vetvy UK do jednotlivých 

objektov.  
 
 

PARAMETRE VYKUROVACEJ SÚSTAVY 
§ hydrostatický tlak                    230 kPa     
§ max. hydrodynamický tlak        85 kPa 
§ pracovný pretlak                         240 kPa                
§ najvyšší pracovný pretlak       300 kPa  
§ max. pracovná teplota               90 °C  
§ max. výkon                            240 kW pri teplotnom spáde 50/30 °C  

 
 

PRÍPRAVA TÚV  
Ohrev úžitkovej vody v objekte je zabezpečený sústavou zariadení TÚV  
1/  Vitocell 100-L – stacionárny zásobník s objemom 1000 l na prípravu TÚV spolu so samostatným 

výmenníkom Vitotrans  
2/  Vitotrans 222 s výkonom 120/240 kW – nabíjacia súprava, ktorá obsahuje doskový výmenník tepla, 

nabíjacie čerpadlo zásobníka a čerpadlo vykurovacej vody. Nabíjací zásobníkový systém na prípravu TÚV 
disponuje dostatočným objemom pre krytie prevádzkových špičiek. Súčasťou prípravy teplej vody je chemická 
úprava/zmäkčovanie a cirkulácia. 

 
V prevádzkovej špičke je príprava TÚV uprednostnená oproti vykurovaniu sústavy. 
 

U STRECHY            W/m2.K 0,14

U STIEN                W/m2.K 0,17

U OKIEN       W/m2.K 0,94

U DVERÍ             W/m2.K 1,11

U SVETLÍKA              W/m2.K 1,80

U PODLAHY W/m2.K 0,38

Tepelná strata Využitie Vyk. priest. TÚV

Q – Q Q
KÓD kW % kW kW 
SO-01 395,7 100% 395,7 201
SO-02 177,6 100% 177,6 84
SO-03 224,5 100% 224,5 118,5
SO-04 224,5 100% 224,5 118,5
SO-23 34,6 90% 31,14
Strojovne 35 100% 35
Spolu 1088,4 522,0

OBJEKT



 

 

 
ROZVOD POTRUBIA 
úsek vetvy      materiál potrubia 
 
§ primárne rozvody k odovzdávacej stanici Predizolované plastové potrubie v zemi 
§ ležaté rozvody v suteréne   Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ zvislé rozvody v šachtách   Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ rozvody v bytoch k vykurovacím telesám Plastové Uponor 
 
Rozvody z oceľového potrubia sa pre navrhovaný stavebný objekt sa napoja na rozdeľovač a zberač 

umiestnený v kotolni. Potrubie odtiaľ je uložené na konzolách osadených v stene a závitových závesných 
držiakoch upevnených v strope. Na najvyšších miestach rozvodov sa nainštalujú automatické odvzdušňovacie 
ventily, na ich najnižších miestach sa umiestnia guľové vypúšťacie kohúty. Rozvody tepla do stavebného objektu 
vedú ďalej v zemi, SO-23, na ktoré sa pripája odovzdávacia stanica tepla /OST/. Na OST sa napoja ležaté 
rozvody umiestnené pod stropom suterénu, odtiaľ sa napájajú stúpacie vetvy umiestnené v šachtách, každá 
stúpacia vetva je vybavená vypúšťacou, uzatváracou a regulačnou armatúrou. Stúpacie vetvy sa odvzdušnia v 
najvyššom bode. Prechodové spoje oceľ-plast na pripojenie plastového potrubia pre jednotlivé byty sa umiestnia 
v inštalačnej šachte. Trasa vetiev je navrhovaná so spádom umožňujúcim odvzdušnenie aj v kotolni. Do 
odtokového potrubia sa zároveň napoja vypúšťacie armatúry jednotlivých zariadení. Vykurovaciu vodu možno 
vypustiť zvlášť z každého okruhu, ako aj z konkrétneho bytu.  

 
Napojenie vykurovacích telies – rozvody z plastového potrubia Uponor 

Rozvody k vykurovacím telesám budú realizované systémom z násuvnými objímkami. Vykurovacie telesá sa 
napoja zo steny pomocou garnitúr z nerezu priemeru 15 mm. Pri ohybe rúrok z podlahy do stenovej drážky 
použiť vodiaci oblúk 90°. Spojenie garnitúry s rohovou armatúrou sa zhotoví pomocou pripojovacích skrutkových 
spojov s mäkkým tesnením. 

 
Rúrky 

Na rozvody bude využitá univerzálna rúrka z PEX-A. Max. prevádzkový tlak 10 bar, max. prevádzková teplota 
90 °C, krátkodobo v prípade poruchy 100 °C. Prípustný ohybový polomer predstavuje pri > 0 °C: 5 x D,  ak sa 
použije ohýbacia pružina alebo ohýbací nástroj 3 x D.  

 
Spojovacia technika  

Spoje budú realizované trvale tesnou technikou násuvnej objímky bez O-krúžkov nalisovaním v axiálnom 
smere. Spoje vzhľadom na roztiahnutie rúrok takmer neznižujú vnútorný priemer systému – zabezpečujú tak 
optimálne hydraulické vlastnosti a neobmedzujú prietok. Rúrky je možné spájať aj priamo v poteri, betóne alebo 
pod omietkou – kotúče možno preto spracovať bez zvyšku. Hotový spoj je okamžite zaťažiteľný tlakom i teplotou.  

 
 

 
ZAPOJENIE SÚSTAVY, REGULOVANIE TEPLOTY   

Sústava pozostáva z dvoch vetiev na vykurovanie –  východ, západ. Prúdenie vykurovacej vody v  okruhu 
sústavy je zabezpečené čerpadlami a zmiešavacími armatúrami ako súčasťou rozdeľovača/zberača 
umiestneného v kotolni objektu SO-01.  

 
 

VYKUROVACIE TELESÁ   
§ Kúpeľňové vykurovacie telesá McMetal Diana, ich konečný dizajn resp. typ určí investor pri dodržaní 

výkonových parametrov. Napojenie týchto telies je navrhované jednobodovým ventilom Herz VUA pre 
dvojrúrkové sústavy. 

§ Jaga Tempo – Telesá s lakom odolným voči UV žiareniu. Teplota povrchu max. 43 °C aj pri vysokých 
teplotách vykurovacej vody. Teleso obsahuje vysokovýkonný výmenník s nízkym obsahom vody. 



 

 

Pripojovacia armatúra Topventil. Navrhovaný farebný odtieň –  základný. Vyznačené 
   Všetky telesá sú napojené dvojrúrkovým systémom, opatrené termostatickými  radiátorovými 

ventilmi s termostatickou hlavicou ovládania. Každé vykurovacie teleso je vybavené odvzdušňovacím ventilom.  
 
 

ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA 
V objekte SO-01 nie je navrhovaná odovzdávacia stanica tepla  

 
 

ZABEZPEČENIE SÚSTAVY 
 Zabezpečovacie zariadenie kotolne pozostáva z poistných ventilov, poistných potrubí a  expanzných nádob, 

navrhnutých  podľa normy STN EN 12828:2003. Expanzný systém je navrhnutý na objem vykurovacej vody v 
stavebných objektoch SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, SO-23, PS-03. 

 
 
 

PARAMETRE ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU 
§ hydrostatický tlak                    230 kPa     
§ max. hydrodynamický tlak        85 kPa 
§ pracovný pretlak                         240 kPa                
§ najvyšší pracovný pretlak       300 kPa  
§ max. pracovná teplota               90 °C  
§ max. výkon                            240 kW pri teplotnom spáde 50/30 °C /SO-04/ 
§ objem vody v sústave  4 237 l /SO-04/   

 
Zabezpečovacie zariadenie kotolne je navrhnuté v samostatnej časti dokumentácie PS-03 Kotolňa. 
 
 
 

VYKUROVACIA VODA 
Doplňovanie vody do sústavy je riadené automatickou riadiacou jednotkou chemickej úpravne vody podľa 

nastaveného tlaku v sústave. Vykurovacia voda sa upraví na potrebné parametre pred napúšťaním do 
vykurovacej sústavy. Doplňovanie začína pri poklese tlaku pod stanovenú hodnotu. 
 
 

MERANIE A REGULÁCIA 
FUNKCIE 

- regulácia teploty vykurovacej vody podľa potreby každej vetvy osobitne  
 
POŽIADAVKY PRE PROFESIU MaR    

- Teplota vykurovacej vody pre prípravu TÚV min. 70 °C 
- Dobeh čerpadiel jednotlivých vetiev 120 s  
- Teplota TÚV 60 °C  
- V hornej tretine zásobníkového ohrievača TÚV alebo na výstupe pred uzáverom umiestniť teplomer 

 
 

MERANIE SPOTREBY TEPLA 
Spotreba tepla sa meria v troch úrovniach: 
 

Základné meranie 
Zariadením na primárne meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody pre všetky objekty je 

samotný plynomer.  



 

 

 
Meranie spotreby tepla po objektoch 

Na vetvách hlavného rozdeľovača objektu SO-01 sa inštalujú kalorimetrické merače tepla Sontex Superstatic 
obsahujúce počítadlo objemového prietoku a snímač teploty vykurovacej vody na výstupnom potrubí konkrétnej 
vetvy. 

Meranie sa zhotoví pre: 
§ SO-01, SO-02   spoločné pre obidva objekty 
§ SO-03   samostatné 
§ SO-04   samostatné 

 
Meranie spotreby tepla v bytovej jednotke 

Na vstupe vykurovacej vody do každého bytu sa inštaluje kalorimetrický merač tepla Sontex Supercal 
obsahujúce počítadlo objemového prietoku a snímač teploty vykurovacej vody na výstupnom potrubí vetvy. 
Merač tepla sa umiestni do šachty, prístupný z miestnosti WC. Napojenie na diaľkový odpočet. 

 
 

NÁTERY A TEPELNÉ IZOLÁCIE 
Potrubia a kovové konštrukcie opatrené dvojnásobným syntetickým náterom   s 1 x emailovaním. 

Potrubia sú izolované tepelnou izoláciou:  
- Oceľové potrubia sa zaizolujú tepelnou izoláciou, materiál syntetický kaučuk. Hrúbka tepelnej izolácie na 

rozvodoch UK sa určí v súlade s vyhláškou č. 14/2016 Z.z. Ležaté potrubie pod stropom suterénu musí 
byť zabezpečené proti mechanickému poškodeniu s protipožiarnou úpravou v zmysle požiadaviek 
projektu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

- Predizolované plastové potrubia uložené v zemi sú opatrené po obvode izoláciou PUR v kombinácii s 
vrstvou XPE. 

-  
- Plastové potrubia Uponor na pripojenie vykurovacích telies v bytoch sa zaizolujú tepelnou izoláciou, 

materiál polyetylén.  
 
 

STAVEBNÉ ÚPRAVY 
V podlahovej konštrukcii kotolne SO-01 je vyriešený odtok vody z poistných ventilov, plniacich a vypúšťacích 

kohútov a čistiacich armatúr. Stavebné úpravy zahŕňajú: 
§ Prierazy cez stavebné konštrukcie na vedenie potrubí  
§ Vyspravenie prierazov po inštalácií potrubia pružnou hmotou resp. protipožiarnym výplňovým materiálom 

 
 

NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVÁ A ZOSTATKOVÉ RIZIKÁ 
Kontrolný zoznam – analýza rizík 
 
Potrubie – pracovné médium voda 
Navrhované strojnotechnologické zariadenie môže vytvoriť nebezpečnú situáciu. Bezpečnostné opatrenia s 
cieľom minimalizovať riziko budú riešené v nasledovných etapách:  
– V etape konštruovania, návrhu technologického zariadenia a výroby. 
– V etape montáže. Kvalita montáže a bezpečnosť zariadenia bude následne preukázaná skúškami. 
– V etape poskytnutia informácii užívateľovi. Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci zariadení je v tejto projektovej dokumentácii. Bezpečnosť strojov, posudzovania rizika 
v zmysle § 6, § 7, zák. č. 124/2006Z.z.  
 
V rámci navrhovanej technológie sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká: 
– Mechanické ohrozenie 
– Elektrické ohrozenie  



 

 

– Tepelné ohrozenie 
– Ohrozenie hlukom 
– Ohrozenie vibráciami 
– Ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov 
– Poruchy zlyhania ovládacieho systému 
– Chyby pri montáži 
– Pošmyknutie a pád osôb 
 
Odhadovanie rizika – minimalizovanie vyššie uvedených rizík 
 

Mechanické ohrozenie bolo znížené pri návrhu zariadení: nové strojné zariadenia nemajú pohyblivé a 
rotačné časti. Kotly a nádoby sú osadené pevne na ráme, všetko potrubie v kotolni je upevnené na kovovej 
nosnej konštrukcii. Je navrhnutý vhodný konštrukčný a prevádzkový materiál, pričom je zohľadnená korózia, 
starnutie, oter a opotrebovanie a toxicita materiálu.  

U rozvodnej sústavy je ochrana pred dotykom živých a neživých častí, ochrana pred úrazom elektrickým 
prúdom riešená v dokumentácii elektroinštalácia.  

Riziko tepelného ohrozenia bolo znížené pri návrhu zariadení. Strojné zariadenia ako kotly, rozvodné 
potrubie, vypúšťacie potrubie a väčšie armatúry v kotolni sú tepelne izolované, aby sa počas prevádzky 
nevyskytlo ohrozenie popálením. Izolované nie sú drobné armatúry, odvzdušnenia, tlakomerové kondenzačné 
slučky, ovládacie kolesá a páky armatúr. Pri pohybe okolo nich a pri manipulácii s nimi musia pracovníci údržby 
zachovávať zvýšenú opatrnosť a prísne dodržiavať bezpečnostné pokyny podľa prevádzkového predpisu. Pri 
prevádzke kotolne nie sú používané extrémne vysoké teploty. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti 
počas prevádzky je v tejto kapitole malá.  

Riziko ohrozenia hlukom v priestore kotolne nie je, neboli navrhované točivé stroje. Obehové teplovodné 
čerpadlá majú prípustnú hladinu hluku.  

Riziko ohrozenia vibráciami nie je, neboli navrhnuté zariadenia pri činnosti ktorých vibrácie vznikajú. 
Riziko ohrozenia zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov nie je. Pre zaistenie 

ergonomických požiadaviek sú zohľadnené požiadavky špecifiksssované v STN EN ISO 12100.  
Riziko ohrozenia zlyhania ovládacieho systému nie je. Kotolňa je vybavená poruchovou signalizáciou.  
Poruchy sú rozdelené podľa dôležitosti na poruchy (vratné) a havárie (nevratné). Pri nevratných poruchách 

sa obvod uvedie do činnosti len po potvrdení poruchy, jej odstránení a znovustlačení deblokačného tlačidla. 
Riziko chýb pri montáži bude znížené výberom vhodného dodávateľa (montážnej organizácie). Montáž 

zariadení vykoná organizácia oprávnená pre montáž vyhradených technických zariadení podľa vyhl. 
508/2009MPSVR. Pri montáži zariadení sa bude postupovať podľa montážnych postupov daných výrobcami 
zariadení. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti je v tejto kapitole, pri dodržiavaní uvedených predpisov 
minimálna.  

Riziko pošmyknutia a pádu pri manipulácii v priestoroch kotolne bude znížená tým, že podlaha v kotolni 
bude čistá a suchá a bude tiež znížené riziko zvýšenou opatrnosťou obsluhy pri manipulácii. 

 
 

TLAKOVÁ SKÚŠKA    
Tlaková skúška nasleduje po  vyregulovaní. Systém sa naplní vodou a  natlakuje na predpísaný pracovný 

tlak. Celé zariadenie sa prezrie, hlavne spoje. V zariadení sa udržuje tlak šesť hodín a následne sa  zariadenie 
prezrie. Voda na skúšku tesnosti nesmie mať vyššiu  teplotu než 50 °C. Výsledky skúšky sa zapíšu do 
stavebného denníka.  Vykurovacími skúškami sa kontroluje: správna funkcia armatúr,  rovnomernosť ohrevu 
radiátorov, dosiahnutie projektovaných  parametrov, správna funkcia regulačných a meracích zariadení,  najvyšší 
výkon kotlov pri max. spotrebe.  Vykurovacia skúška prebieha počas 72 hodín, vo vykurovacom období.  V 
priebehu vykurovacej skúšky sa zaúča aj obsluha. Po jej ukončení  sa výsledok skúšky zapíše do stavebného 
denníka. 

 Tlakovú skúšku celej vykurovacej sústavy vykonať studenou vodou pri  pracovnom tlaku 300 
kPa.  
 



 

 

Obsluha 
 Obsluhovať zariadenie môžu iba osoby odborne spôsobilé.  Spôsobilosť na obsluhu overuje odborný 

pracovník. Zariadenie obsluhuje odborne spôsobilá osoba občasnou obsluhou.  Prevádzku zabezpečí 
organizácia podľa prevádzky  technických zariadení.  

 

B.14.5. PS-03 Plynová kotolňa 
 

VŠEOBECNE 
Projekt technológie kotolne rieši:  
- zhotovenie zdroja tepla plynovej kotolne pre potreby zásobovania teplom objektov napojených na kotolňu 
- napojenie objektov SO-01, SO-02, SO-03, SO-04  
 
Projekt je vypracovaný podľa platných noriem STN, STN EN 12828+A1 Vykurovacie systémy v budovách 

Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov; projektovej dokumentácie ASR, technických podkladov 
jednotlivých zariadení a požiadaviek objednávateľa.  

     
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

Koncepcia návrhu je založená na použití a spolupráci tepelných zariadení s vysokou účinnosťou. Pri 
tepelných výkonoch, aké sú potrebné pri konkrétnych prevádzkach zariadenia, je výhodné použitie tzv. 
kondenzačnej techniky /kondenzačný kotol/, ktorá využíva aj zbytkové teplo spalín, čo významne prispieva 
k zníženiu spotreby energie cca o 10 – 14 % oproti plynovým kotlom klasického typu a menej zaťažuje životné 
prostredie. Hospodárnosť tohto systému je daná aj hydraulickým zapojením a súpravou riadenia jednotlivých 
prvkov, keď zdroj tepla ako celok môže pracovať už od 33/3 % inštalovaného výkonu bez zníženia účinnosti.  

 
§ Zdroj tepla                        plynová kotolňa 
§ Odberné miesta SO-01, SO-02 –  z rozdeľovačov, SO-03, SO-04 –  teplovod 
§ Vykurovacia sústava           radiátory 
§ Rozvod potrubia  strojovňa –  oceľ  

      teplovod –  predizolované plastové potrubie  
       vykurovacia sústava –  oceľ, plast 
§ Alternatívny zdroj  nie 
§ Príprava TÚV   stacionárne zásobníky  

 
 

 
ZÁKLADNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE  
§ Vonkajšia výpočtová teplota                                     – 11 °C 
§ Teplota vnútorného prostredia                              20 – 24°C  
§ Počet vykurovacích dní                                               212 
§ teplonosné  médium               teplá  voda  70/55°C 
§ systém  vykurovania        teplovodný nízkotlakový s núteným obehom vody 
§ palivo                                   zemný  plyn naftový, výhrevnosť  33,5 MJ.m-3 

 
TEPELNOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 
Výpočet  tepelných  strát objektu bol  spracovaný  v zmysle  platných noriem STN pre  vonkajšiu výpočtovú 

U STRECHY            W/m2.K 0,14

U STIEN                W/m2.K 0,17

U OKIEN       W/m2.K 0,94

U DVERÍ             W/m2.K 1,11

U SVETLÍKA              W/m2.K 1,80

U PODLAHY W/m2.K 0,38



 

 

teplotu – 11 °C. Pri  výpočte  boli uvažované  tepelnotechnické  vlastnosti obvodového  plášťa,  strechy  
a podlahy podľa podkladov výrobcov a časti ASR v súlade  s platnými STN. Tepelná strata objektov predstavuje 
1088,4 kW.  

 

 
 
Potreba tepla 

§ Tepelné straty    1088,4 kW 
§ TÚV                                         522 kW  

 
NÁVRH PROJEKTOVANÉHO TEPELNÉHO PRÍKONU ZDROJA TEPLA 

 

 
 
 

ZDROJ TEPLA              
Vykurovacie zariadenia budú umiestnené v kotolni, SO-01suterén. V kotolni sa inštalujú 3 ks stacionárnych 

kondenzačných kotlov na betónovom základe.  
Na kotlový okruh sa napojí hlavný rozdeľovač a zberač, po 1 ks. Odtiaľ vedú vetvy UK do jednotlivých 

objektov.  
Uvažovaný systém je založený na hydraulickom zapojení, ktoré je vhodné pre kombináciu kondenzačných 

kotlov. Súčasťou systému je aj strojné vybavenie a skladba regulačných prvkov. 
 

NAVRHOVANÉ KOTLOVÉ ZOSTAVY  
                                   
       Q /uk + TÚV/        500 kW   Vitocrossal 300, typ CT3U   spolu /kW/                                                        
 
K1          3 ks         1500 
 

Na základe bilancie tepelných strát je navrhnutá kotlová zostava zásobujúca teplom uvažované objekty na 
vykurovanie a prípravu teplej vody.  

Technické parametre kotla  
§ menovitý výkon                        500 kW@∆t 50/30 °C  
§ spotreba plynu              16,7 – 50,2 m3/hod    
§ teplota spalín            45 – 75 °C   
§ prípustná prevádzková teplota 95 °C  
§ normovaný stupeň využitia  109 %   

Tepelná strata Využitie Vyk. priest. TÚV

Q – Q Q
KÓD kW % kW kW 
SO-01 395,7 100% 395,7 201
SO-02 177,6 100% 177,6 84
SO-03 224,5 100% 224,5 118,5
SO-04 224,5 100% 224,5 118,5
SO-23 34,6 90% 31,14
Strojovne 35 100% 35
Spolu 1088,4 522,0

OBJEKT

I. Quk Qvet Q TÚV  Spolu
380,9 707,5 522,0 

0,8 304,8 0,8 566,0 1,0 522,0 1 392,7 
II. Quk Qvet Qtúv

380,9 707,5 
1,0 380,9 1,0 707,5 1 088,4 



 

 

§ max. prevádzkový tlak  550 kPa     

 
UMIESTNENIE KOTOLNE 

Plynová kotolňa sa nachádza v priestore stavebného objektu SO-01, umiestnená v suteréne. Zásobovať 
teplom bude stavebné objekty SO-01, SO-02, SO-03, SO-04 vrátane prípravy. Zariadenia na vykurovanie sú 
navrhnuté so zreteľom na súčasné požiadavky hospodárnosti a emisií.  

Charakteristika kotlov: 
§ stacionárny kondenzačný kotol s modulovaným horákom 
§ korozivzdorná teplovýmenná plocha z ušľachtilej nerezovej ocele zo strany vody aj zo strany spalín 
§ samočistiaci efekt povrchu teplovýmennej plochy 
§ široké vodné steny pre veľký objem vykurovacej vody, vlastná cirkulácia 

 
V objektoch zabezpečovaných teplom súčasne zostáva možnosť oddeliť jednotlivé prevádzky podľa 

charakteru ich časového využitia a okamžitej potreby. Všetky zariadenia na vykurovanie sú navrhnuté 
s možnosťou odstavenia časti systému pri výpadku alebo kontrole bez nutnosti odstavenia celého systému. 

Kotolňa je zaradená do II. kategórie – kotolne do 3500 kW.  
 

PRÍPOJKA KONDENZÁTU 
Odtokové potrubie kondenzátu sa inštaluje so stálym spádom. Kondenzát z kotla sa neutralizuje v 

neutralizačnom zariadení, napojenie do kanalizácie. Na odvod kondenzátu sa smie používať iba antikorózne 
materiály. Pozinkované materiály alebo iné, obsahujúce meď nie. Odtok sa inštaluje so sifónovým uzáverom. 
Sústavy s výkonom do 200 kW nemusia byť vybavené neutralizačným zariadeSním. 

 
PODPORA INÝM ALTERNATÍVNYM ZDROJOM 

Nie je predmetom projektu. 
 
 

PARAMETRE VYKUROVACEJ SÚSTAVY 
§ hydrostatický tlak                    230 kPa     
§ max. hydrodynamický tlak        85 kPa 
§ pracovný pretlak                         240 kPa                
§ najvyšší pracovný pretlak       300 kPa  
§ max. pracovná teplota               90 °C  
§ max. výkon                            1500 kW pri teplotnom spáde 50/30 °C  

 
 

PRÍPRAVA TÚV  
Ohrev úžitkovej vody v každom z objektov zásobovaných teplom je zabezpečený sústavou zásobníkov TÚV  
1/  Vitocell 100-L – stacionárny zásobník s objemom 1000 l na prípravu TÚV spolu so samostatným 

výmenníkom Vitotrans  
2/  Vitotrans 222 s výkonom 120/240 kW – nabíjacia súprava, ktorá obsahuje doskový výmenník tepla, 

nabíjacie čerpadlo zásobníka a čerpadlo vykurovacej vody. Nabíjací zásobníkový systém na prípravu TÚV 
disponuje dostatočným objemom pre krytie prevádzkových špičiek. Súčasťou prípravy teplej vody je chemická 
úprava/zmäkčovanie a cirkulácia. 

 
V prevádzkovej špičke je príprava TÚV uprednostnená oproti vykurovaniu sústavy. 
 

ROZVOD POTRUBIA 
Úseky potrubnej siete sa členia na: 
§ kotlový okruh, vetvy z rozdeľovača v kotolni  
§ úsek ležatých rozvodov v suteréne objektu SO-01 na pripojenie vykurovacích sústav SO-01 a SO-02 



 

 

§ úsek predizolovaného potrubia smerujúceho do objektov SO-03, SO-04  
 
úsek vetvy      materiál potrubia 
 
§ kotlový okruh                      Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1       
§ vetvy v priestore kotolne           Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ úsek pod stropom konštrukcii   Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ úsek k rozdeľovačom        Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ hlavná vetva na pripojenie SO-01  Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ hlavná vetva na pripojenie SO-02  Oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1 
§ hlavná vetva na pripojenie SO-03  Plastové predizolované potrubie v zemi 
§ hlavná vetva na pripojenie SO-04  Plastové predizolované potrubie v zemi 
 
Systém vykurovania v kotolni je navrhnutý nízkotlaký, dvojrúrkový, teplovodný, s núteným obehom 

vykurovacej vody  70/55 °C s teplotným spádom 15 °C. Teplota vykurovacej vody sa zvýši v prípade potreby 
ohrevu pitnej vody v zásobníkoch TÚV kedykoľvek, a pre rýchly nábeh radiátorových okruhov počas 
vykurovacieho obdobia.  

Rozvody z oceľového potrubia sa vyhotovia pre navrhovaný prevádzkový súbor a napoja na rozdeľovač 
a zberač umiestnený v objekte. Potrubie odtiaľ je uložené na konzolách osadených v stene a závitových 
závesných držiakoch upevnených v strope. Na najvyšších miestach rozvodov sa nainštalujú automatické 
odvzdušňovacie ventily, na ich najnižších miestach sa umiestnia guľové vypúšťacie kohúty.  Stúpacie vetvy sa 
odvzdušnia v najvyššom bode. Prechodové spoje oceľ-plast na pripojenie plastového potrubia pre objekty SO-03 
a SO-04 sa zhotovia v kotolni. Z kotolne sa vyvedie plastové predizolované potrubie cez stenu, na ktoré sa v 
príslušnom stavebnom objekte pripojí odovzdávacia stanica tepla. 

Trasa vetiev je navrhovaná so spádom umožňujúcim odvzdušnenie aj v kotolni. Do odtokového potrubia sa 
zároveň napoja vypúšťacie armatúry jednotlivých zariadení. Vykurovaciu vodu možno vypustiť zvlášť z každého 
okruhu, ako aj z konkrétneho zariadenia.  

 
 

ZAPOJENIE SÚSTAVY, REGULOVANIE TEPLOTY   
Sústava pozostáva z kotlového okruhu a vetiev jednotlivých prevádzok. Prúdenie vykurovacej vody 

v kotlovom okruhu je navrhnuté hydraulicky závislé na prietoku navrhovaných vetiev. V prípade objektov SO-01 a 
SO-02 sú to samotné čerpadlá vetiev, v prípade objektov SO-03 a SO-04 Súprúdové zapojenie Tichelmann je 
navrhnuté na zapojenie kotlov. Motorová škrtiaca klapka reguluje prietok vykurovacej vody cez konkrétny kotol. 
Úplne je otvorená pri dosiahnutí nastavenej teploty. V štandardnom režime môžu pracovať všetky kotly na 
čiastočný výkon, aj keď nie je potreba maximálneho výkonu. Pripojenie vratného potrubia TÚV objektov SO-01, 
SO-02 do vysokoteplotného vstupu kotlov. 

 
 

VYKUROVACIE TELESÁ   
Vykurovacie telesá v objektoch sú oceľové doskové a kúpeľňové dekoratívne. Predmetom tejto dokumentácie 

nie je úprava vykurovacej sústavy.  
 
 

ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA 
V objekte SO-04 a SO-04 je navrhnutá strojovňa s umiestnením odovzdávacej stanice tepla /OST/ Pewo Cad 

M s výkonom 380 kW.  
Teplo je dodávané podľa potrieb a požiadaviek odberateľa, je umožnený individuálny režim vykurovania a 

dodávky teplej vody a jej teplotu. Teplá voda je pripravovaná priamo v objekte. Jej parametre a vyrobené 
množstvo je možné neustále kontrolovať. 

 
 Riadenie OST je riešené autonómnou riadiacou jednotkou, ktorá je počas prevádzky neustále sledovaná na 



 

 

diaľku. OST je pripojená na primárne potrubie vedené teplovodom z kotolne.  
 
 

ZABEZPEČENIE SÚSTAVY 
 Zabezpečovacie zariadenie kotolne pozostáva z poistných ventilov, poistných potrubí a  expanzných nádob, 

navrhnutých  podľa normy STN EN 12828:2003. Expanzný systém je navrhnutý na objem vykurovacej vody v 
stavebných objektoch SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, SO-23, PS-03. 

 
PARAMETRE ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU 

§ hydrostatický tlak                    230 kPa     
§ max. hydrodynamický tlak        85 kPa 
§ pracovný pretlak                         240 kPa                
§ najvyšší pracovný pretlak       300 kPa  
§ max. pracovná teplota               90 °C  
§ max. výkon                            1500 kW pri teplotnom spáde 50/30 °C  
§ objem vody v sústave  32 896 l 

 
POISTNÉ VENTILY 

§ tepelný výkon kotla 500 kW  
Proti prekročeniu dovoleného tlaku je každý plynový kotol istený poistným ventilom s otváracím pretlakom 

nastaveným na 300 kPa. Kotol môže byť vybavený systémovým poistným ventilom od výrobcu. Pokiaľ je kotol 
dodaný bez poistnej armatúry, na poistnú prípojku sa nainštaluje poistný ventil podľa výpočtu s menovitou 
svetlosťou DN40. 

 

 
 

KOTOL S VÝKONOM 
kW kPa

výkon P 500,00 300
 rnpp 2086,00

G =  3600 . P /  rnpp

G =  3600 . 500 / 2086
G =  346 kg/h 

G 862,90 kg/h 

x =  1,39 . (vx . (p0 +  1))0,5

x =  1,39 . (0,3156 . (3,0 +  1))0,5

x =  1,46
vx 0,3156
p0 3,0

(vx . (p0 +  1)) 1,2624
(vx . (p0 +  1))power0,5 1,1236

x 1,56

F =  3600 . (x/aw) . (P/rnpp) / (p0 +  1)
F =  3600 . (1,46/0,45) . (500 / 2086) / (3,0 +  1)

aw 0,45
F 748,68 mm2

x – súčititeľ pracovnej látky
vx

 – merný objem pary (m3/kg) pri absolútnom pretlaku 600 kPa 
p0 – otvárací pretlak poistného ventilu =  250 kPa
aw – celkový súčiniteľ prietoku
P – menovitý tepelný výkon kotlov
rnpp – výparné teplo pary pri absolútnom tlaku 600 kPa 

Priemer poistného ventilu v sedle:
d0 =  (4F / p)0,5

(4F / p) 953,3
d0 30,87 DN
návrh Menovitá svetlosť poistného ventilu                             DN 40

otvárací pretlak poistného ventilu =  300 kPa



 

 

EXPANZNÉ NÁDOBY  
§ kotol s výkonom 500 kW  

inštalácia   do vratného potrubia kotla 
objem    80  l 
najvyšší pracovný pretlak    300  kPa  
počet   3  ks 
podľa vyhl. 508/2009 vyhradené tlakové zariadenie skupiny A b) /bezpečnostný súčin 24/. Vyhradené 

technické zariadenie je uvedené do prevádzky a počas prevádzky je skúšané a  odborne prehliadané podľa 
vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 § 12. 

Na potrubie k expanznej nádobe sa inštaluje guľový ventil so zaistením v otvorenej polohe. 
Na kompenzáciu dynamických rázov a náhlych objemových zmien v telese kotla je v kotlovom okruhu na 

každý kotol inštalovaná membránová tlaková expanzná nádoba s objemom 80 l pripojená ku kotlom expanzným 
potrubím a uzatvárateľnou armatúrou so zámkom proti manipulácii. Primárnou funkciou tejto nádoby nie je 
zabezpečenie expanzie vody. Inštalovanie expanznej nádoby nie je podmienkou, odstraňuje však vysoké 
kolísanie tlaku a tým časté spínanie automatu na udržiavanie tlaku. 

 
§ odovzdávacia stanica s výkonom 380 kW  

inštalácia   do vratného potrubia na primárnej strane 
objem    80  l 
najvyšší pracovný pretlak    300  kPa  
počet   2  ks 
podľa vyhl. 508/2009 vyhradené tlakové zariadenie skupiny A b) /bezpečnostný súčin 24/. Vyhradené 

technické zariadenie je uvedené do prevádzky a počas prevádzky je skúšané a  odborne prehliadané podľa 
vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 § 12. 

Na potrubie k expanznej nádobe sa inštaluje guľový ventil so zaistením v otvorenej polohe. 
Táto expanzná nádoba slúži na krytie tlakových rázov v mieste pripojenia OST. 
 
§ vykurovacia sústava 

Zabezpečovacie zariadenie systému tvorí automat na udržiavanie tlaku Waleon Press control pozostávajúci 
z expanznej nádoby 1000 l s príslušenstvom; a čerpadlového agregátu, ktorého primárnou funkciou je 
udržiavanie tlaku. Zariadenie je navrhnuté podľa STN EN 12828 a STN 06 0830 časť E. Je dimenzované na celý 
objem sústavy. Pri zvýšení tlaku o 20 kPa nad nastavený tlak sústavy privádza sa voda do membránovej 
beztlakovej expanznej nádoby. Ak poklesne tlak v sústave o 20 kPa pod nastavenú hodnotu, dopĺňa motorový 
čerpadlový agregát vodu späť do sústavy. Automat na udržiavanie tlaku je pripojený na vratné potrubie 
vykurovacej sústavy.  

 

 
 

§ objem vody v sústave  32 896 l 
§ potrebný expanzný objem          957,9 l pri teplotnom rozdiele 60 °C  
§ navrhovaný expanzný objem     1000 l 

 
Navrhnutý je automat na udržiavanie tlaku s objemom expanznej beztlakovej nádoby 1000 l. 

NÁVRH EXPANZNEJ NÁDOBY BEZTLAKOVEJ
Objem vody v sústave 32 896 l
Ve =  G x delta x 1,3
G 32 896 32 896 32 896
delta 45 60 80
koef. rozt. 0,0141 0,0224 0,0355
min. objem 603,0          957,9       1518,2
litrov



 

 

 
 
 
POISTNÉ POTRUBIE 

§ stacionárny plynový kotol 
Návrh potrubia: menovitý priemer DN 25. Vnútorný priemer tohto potrubia je 27,2 mm. Potrubie je 

navrhnuté na pripojenie expanznej nádoby slúžiacej na krytie tlakových rázov, nie je podmienkou. Expanzné 
potrubie sa napojí medzi armatúru kotla určenú na vypúšťanie/pripojenie expanznej nádoby.  

 
§ tepelný výkon OST 380 kW 

Návrh potrubia: menovitý priemer DN 25. Vnútorný priemer tohto potrubia je 27,2 mm. Potrubie je 
navrhnuté na pripojenie expanznej nádoby slúžiacej na krytie tlakových rázov, nie je podmienkou. Expanzné 
potrubie sa napojí do vratnej vetvy OST na primárnej strane. 

 
§ vykurovacia sústava tepelný výkon 1500 kW 

dp = 15 + 1,4 . P0,5 
dp = 15 + 1,4 . 1500 0,5  
dp = 69,2 
Návrh potrubia: menovitý priemer DN 65. Vnútorný priemer tohto potrubia je 69,6 mm.  
 

 
ODVOD SPALÍN, KOMÍN 

PRIPOJENIE KOTLA NA ODVOD SPALÍN 
Kotly sú vybavené špeciálnymi hrdlami na pripojenie tesného nekorodujúceho potrubia pre odvod spalín. 

Odvod spalín je vybavený hrdlami pre teplomer na meranie teploty spalín a pre havarijný termostat zariadenia na 
odvod spalín. Kondenzát stekajúci zo systému na odvod spalín je ukončený do odpadového potrubia. 

 
 

VETRANIE KOTOLNE 
Kotolňa má zabezpečený prívod spaľovacieho vzduchu pre horenie  a otvor pre vetranie. Vetranie kotolne je 

vyhotovené s 3 - násobnou výmenou vzduchu + vzduch potrebný na spaľovanie. Vetranie je samočinné, 
prirodzené. Kotolňa je vybavená indikátormi výskytu plynu v ovzduší, ktoré prostredníctvom automatiky horákov 
aktivujú zvukové a signalizačné zariadenie, konkretizuje časť MaR. Vetranie kotolne a prívod vzduchu na horenie 
komplexne rieši projekt plynoinštalácie. 

 
 

VYKUROVACIA VODA 
Doplňovanie vody do sústavy je riadené automatickou riadiacou jednotkou chemickej úpravne vody podľa 

nastaveného tlaku v sústave. Vykurovacia voda sa upraví na potrebné parametre pred napúšťaním do 
vykurovacej sústavy. Doplňovanie začína pri poklese tlaku pod stanovenú hodnotu. 
 
 

MERANIE A REGULÁCIA 
FUNKCIE 

- regulácia teploty vykurovacej vody podľa potreby tepla každého objektu  
- regulácia teploty vykurovacej vody podľa vetvy s najvyššou teplotou  
- automatická regulácia doplňovania vykurovacej vody  
- regulácia chemickej úpravy vody 
- havarijné a poruchové stavy kotolne 
- prepojenie regulácií OST s reguláciou kotolne 
- blokovanie častého spínania kotlov 
- riadenie teploty vykurovacej vody na základe škrtenia prietoku kotla motorovou klapkou 



 

 

- riadenie polohy trojcestných zmiešavacích armatúr ekvitermicky 
-  

 
POŽIADAVKY PRE PROFESIU MaR    

- Maximálna teplota na rozdeľovači je ako teplota najteplejšej vetvy 
- Teplota na rozdeľovači sa zvýši iba ak je to potrebné pre prípravu TÚV 
- Teplota vykurovacej vody pre prípravu TÚV min. 70 °C 
- Každý ďalší kotol spína iba v prípade vyššej potreby tepla ako je maximálny výkon spustených kotlov. 
- Motorová škrtiaca klapka reguluje prietok vykurovacej vody cez kotol. Úplne je otvorená pri dosiahnutí 

nastavenej teploty. Táto teplota môže byť nastavená za všetkých prevádzkových stavov. 
- Po vypnutí ktoréhokoľvek kotla motorová klapka uzavrie výstup 
- Dobeh čerpadiel jednotlivých vetiev 120 s  
- Akýkoľvek kotol vypína vždy ako prvý, a to po poklese potreby tepla pod hodnotu menšiu ako je minimálny 

výkon všetkých spustených horákov. Všetky kotly vtedy idú na minimum. 
- Teplota TÚV 60 °C  
- Riadenie kotlov nastaviť na stav nevyžadujúci časté spínanie horákov, hlavne kvôli udržaniu teploty 

v kotolni.  
- V hornej tretine zásobníkového ohrievača TÚV alebo na výstupe pred uzáverom umiestniť teplomer 

 
 

MERANIE SPOTREBY TEPLA 
Spotreba tepla sa meria v troch úrovniach: 
 

Základné meranie 
Zariadením na primárne meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody pre všetky objekty je 

samotný plynomer.  
 

Meranie spotreby tepla po objektoch 
Na vetvách hlavného rozdeľovača objektu SO-01 sa inštalujú kalorimetrické merače tepla Sontex Superstatic 

obsahujúce počítadlo objemového prietoku a snímač teploty vykurovacej vody na výstupnom potrubí konkrétnej 
vetvy. 

Meranie sa zhotoví pre: 
§ SO-01, SO-02   spoločné pre obidva objekty 
§ SO-03   samostatné 
§ SO-04   samostatné 

 
Meranie spotreby tepla v bytovej jednotke 

Na vstupe vykurovacej vody do každého bytu sa inštaluje kalorimetrický merač tepla Sontex Supercal 
obsahujúce počítadlo objemového prietoku a snímač teploty vykurovacej vody na výstupnom potrubí vetvy. 
Merač tepla sa umiestni do šachty, prístupný z miestnosti WC. Napojenie na diaľkový odpočet. 

 
 

NÁTERY A TEPELNÉ IZOLÁCIE 
Potrubia a kovové konštrukcie opatrené dvojnásobným syntetickým náterom   s 1 x emailovaním. Potrubia sú 

izolované tepelnou izoláciou:  
- Oceľové potrubia sa zaizolujú tepelnou izoláciou, materiál syntetický kaučuk. Hrúbka tepelnej izolácie na 

rozvodoch UK sa určí v súlade s vyhláškou č. 14/2016 Z.z.  
- Predizolované plastové potrubia uložené v zemi sú opatrené po obvode izoláciou PUR v kombinácii s 

vrstvou XPE. 
 
 

STAVEBNÉ ÚPRAVY 



 

 

V podlahovej konštrukcii kotolne SO-01, SO-02 a strojovní SO-03, SO-04 je vyriešený odtok vody z poistných 
ventilov, plniacich a vypúšťacích kohútov a čistiacich armatúr. Zhotovenie prierazov cez steny na umiestnenie 
mriežok pre prívod a odvod vzduchu na vetranie a prierazy cez stavebné konštrukcie na vedenie potrubí.  

Zhotovenie betónového základu pod kotly. výška 150 mm, rozmery podľa výkresovej dokumentácie, opatrené 
výstužou z ocele. 

Vyspravenie vonkajšej obvodovej steny po inštalácii potrubia SO-23. 
 
 

NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVÁ A ZOSTATKOVÉ RIZIKÁ 
Kontrolný zoznam – analýza rizík 
 
Potrubie – pracovné médium voda 
Navrhované strojnotechnologické zariadenie môže vytvoriť nebezpečnú situáciu. Bezpečnostné opatrenia s 
cieľom minimalizovať riziko budú riešené v nasledovných etapách:  
– V etape konštruovania, návrhu technologického zariadenia a výroby. 
– V etape montáže. Kvalita montáže a bezpečnosť zariadenia bude následne preukázaná skúškami. 
– V etape poskytnutia informácii užívateľovi. Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci zariadení je v tejto projektovej dokumentácii. Bezpečnosť strojov, posudzovania rizika 
v zmysle § 6, § 7, zák. č. 124/2006Z.z.  
 
V rámci navrhovanej technológie sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká: 
– Mechanické ohrozenie 
– Elektrické ohrozenie  
– Tepelné ohrozenie 
– Ohrozenie hlukom 
– Ohrozenie vibráciami 
– Ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov 
– Poruchy zlyhania ovládacieho systému 
– Chyby pri montáži 
– Pošmyknutie a pád osôb 
 
Odhadovanie rizika – minimalizovanie vyššie uvedených rizík 
 

Mechanické ohrozenie bolo znížené pri návrhu zariadení: nové strojné zariadenia nemajú pohyblivé a 
rotačné časti. Kotly a nádoby sú osadené pevne na ráme, všetko potrubie v kotolni je upevnené na kovovej 
nosnej konštrukcii. Je navrhnutý vhodný konštrukčný a prevádzkový materiál, pričom je zohľadnená korózia, 
starnutie, oter a opotrebovanie a toxicita materiálu.  

U rozvodnej sústavy je ochrana pred dotykom živých a neživých častí, ochrana pred úrazom elektrickým 
prúdom riešená v dokumentácii elektroinštalácia.  

Riziko tepelného ohrozenia bolo znížené pri návrhu zariadení. Strojné zariadenia ako kotly, rozvodné 
potrubie, vypúšťacie potrubie a väčšie armatúry v kotolni sú tepelne izolované, aby sa počas prevádzky 
nevyskytlo ohrozenie popálením. Izolované nie sú drobné armatúry, odvzdušnenia, tlakomerové kondenzačné 
slučky, ovládacie kolesá a páky armatúr. Pri pohybe okolo nich a pri manipulácii s nimi musia pracovníci údržby 
zachovávať zvýšenú opatrnosť a prísne dodržiavať bezpečnostné pokyny podľa prevádzkového predpisu. Pri 
prevádzke kotolne nie sú používané extrémne vysoké teploty. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti 
počas prevádzky je v tejto kapitole malá.  

Riziko ohrozenia hlukom v priestore kotolne nie je, neboli navrhované točivé stroje. Obehové teplovodné 
čerpadlá majú prípustnú hladinu hluku.  

Riziko ohrozenia vibráciami nie je, neboli navrhnuté zariadenia pri činnosti ktorých vibrácie vznikajú. 
Riziko ohrozenia zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov nie je. Pre zaistenie 

ergonomických požiadaviek sú zohľadnené požiadavky špecifiksssované v STN EN ISO 12100.  
Riziko ohrozenia zlyhania ovládacieho systému nie je. Kotolňa je vybavená poruchovou signalizáciou.  



 

 

Poruchy sú rozdelené podľa dôležitosti na poruchy (vratné) a havárie (nevratné). Pri nevratných poruchách 
sa obvod uvedie do činnosti len po potvrdení poruchy, jej odstránení a znovustlačení deblokačného tlačidla. 

Riziko chýb pri montáži bude znížené výberom vhodného dodávateľa (montážnej organizácie). Montáž 
zariadení vykoná organizácia oprávnená pre montáž vyhradených technických zariadení podľa vyhl. 
508/2009MPSVR. Pri montáži zariadení sa bude postupovať podľa montážnych postupov daných výrobcami 
zariadení. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti je v tejto kapitole, pri dodržiavaní uvedených predpisov 
minimálna.  

Riziko pošmyknutia a pádu pri manipulácii v priestoroch kotolne bude znížená tým, že podlaha v kotolni 
bude čistá a suchá a bude tiež znížené riziko zvýšenou opatrnosťou obsluhy pri manipulácii. 

 
 

TLAKOVÁ SKÚŠKA    
Tlaková skúška nasleduje po  vyregulovaní. Systém sa naplní vodou a  natlakuje na predpísaný pracovný 

tlak. Celé zariadenie sa prezrie, hlavne spoje. V zariadení sa udržuje tlak šesť hodín a následne sa  zariadenie 
prezrie. Voda na skúšku tesnosti nesmie mať vyššiu  teplotu než 50 °C. Výsledky skúšky sa zapíšu do 
stavebného denníka.  Vykurovacími skúškami sa kontroluje: správna funkcia armatúr,  rovnomernosť ohrevu 
radiátorov, dosiahnutie projektovaných  parametrov, správna funkcia regulačných a meracích zariadení,  najvyšší 
výkon kotlov pri max. spotrebe.  Vykurovacia skúška prebieha počas 72 hodín, vo vykurovacom období.  V 
priebehu vykurovacej skúšky sa zaúča aj obsluha. Po jej ukončení  sa výsledok skúšky zapíše do stavebného 
denníka. 

 Tlakovú skúšku celej vykurovacej sústavy vykonať studenou vodou pri  pracovnom tlaku 300 
kPa.  
 

Obsluha 
 Obsluhovať zariadenie kotolne môžu iba osoby odborne spôsobilé.  Spôsobilosť na obsluhu overuje odborný 

pracovník. Zariadenie  kotolne obsluhuje odborne spôsobilá osoba občasnou obsluhou.  Prevádzku kotolne 
zabezpečí organizácia podľa prevádzky  technických zariadení. Prístup k vyššie položeným armatúram /nad 
kotlami, rozdeľovačmi/ sa zabezpečí pomocou montážneho rebríka, ktorý bude vždy umiestnený v kotolni.  

 
 
 
 

B.17. Vzduchotechnika  
 
 

B.17.1. Vzduchotechnika bytových priestorov 
 
 
VŠEOBECNE 

Projekt vzduchotechniky rieši výmenu vzduchu podľa hygienických požiadaviek priestorov. Vzduchotechnické 
zariadenia zabezpečujú odvod vzduchu z hygienických miestností, prívod vzduchu do navrhovaných miestností.  

V jednotlivých priestoroch sa výmena vzduchu uvažuje prirodzenou infiltráciou resp. núteným vetraním podľa 
charakteru miestností. Odvod vzduchu z hygienických priestorov je riešený núteným spôsobom ventilátorom. 
Odvod vzduchu v priestoroch kuchyne nad varnou doskou je riešená pre každú bytovú jednotku kuchynským 
odsávačom pár. 

Projekt je vypracovaný podľa platných noriem STN, hygienických požiadaviek na pracovné prostredie, 
projektovej dokumentácie ASR, technických podkladov jednotlivých zariadení a požiadaviek investora.  

 
 



 

 

 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

VÝPOČTOVÉ PODMIENKY 
§ vnútorná teplota leto                       26 °C  
§ vnútorná teplota zima                       20 °C  
§ vonkajšia teplota leto                       30 °C  
§ vonkajšia teplota zima                       – 11 °C  
§ relatívna vlhkosť  leto                                65% 
§ relatívna vlhkosť  zima                       35 % 
§ Teplota vnútorného prostredia                   16 – 24 °C  
§ Priemerná ročná vonkajšia teplota      5,9 °C  

 
 

UVAŽOVANÁ INTENZITA VÝMENY VZDUCHU 
§ WC  50  m3/hod 
§ Pisoár 30  m3/hod 
§ Sprcha 100 m3/hod 
§ Vaňa 100 m3/hod 
§ Výlevka 50 m3/hod 
§ Umývadlo 30 m3/hod 

 
Teplotn spád vykurovacej vody  75/60 °C  
 
ČLENENIE ZARIADENÍ  
 

S 01 – S 04  Hygienické priestory   odvod vzduchu 
K 21   Kuchynské priestory   odvod vzduchu 
K 31 – K 33  Vnútorné priestory chodieb  výmena vzduchu 

 
 
S 02 Hygienické priestory  
 

§ potrebné množstvo vzduchu odvod  do 80 m3/hod 
§ typ ventilátora    nástenný/stropný radiálny 
§ dosahované množstvo výmeny  – ventilátor DX 200 pre hodnoty do 100 m3/h  
 

 
 
 

S 04 Hygienické priestory  
 

§ potrebné množstvo vzduchu odvod  do 250 m3/hod 
§ typ ventilátora    nástenný/stropný radiálny 



 

 

§ dosahované množstvo výmeny  – ventilátor DX 400 pre hodnoty do 250 m3/h  
 

 
 

Odvetranie hygienických priestorov bez možnosti prirodzeného vetrania je riešené nástenným ventilátorom. 
Odsávanie vzduchu zabezpečuje ventilátor inštalovaný na stenu/do podhľadu miestnosti. Všetky navrhované 
ventilátory spĺňajú požiadavky na hodinovú výmenu vzduchu v priestoroch osadenia. Časový dobeh a ovládanie 
ventilátorov rieši projekt elektroinštalácia, navrhovaný časový dobeh je 2 min. Prívod vzduchu do určených 
priestorov z okolia je riešený infiltráciou cez dvere. Prívod vzduchu do predsiení hygienických priestorov – 
obojstranná mriežka v dverách. V týchto priestoroch sa uvažuje so súčasnosťou. 

Ventilátor poz. 102, 104 zároveň plní funkciu núteného vetrania každej bytovej jednotky bez nutnosti 
otvárania okien na strane vystavenej nadmernému hluku z vonkajšieho prostredia. Rešpektuje sa pritom záver 
akustickej štúdie vypracovanej na stanovenie požiadaviek na spôsob vetrania.  

Charakteristika ventilátora DX 
§ 3-rýchlostný (245/143/61 m3/h) radiálny ventilátor: LH vysoké otáčky v zapnutom stave /LL nízke otáčky vo 

vypnutom stave (časový dobeh)  
§ status otáčok – indikovaný svetelnou diódou 
§ nastaviteľný časový dobeh (30s – 20min.) 
§ "QuickVisit" – časové oddialenie zapnutia (2min.) pomocou prepínača vo vnútri ventilátora 
§ "trickle" režim - minimálne permanentné otáčky ventilátora aj po vypnutí – nastavenie pomocou prepínača vo 

vnútri ventilátora 
 
 
 
 
  

K 21 KUCHYNSKÉ PRIESTORY  
 

Odsávač pár 
 
Na odsávanie vzduchu v miestnosti kuchyne v každej bytovej jednotke je použitý 1 x odsávač pár.   
- Digestor nad varnými pecami s tukovými filtrami a osvetlením 

Charakteristika 
- Nasávanie vzduchu umožňuje nad celou varnou zónou  
- Vstavané filtre 
- Nehrdzavejúci povrch 
- Automatické vypínanie 
- Intenzita výmeny vzduchu 15 x za hodinu v kuchyni 
- Svetlo: 1x 40 W 
- Posuvné ovládanie 
- 3 stupne výkonu 
- Možnosť použitia v režime odsávania alebo v režime recirkulácie 



 

 

- 1 tukový filter: hliníková kazeta 
- 1 uhlíkový filter (EFF75) ako príslušenstvo k dokúpeniu 
- Výkon min./max.: 240/410 m3/h 

 
 
 
K 31 – K 33 VNÚTORNÉ PRIESTORY  

 
Na splnenie požiadaviek vetrania miestností bez prihliadnutia možnosti prirodzeného vetrania a ostatných 

priestorov bude použitá zostava prívodných a odvodných potrubí ukončených na streche objektu s núteným 
vetraním. Súčasťou zostavy sú nasávacie mriežky v exteriéri a interiéri, výfukové mriežky na stenách chodieb, 
strešný ventilátor. Princíp tohto vetrania spočíva v dodávke čerstvého vzduchu prívodným potrubím a odvode 
použitého vzduchu odvodným potrubím. Potrubia sú vedené v inštalačných šachtách. 

 

 
 

 
 

 

ZARIADENIE    K 31 Odvod 4

MIESTNOSŤ PLOCHA 
VÝŠKA 

MIESTNOSTI OBJEM

INTENZITA 
VÝMENY 

VZDUCHU

CELKOVÁ 
VÝMENA 

VZDUCHU

D  /m2/  /m3/  /m3/ n/h  /m3/h/
Chodba 11,5 2,6      30       2,0         60               

17,2 2,6      45       2,0         89               
17,2 2,6      45       2,0         89               
17,2 2,6      45       2,0         89               
17,2 2,6      45       2,0         89               
17,2 2,6      45       2,0         89               

SPOLU 97,5 254 507
/m3/h/

ZARIADENIE    K 32 Odvod 4

MIESTNOSŤ PLOCHA 
VÝŠKA 

MIESTNOSTI OBJEM

INTENZITA 
VÝMENY 

VZDUCHU

CELKOVÁ 
VÝMENA 

VZDUCHU

Chodba 10,2 2,6      27       2,0         53               
10,2 2,6      27       2,0         53               
10,2 2,6      27       2,0         53               
10,2 2,6      27       2,0         53               
10,2 2,6      27       2,0         53               
10,2 2,6      27       2,0         53               

SPOLU 65,4 172 343
/m3/h/

ZARIADENIE    K 33 Odvod 4

MIESTNOSŤ PLOCHA 
VÝŠKA 

MIESTNOSTI OBJEM

INTENZITA 
VÝMENY 

VZDUCHU

CELKOVÁ 
VÝMENA 

VZDUCHU

Chodba 21,2 2,6      55       2,0         110             
27,2 2,6      71       2,0         141             
27,2 2,6      71       2,0         141             
27,2 2,6      71       2,0         141             
27,2 2,6      71       2,0         141             
27,2 2,6      71       2,0         141             

SPOLU 161,4 421 843
/m3/h/



 

 

 
 
Na každý úsek K 31, K 32 a K 33 sa použije samostatný strešný ventilátor s objemovou výmenou vzduchu 

1100 m3/h@250 Pa. 
 
CHARAKTERISTIKA VENTILÁTORA 
 
 

Nominálne údaje 

Napätie 230 V 

Frekvencia 50/60 Hz 

Fáza 1 ~ 

Príkon (P1) 159 W 

Prúd 1,27 A 

Max. vzduchový výkon 2174 m³/h 

Otáčky obež. kolesa 1526 min-1 

Hmotnosť 17 kg 

Teplotné údaje 

Max. teplota prepravovaného vzduchu 60 °C 

Hlukové údaje 

Hladina akust. tlaku v 4 m (free field) 39 dB(A) 

Hladina akust. tlaku v 10m (free field) 31 dB(A) 

Ochrana / Klasifikácia 

Trieda izolácie B   

Trieda krytia, motor IP54 IP 
 
 

KONCOVÉ PRVKY 
 

§ Vonkajšia žalúzia pevná 
§ Stenová mriežka 
 

Všetky koncové prvky v interiéri musia disponovať možnosťou regulácie prietoku v rozsahu 0 – 100 %.     
 
 
CHLADENIE 
 

Nie je predmetom projektu 
 

 
POŽIADAVKY NA PROFESIU ELEKTRO 
 

§ Napájanie VZT ventilátorov 
§ Ovládanie anemostatov napojených na elektro 



 

 

§ Ovládanie ventilátorov, prepojenie s regulátorom 
§ Napájanie kuchynských odsávačov pár 
§ Vodivé prepojenia a ochranné pospájanie, podľa platných STN. 
 
 

MERANIE A REGULÁCIA 
 

VZT ventilátory sú riadené ručne, budú spúšťané podľa potreby a prevádzkových podmienok. Kuchynské 
odsávače pár sú riadené ručne, budú spúšťané podľa potreby. 

Riadiace jednotky zabezpečujú požadované parametre privádzaného vzduchu podľa nastaveného programu.  
 

ZÁVESY 
K zamedzeniu prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie musia byť závesy/príslušenstvo zariadení vybavené 

pružnými podložkami. 
 
 

ZTI 
Odvod kondenzátu sa rieši samospádom cez zápachovú uzávierku do kanalizácie. 

 
 
IZOLÁCIE 

Spiro potrubie ventilátorov sa navrhuje opatriť tepelnou izoláciou po celej dĺžke v nevykurovaných priestoroch. 
havne úseky prechodu cez chladené priestory.   

Tepelnoizolačným materiálom je syntetický kaučuk s hrúbkou 20 mm.  
 
 
POŽIARNA OCHRANA 

VZT potrubia prechádzajúce požiarnymi úsekmi s rozmermi prierezu plochy do 0,04 m2 nie je potrebné 
vybaviť protipožiarnymi klapkami. V objekte nie sú navrhované potrubia s prierezovou plochou  nad 0,04 m2. 
V projekte nie sú navrhované potrubia prechádzajúce cez viacero požiarnych úsexkov. 

 
STATIKA 

Trasy potrubia ventilátorov a digestorov sú navrhované pod stropom a v inštalačných šachtách, prierazy sa 
vyhotovia iba cez určené konštrukcie. Pri vedení potrubia je snaha vyhnúť sa nosným konštrukciám, preto je 
možné použiť iba prierazy a šachty. V prípade nutnosti použiť inú trasu v porovnaní s dokumentáciou oznámiť 
danú skutočnosť objednávatseľovi. Nos 

é konštrukcie, ktorými prec 
hádza  VZT prieraz, vo fáze zhotovenia dokumentácie na realizáciu stavby posúdiť  

STAVEBNÉ ÚPRAVY 
§ prierazy na mriežky a vetracie otvory v konštrukciách 
§ zhotovenie prestupov a otvorov na vedenie potrubí 
§ utesnenie prestupov a otvorov po montáži potrubí 

 
Prestupy cez stavebnú konštrukciu musia byť zhotovené tak, že potrubie/zariadenie bude obložené pružným 

materiálom /plsťou/, s následným vyspravením okolia detailu. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny 
potrubia, zamedzí sa tak jeho prípadnému poškodeniu deformáciou. 

 
 
 
VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Návrh vetrania a klimatizácie rešpektuje platné hygienické predpisy, hlavne nariadenie vlády SR č. 339/2006 
Z.z. o prípustných hodnotách hluku, č. 549/2007 ktorou sa stanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 



 

 

požiadavkách na objektivizáciu hluku v životnom prostredí. V objekte sa nevyskytujú priestory, v ktorých by 
vznikali škodliviny s negatívnym dopadom na životné prostredie. Jediný negatívny vplyv na životné prostredie by 
mohol mať hluk od VZT zariadení. Tento vplyv je minimalizovaný použitím zariadení s nízkou hlučnosťou, 
situovaním zariadení a osadením na podložkách s tlmením hluku.  

 
 
MONTÁŽNE  POKYNY  
      Montáž systému môže vykonávať len oprávnená organizácia a je potrebné, aby bola 

vykonaná podľa platných noriem STN. 
 

Technické požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 
značku, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môžu byť nahradené ekvivalentným riešením. Pri 
použití ekvivalentného riešenia musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam 
(parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.) J práci je  
Obsluhovať zariadenie môžu iba osoby vyškolené v prevádzkových predpisoch, ktoré sú súčasťou dodávky.           
 
 

B.17.2. Vzduchotechnika garáží a chránených únikových ciest – SO-01 
 

1. ÚVOD 
Projekt vzduchotechniky  rieši vetranie  priestoru garáže  a požiarne vetranie  schodísk bytového  

domu. Koncepcia vzduchotechniky  je  podriadená  funkcii  jednotlivých  priestorov,  stavebnému  riešeniu,  
hygienickým požiadavkám ako aj požiadavkám na  štandard a mikroklímu, ktorý  si objekt vyžaduje. 

Stavba  má bytový  charakter.  Nevyskytujú  sa  v nej  výrobné  priestory,  v ktorých  by vznikali  
škodliviny s dopadom na  životné prostredie. 

Vzduchotechnické        zariadenia        pracujú        len        s čistým        vonkajším        vzduchom.      
Vplyvom vzduchotechnického  zariadenia sa  kvalita vzduchu len zvyšuje. 

 
2. PODKLADY PRE NÁVRH VZDUCHOTECHNIKY 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité  a zohľadnené nasledovné normy a vyhlášky: 
• STN CR 12729 – Vetranie budov, symboly, názvoslovie. 
• EKODESIGN  – Smernica Európskeho  parlamentu a Rady 2009/125 ES 
• STN 736058 – Hromadné garáže vrátane zmien a doplnkov 
• STN 730802/Z.z. – Požiarna bezpečnosť stavieb. 
• Nariadenie vlády  Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred hlukom  a vibráciami zb. z. č.40/2002. 
• Vyhláška MZ SR č. 259/2008 - O podrobnostiach , o požiadavkách na  vnútorné prostredie budov 
• Zbierka zákonov 625/2006 – Energetická hospodárnosť budov 
• Zbierka 339/2006 – Podrobnosti o prípustných hodnotách hluku 
• Hygienické požiadavky na  pracovné prostredie č. 7/1978. 
• Konzultácie s hlavným  projektantom  stavby.  

 
3. VÝPOČTOVÉ PARAMETRE 
• nadmorská výška 134,00  m.n.m. 

 
Stav  vonkajšieho vzduchu: 
• leto teplota suchého teplomeru: 

teplota vlhkého teplomeru: 
+32oC 
+20oC 

 
• zima 

entalpia : 
minimálna teplota vzduchu: 

58,2 KJ/kg 
-11oC 

 relatívna vlhkosť pri -11oC: 90% 
 barometrický tlak: 99600 Pa 

 



 

 

4. ROZDELENIE VZDUCHOTECHNIKY: 
Podľa účelu je vzduchotechnika rozdelená na  nasledujúce zariadenia: 
• Zariadenie č.1 – Odvetranie garáží 
• Zariadenie č.2 – Požiarne vetranie schodísk 

 
5. POPIS A FUNKCIA ZARIADENÍ 
5.1 Zariadenie č.1 – Odvetranie garáží 

Priestory    podzemných  garážových   státí    s pohybom  vlastnou   silou   budú  vetrané    tak,   aby   
bolo zabránené  vzniku neprípustných  škodlivín  produkovaných  pri  prevádzke  motorových  vozidiel.  Pre  
návrh  platí norma   STN  736058 včítane   zmeny  b-8/1989.   Uvažované   množstvo   emisii   CO pri   
voľnobehu   a pomalom posúvaní pre  jedno  parkovacie  státie je  bez ohľadu  na  druh  vozidla  MCO= 
0,5m3/h.  Prípustné  koncentrácie oxidu uhoľnatého v ovzduší po dobu pobyt osôb do 30 minút je Cp= 87ppm. 



 

 

Nútený  odvod vzduchu bude zabezpečovať  systém  JET ventilátorov  (  posuvné  ventilátory).  Systém  sa  
odvíja od fyzických rozmerov garážového priestoru, plánu vnútorného pohybu aut až po špecifikáciu 
špičkových zaťažení.  Tak isto  prietok  vetracieho  vzduchu je  stanovený  najmenej  na   120m3/h  na   každé 
státie.  Systém zahŕňa  JET ventilátory  a hlavný  odvodný ventilátor  vyfukujúci  odsávaný vzduch cez fasádu  
a anglický  dvorec do  vonkajšieho   priestoru.   Prívod   vzduchu  je   cez  rampu   a prívodný   vetrací   otvor   
-   vyúsťujúce   do  voľnej atmosféry. 

Systém     JET   ventilátorov     šetrí    priestor     vo   výškovo  obmedzených    veľkokapacitných     
garážach a zabezpečuje  odvod vzduchu skupinou JET ventilátorov  v určitých  častiach garáží.  Co senzory  
zabezpečia, že ventilátory  budú aktivované  iba v zamorenej  časti  garáže.  Riadiaci systém  pomocou  CO 
snímačov v  závislosti od  aktuálneho   vyťaženia  garáže   zvýši    výkon  iba  v špičkových  hodinách.   Mimo  
špičky  môžu   ventilátory pracovať    v režime    nízkych   otáčiek.    Riadiaci   systém    ovláda    aj    hlavný    
odvodný   ventilátor    spolu    s JET ventilátormi na  základe signálov od snímačov. 

 
Odvetranie  priestorov  garážových  státí  v priestore  1.NP bude prirodzené  –  otvormi  v obvodovej 

konštrukcii,  ktorými  sa  zabezpečí priečne  prevetranie  podľa  požiadavky čistej prietokovej  plochy  0,15m2 
na jedno  státie.  Z plochy  0,15m2 na   jedno  státie je  uvažované 0,075m2  umiestnené  nad podlahou  pre  
prívod vzduchu a 0,75m2 pod stropom pre odvod vzduchu. 

 
Požiadavky na energie: 
Ventilátor TJFU/2-315 
Príkon 750W 
Prúd 1,6A 
Napájanie               
230V/50Hz/1F 

 
Ventilátor TJFU/2-355 
Príkon 1100W 
Prúd 2,3A 
Napájanie               
230V/50Hz/1F 

 
Ventilátor HXTR/4-500 
Príkon 891W 
Prúd 1,7A 
Napájanie               
400V/50Hz/3F 

 
5.2. Zariadenie č.2 – Požiarne vetranie schodísk 

Chránené  únikové cesty - schodiská -   budú zabezpečené samostatnými  zariadeniami,  ktoré  budú 
od ostatných   požiarnych   úsekov  i ostatných   zariadení   VZT  požiarne   oddelené.   Každá  CHÚC  je   
samostatný požiarny  úsek. Ovládanie ústredne EPS bude z ovládacieho  panelu, ktorý je zabudovaný v 
ústrední EPS. 

Chránené  únikové cesty budú vetrané  pretlakovým  vetraním  podľa  prílohy  č. 7 bodu 3 k vyhláške 
MV SR č. 94/2004  Z. z. Činnosť vetracieho  zariadenia musí byť pri chránenej  únikovej ceste typu  C aspoň 
po dobu 
90 minút, pretože CHÚC typu C bude  súčasne slúžiť ako zásahová 
cesta. 

Pretlak   medzi   schodiskom  a vedľajšími   požiarnymi   úsekmi   musí   byť  od  10  do  30Pa  tak,  
aby   bol dodržaný   tlakový   spád  z priestoru   únikovej   cesty  do   vedľajšieho   požiarneho   úseku.  Pre   
každé  požiarne vetranie   VZT  musí   byť   zabezpečená  trvalá   dodávka  elektrickej   energie.   Spúšťanie   
požiarneho   vetrania v každej    CHÚC   bude  ovládané    automaticky    cez   elektrickú   požiarnu   
signalizáciu.    Ovládanie    požiarneho vetrania – viď projekt elektroinštalácie. 

Ventilátor   pre   prívod   vzduchu  do   každého  schodiska bude   umiestnený   na    streche   objektu   
na betónovom podstavci, potrubie prívodu vzduchu je zvedené v samostatnej šachte a ukončené v priestore 
schodiska v suteréne  podľa  výkresovej  časti. Vzduch bude v tomto  mieste  vyfukovaný  do priestoru  
schodiska cez výustku  na   štvorhranné  potrubie.  Odvod  vzduchu bude  zabezpečený vo vrchole  každého  
schodiska cez motoricky ovládaný svetlík. 



 

 

 
Požiadavky na energie 
- elektro: Ventilátor 
CVAT/10-6000 
Príkon 728W Prúd 1,2A 
Napájanie 400V/50Hz/3F 

 
6. POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ ÚPRAVY 
Všetky  požiadavky na  stavebné  úpravy  pre  VZT  zariadenia  boli  konzultované  a uplatnené,  
alebo  boli  vopred zadefinované od architekta, v priebehu vypracovanie PD. 

 
 

7. POŽIADAVKY NA ENERGIU 
Všetky  požiadavky na   energiu  (elektro)  boli  odovzdané odborným  projektantom  týchto  profesií  
v priebehu vypracovania PD. 

 

B.17.3. Vzduchotechnika garáží a chránených únikových ciest – SO-02 
 

1. ÚVOD 
Projekt   vzduchotechniky   rieši   vetranie   priestoru   garáže   a požiarne   vetranie   

schodiska  bytového domu.  Koncepcia vzduchotechniky  je  podriadená  funkcii  jednotlivých  
priestorov,  stavebnému  riešeniu, hygienickým požiadavkám ako aj požiadavkám na  štandard a 
mikroklímu, ktorý si objekt vyžaduje. 

Stavba  má bytový  charakter.  Nevyskytujú  sa  v nej  výrobné  priestory,  v ktorých  by 
vznikali  škodliviny s dopadom na  životné prostredie. 

Vzduchotechnické        zariadenia        pracujú        len        s čistým        vonkajším        
vzduchom.      Vplyvom vzduchotechnického  zariadenia sa  kvalita vzduchu len zvyšuje. 

 
2. PODKLADY PRE NÁVRH VZDUCHOTECHNIKY 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité  a zohľadnené nasledovné normy a vyhlášky: 
• STN CR 12729 – Vetranie budov, symboly, názvoslovie. 
• EKODESIGN  – Smernica Európskeho  parlamentu a Rady 2009/125 ES 
• STN 736058 – Hromadné garáže vrátane zmien a doplnkov 
• STN 730802/Z.z. – Požiarna bezpečnosť stavieb. 
• Nariadenie vlády  Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred hlukom  a vibráciami zb. z. 
č.40/2002. 
• Vyhláška MZ SR č. 259/2008 - O podrobnostiach , o požiadavkách na  vnútorné prostredie 
budov 
• Zbierka zákonov 625/2006 – Energetická hospodárnosť budov 
• Zbierka 339/2006 – Podrobnosti o prípustných hodnotách hluku 
• Hygienické požiadavky na  pracovné prostredie č. 7/1978. 
• Konzultácie s hlavným  projektantom  stavby. 

 
 

3. VÝPOČTOVÉ PARAMETRE 
• nadmorská výška 134,00  m.n.m. 

 
Stav  vonkajšieho vzduchu: 
• leto teplota suchého teplomeru: 

teplota vlhkého teplomeru: 
+32oC 
+20oC 



 

 

 
• zima 

entalpia : 
minimálna teplota vzduchu: 

58,2 KJ/kg 
-11oC 

 relatívna vlhkosť pri -11oC: 90% 
 barometrický tlak: 99600 Pa 

 
4. ROZDELENIE VZDUCHOTECHNIKY: 
Podľa účelu je vzduchotechnika rozdelená na  nasledujúce zariadenia: 
• Zariadenie č.1 – Odvetranie garáží 
• Zariadenie č.2 – Požiarne vetranie schodiska 

 
5. POPIS A FUNKCIA ZARIADENÍ 
5.1 Zariadenie č.1 – Odvetranie garáží 

Priestory    podzemných  garážových   státí    s pohybom  vlastnou   silou   budú  vetrané    
tak,   aby   bolo zabránené  vzniku neprípustných  škodlivín  produkovaných  pri  prevádzke  
motorových  vozidiel.  Pre  návrh  platí norma   STN  736058 včítane   zmeny  b-8/1989.   
Uvažované   množstvo   emisii   CO pri   voľnobehu   a pomalom posúvaní pre  jedno  parkovacie  
státie je  bez ohľadu  na  druh  vozidla  MCO= 0,5m3/h.  Prípustné  koncentrácie oxidu uhoľnatého 
v ovzduší po dobu pobyt osôb do 30 minút je Cp= 87ppm.Nútený  odvod vzduchu bude 
zabezpečovať  systém  JET ventilátorov  (  posuvné  ventilátory).  Systém  sa  odvíja od fyzických 
rozmerov garážového priestoru, plánu vnútorného pohybu aut až po špecifikáciu špičkových 
zaťažení.  Tak isto  prietok  vetracieho  vzduchu je  stanovený  najmenej  na   120m3/h  na   každé 
státie.  Systém zahŕňa  JET ventilátory  a hlavný  odvodný ventilátor  v objekte  SO 01 s ktorým  je  
objekt  prepojený  vyfukujúci odsávaný  vzduch  cez  fasádu   a anglický   dvorec   do  vonkajšieho   
priestoru.   Prívod   vzduchu  je   cez  rampu vyúsťujúcu do voľnej atmosféry. 

Systém     JET   ventilátorov     šetrí    priestor     vo   výškovo  obmedzených    
veľkokapacitných     garážach a zabezpečuje  odvod vzduchu skupinou JET ventilátorov  v určitých  
častiach garáží.  Co senzory  zabezpečia, že ventilátory  budú aktivované  iba v zamorenej  časti  
garáže.  Riadiaci systém  pomocou  CO snímačov v  závislosti od  aktuálneho   vyťaženia  garáže   
zvýši    výkon  iba  v špičkových  hodinách.   Mimo  špičky  môžu   ventilátory pracovať    v režime    
nízkych   otáčiek.    Riadiaci   systém    ovláda    aj    hlavný    odvodný   ventilátor    spolu    s JET 
ventilátormi na  základe signálov od snímačov. 

Odvetranie  priestorov  garážových  státí  v priestore  1.NP bude prirodzené  –  otvormi  v 
obvodovej konštrukcii,  ktorými  sa  zabezpečí priečne  prevetranie  podľa  požiadavky čistej 
prietokovej  plochy  0,15m2 na jedno  státie.  Z plochy  0,15m2 na   jedno  státie je  uvažované 
0,075m2  umiestnené  nad podlahou  pre  prívod vzduchu a 0,75m2 pod stropom pre odvod 
vzduchu. 

 
Požiadavky 
na energie: 
Ventilátor 
TJFU/2-315 
Príkon 750W Prúd 1,6A 
Napájanie               
230V/50Hz/1F 

 
5.2. Zariadenie č.2 – Požiarne vetranie 
schodiska 

Chránená  úniková cesta -  schodisko -    bude zabezpečené samostatnými  zariadením,  
ktoré  bude od ostatných  požiarnych  úsekov i ostatných  zariadení  VZT požiarne  oddelené.    
Schodisko - CHÚC je  samostatný požiarny  úsek. Ovládanie ústredne EPS bude z ovládacieho  
panelu, ktorý je zabudovaný v ústrední EPS. 



 

 

Chránená  úniková cesta bude vetraná  pretlakovým  vetraním  podľa  prílohy  č. 7 bodu 3 k 
vyhláške MV SR č. 94/2004  Z. z. Činnosť vetracieho  zariadenia musí byť pri chránenej  únikovej 
ceste typu  C aspoň po dobu 
90 minút, pretože CHÚC typu C bude  súčasne slúžiť ako 
zásahová cesta. 

Pretlak   medzi   schodiskom  a vedľajšími   požiarnymi   úsekmi   musí   byť  od  10  do  
30Pa  tak,  aby   bol dodržaný   tlakový   spád  z priestoru   únikovej   cesty  do   vedľajšieho   
požiarneho   úseku.  Pre   každé  požiarne vetranie   VZT  musí   byť  zabezpečená  trvalá   dodávka  
elektrickej   energie.   Spúšťanie   požiarneho   vetrania   v CHÚC  bude ovládané  automaticky  cez 
elektrickú  požiarnu  signalizáciu.  Ovládanie  požiarneho  vetrania  – viď projekt elektroinštalácie. 

Ventilátor   pre   prívod   vzduchu do  schodiska bude  umiestnený   na   streche   objektu   
na   betónovom podstavci,   potrubie   prívodu   vzduchu  je   zvedené  v samostatnej   šachte   a 
ukončené  v priestore   schodiska v suteréne   podľa   výkresovej   časti.  Vzduch bude  v tomto   
mieste   vyfukovaný   do  priestoru   schodiska  cez výustku na  štvorhranné potrubie. Odvod 
vzduchu bude  zabezpečený vo vrchole schodiska cez motoricky ovládaný  svetlík. 

 
Požiadavky na energie 
- elektro: Ventilátor 
CVAT/10-6000 
Príkon 728W Prúd 1,2A 
Napájanie               400V/50Hz/3F 

 
6. POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ ÚPRAVY 
Všetky  požiadavky na  stavebné  úpravy  pre  VZT  zariadenia  boli  konzultované  a uplatnené,  
alebo  boli  vopred zadefinované od architekta, v priebehu vypracovanie PD. 

 

7. POZIADAVKY NA ENERGIU 

Vsetky poziadavky  na energiu  (elektro)  bali odovzdane  odbornym projektantom tychto  profesif  v 
priebehu vypracovania  PD. 

 
 

B.17.4. Vzduchotechnika garáží a chránených únikových ciest – SO-03 a SO-04 
 
 

1. ÚVOD 
Projekt   vzduchotechniky   rieši   vetranie   priestoru   garáží   a požiarne   vetranie   

schodísk  a   predsiení bytových  domov SO  03 a SO 04. Koncepcia vzduchotechniky  je  
podriadená  funkcii  jednotlivých  priestorov, stavebnému   riešeniu,   hygienickým  požiadavkám  
ako  aj   požiadavkám  na   štandard   a mikroklímu,   ktorý   si objekt vyžaduje. 

Stavba  má bytový  charakter.  Nevyskytujú  sa  v nej  výrobné  priestory,  v ktorých  by 
vznikali  škodliviny s dopadom na  životné prostredie. 

Vzduchotechnické        zariadenia        pracujú        len        s čistým        vonkajším        
vzduchom.      Vplyvom vzduchotechnického  zariadenia sa  kvalita vzduchu len zvyšuje. 

 
2. PODKLADY PRE NÁVRH VZDUCHOTECHNIKY 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité  a zohľadnené nasledovné normy a vyhlášky: 
• STN CR 12729 – Vetranie budov, symboly, názvoslovie. 
• EKODESIGN  – Smernica Európskeho  parlamentu a Rady 2009/125 ES 
• STN 736058 – Hromadné garáže vrátane zmien a doplnkov 
• STN 730802/Z.z. – Požiarna bezpečnosť stavieb. 



 

 

• Nariadenie vlády  Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred hlukom  a vibráciami zb. z. 
č.40/2002. 
• Vyhláška MZ SR č. 259/2008 - O podrobnostiach , o požiadavkách na  vnútorné prostredie 
budov 
• Zbierka zákonov 625/2006 – Energetická hospodárnosť budov 
• Zbierka 339/2006 – Podrobnosti o prípustných hodnotách hluku 
• Hygienické požiadavky na  pracovné prostredie č. 7/1978. 
• Konzultácie s hlavným  projektantom  stavby. 

 
 

3. VÝPOČTOVÉ PARAMETRE 
• nadmorská výška 134,00  m.n.m. 

 
Stav  vonkajšieho vzduchu: 
• leto teplota suchého teplomeru: 

teplota vlhkého teplomeru: 
+32oC 
+20oC 

 
• zima 

entalpia : 
minimálna teplota vzduchu: 

58,2 KJ/kg 
-11oC 

 relatívna vlhkosť pri -11oC: 90% 
 barometrický tlak: 99600 Pa 

 
4. ROZDELENIE VZDUCHOTECHNIKY: 
Podľa účelu je vzduchotechnika rozdelená na  nasledujúce zariadenia: 
• Zariadenie č.1 – Odvetranie garáží 
• Zariadenie č.2 – Požiarne vetranie schodísk a predsiení 

 
5. POPIS A FUNKCIA ZARIADENÍ 
5.1 Zariadenie č.1 – Odvetranie garáží 

Odvetranie  priestorov  garážových  státí  v priestore  suterénu  bude prirodzené  – otvormi  
v obvodovej konštrukcii,  ktorými  sa  zabezpečí priečne  prevetranie  podľa  požiadavky čistej 
prietokovej  plochy  0,15m2 na jedno  státie.  Z plochy  0,15m2 na  jedno  státie je  uvažované 
0,075m2 pre  prívod vzduchu a 0,75m2 pre  odvod vzduchu. 

 
 

5.2. Zariadenie č.2 – Požiarne vetranie schodísk a predsiení 
Chránené  únikové cesty  –  schodiská a  predsiene  -    budú  zabezpečené samostatnými  

zariadeniami, ktoré budú od ostatných požiarnych úsekov i ostatných zariadení VZT požiarne 
oddelené. Každá CHÚC je samostatný    požiarny    úsek.   Ovládanie    ústredne    EPS  bude  z 
ovládacieho    panelu,    ktorý    je    zabudovaný v ústrední EPS. 

Chránené  únikové cesty budú vetrané  pretlakovým  vetraním  podľa  prílohy  č. 7 bodu 3 k 
vyhláške MV SR č. 94/2004  Z. z. Činnosť vetracieho  zariadenia musí byť pri chránenej  únikovej 
ceste typu  C aspoň po dobu 
90 minút, pretože CHÚC typu C bude  súčasne slúžiť ako zásahová cesta. 

Pretlak  medzi  schodiskom a požiarnou  predsieňou  v každej  chránenej  únikovej  ceste  
musí  byť od  15 do 50Pa a medzi  požiarnou  predsieňou  a vedľajšími  požiarnymi  úsekmi  musí  
byť od 10 do 30Pa tak, aby  bol dodržaný  tlakový spád z priestoru únikovej cesty do  požiarnej 
predsiene. 

Pre  každé požiarne  vetranie  VZT musí  byť zabezpečená trvalá  dodávka elektrickej  
energie.  Spúšťanie 



 

 

požiarneho    vetrania    v každej    CHÚC   bude  ovládané    automaticky    cez   elektrickú    
požiarnu    signalizáciu. Ovládanie požiarneho vetrania – viď projekt elektroinštalácie. 

Ventilátor   pre   prívod   vzduchu do  schodiska bude  umiestnený   na   streche   objektu   
na   betónovom podstavci,   potrubie   prívodu   vzduchu  je   zvedené  v samostatnej   šachte   a 
ukončené  v priestore   schodiska v suteréne   podľa   výkresovej   časti.  Vzduch bude  v tomto   
mieste   vyfukovaný   do  priestoru   schodiska  cez výustku na  štvorhranné potrubie. Odvod 
vzduchu bude  zabezpečený vo vrchole schodiska cez motoricky ovládaný  svetlík.  Prívod  vzduchu  
pre  požiarne  vetranie  predsiení  zabezpečí ventilátor  osadený  na   streche objektu.    Vzduch   je    
vedený  vzduchotechnickým    potrubím    do   každého  podlažia    kde  je    vyfukovaný    do 
požiarnej   predsiene   cez  výustku   na   štvorhranné   potrubie.   Odvod   vzduchu  je   pretlakom   
cez  výustky  do 
štvorhranného  potrubia  v každej  požiarnej  predsieni  a ukončený na   streche  objektu  potrubím  s 
výfukovými 
kusmi. 

 
Požiadavky na energie 
- elektro: Ventilátor 
CVAT/10-6000 
Príkon 728W Prúd 1,2A 
Napájanie 400V/50Hz/3F 

 
Ventilátor CVAT/10-4000 
Príkon 445W Prúd 2,1A 
Napájanie 230V/50Hz/1F 

 
 
 

6. POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ ÚPRAVY 
Všetky  požiadavky na  stavebné  úpravy  pre  VZT  zariadenia  boli  konzultované  a uplatnené,  
alebo  boli  vopred zadefinované od architekta, v priebehu vypracovanie PD. 

 
 

7. POŽIADAVKY NA ENERGIU 
Všetky  požiadavky na   energiu  (elektro)  boli  odovzdané odborným  projektantom  týchto  profesií  
v priebehu vypracovania PD. 

 
 
 

 

B.18. Plyn  
 

B.18.1. SO-15.1 Ochrana VTL plynovodu 
 
Základné údaje dotknutých plynárenských zariadení 
 
Prepravované médium: zemný plyn naftový 
Technické zariadenie plynové:        VTL plynovd - skupiny Ag) 
Menovitý tlak: 4,0 MPa 
Menovitá svetlosť potrubia: oceľ DN 300 



 

 

Menovitá svetlosť chráničky: Dxt 508x8 mm  
Dĺžka chráničky: 7,0 m + 38,0 m 
 
Východiskové podklady 
 
• dokumentácia pre územné rozhodnutie (2014, Compass s. r. o. Bratislava) 
• vyjadrenie SPP Distribúcia č. 163/241014/BA/PJ z 24. 10. 2014 
• vyjadrenie SPP Distribúcia TDba/2207/2015/JPe z 3. 9. 2015 
• vyjadrenie SPP Distribúcia TDba/3123/2016/JPe z 9. 9. 2016 
• odpoveď SPP Distribúcia (422/DP/2016 z 25.10.2016) na žiadosť o udelenie výnimky, ev. č. výn. 

158/211014/BA/PJ 
• situácia s geodetickým zameraním existujúceho VTL plynovodu, ktoré bolo zrealizované 

nazáklade vytýčenia trasy prevádzkovateľom  plynovodu 
• trasy projektovaných komunikácií a inžinierskych sietí 

 
Súčasný stav 

V záujmovej oblasti sa nachádzajú tieto plynárenské zariadenia v správe SPP- distribúcia a. s.: 
- STL plynovod DN 200, PN 300 kPa 
- VTL plynovod DN 300, PN 4,0 MPa 

 
Trasa VTL plynovodu je vedená v koridore medzi plánovanou stavbou a jestvujúcou vozovkou 
Rusoveckejcesty. Požiadavka na dodatočnú ochranu existujúceho VTL plynovodu je vyvolaná 
situovaním  navrhovaných objektov stavby do priestoru jeho bezpečnostného pásma (20 m) 
stanoveného zákonom č.251 Z.z. §80, odst. b) a z toho vyplývajúcich požiadaviek na zúženie 
priestoru bezpečnostného pásma (v zmysle dohodnutých podmienok a so súhlasom prevádzkovateľa 
siete – SPP distribúcia a.s.). 
 
Upozornenie 
Výstavba bude prebiehať v ochrannom pásme VTL plynovodu, takže bez prekonzultovania a 
následného poučenia zodpovedných pracovníkov nie je možné začať výkopové práce. Výstavbu 
realizovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, súvisiacich STN a požiadaviek SPP - 
Distribúcia a. s. 

 

Technické riešenie ochrany VTL plynovodu 

Ochrana predmetného VTL plynovodu je riešená na troch úsekoch trasy: 

1. úsek: súbeh plynovodu s projektovaným rozšírením Rusoveckej cesty o 1 jazdný pruh 

2. úsek: križovanie plynovodu s projektovanou príjazdovou komunikáciou do riešeného územia 
(vetva „A“) 

3. úsek: križovanie plynovodu s projektovanou kanalizáciou 

 
1. ÚSEK 

Na zamedzenie negatívnych účinkov porušenia celistvosti potrubia sa navrhuje uloženie cestných 
panelov IZD 180/10 nad potrubie VTL plynovodu a to v dĺžke 83,0 m. Dĺžka osadenia cestných 
panelov je navrhnutá tak, aby presahovala stavbu o vzdialenosť bezpečnostného pásma stanovenú 
zákonom, t. j. 20 m meranej od každého rohu stavby. Použije sa 27 ks panelov rozmerov 
1990x2990x180 mm.  

Uloženie panelov 



 

 

Pre uloženie panelov sa vykope nad osou potrubia ryha šírky 2,2 m, hĺbky 0,6 m. Plocha sa 
zarovná, zriadi sa vyrovnávací podsyp zo zeminy zhutnený ľahkými vibračnými prostriedkami. Do 
takto upravenej ryhy sa budú postupne ukladať panely, ktoré sa budú spájať prepojením montážnych 
ôk. Prepojenie bude realizované z betonárskej ocele s priemerom 12 mm, ktorá bude privarená na 
montážne oká tak, aby vznikol dvojstrižný spoj. Po spojení panelov sa zalejú priestory káps 
montážnych ôk cementovou zálievkou, aby sa dosiahol čo možno najtesnejší a najtuhší spoj. Použije 
sa cementová zálievka z portlandského cementu. Pre optimálne výsledky sa požaduje, aby bola 
pevnosť zálievky min. 30 MPa (pevnosť betónu panela), max. veľkosť zrna kameniva 8 mm, stupeň 
tekutosti betónovej zmesi S4. Spoje sa ošetria izolačným náterom v zložení ALP+2x ALN a prekryjú sa 
ochrannou geotextíliou. Na zásyp panelov sa použije pôvodná zemina. 

Začiatok a koniec umiestnenia cestných panelov bude označený orientačným stĺpikom s nápisom 
Betónový panel nad VTL plynovodom“. 

 
2. ÚSEK 

Vzhľadom na budúce križovanie VTL plynovodu s cestnou komunikáciou je nutné riešiť jeho úpravu 
tak, aby spôsob križovania vyhovoval platným predpisom – STN 38 6410, TPP 702 10. V tomto úseku 
sa plynovod opatrí chráničkou. Navrhuje sa osadiť pozdĺžne delenú chráničku z oceľového potrubia, 
ktorá sa spojí zvarovaním. Chránička DN 500 bude dĺžky  38,0 m a bude presahovať projektovanú 
príjazdovú komunikáciu  o 2,5 m na jedom a 3,5 m na druhom konci.  

Táto chránička priamo nadväzuje na 1. úsek potrubia chráneného cestnými panelmi (pozri vyššie). 

Nakoľko sa jedná o dodatočné osadenie chráničky na oceľové potrubie chránené izoláciou, spôsob 
realizácie musí zohľadňovať túto skutočnosť, aby nedošlo k jej poškodeniu vplyvom pôsobenia teploty. 
Na ochranu izolácie proti sálavému teplu sa použije vrchná fólia RTHG 440 AL a spodná fólia 
RTG 440 SIGRT 2.  

Na zabezpečenie polohy plynovodu v chráničke sa na plynovod osadia dištančné izolačné 
objímky. Konce chráničky sa utesnia pryžovou manžetou. Chránička bude opatrená čuchacou rúrkou 
na obidvoch koncoch. Bude vyvedená nad terén. Pre zabránenie vniknutia vody do čuchačky sa  vrch 
rúrky opatrí 180o kolenom.  

Konce chráničky sa utesnia proti vniknutiu vody tesniacimi manžetami. 

 

3. ÚSEK 

V zmysle TPP 702 10 čl. 4. 2. 2 sa rieši ochrana VTL plynovodu DN 300 v mieste križovania 
s projektovanou kanalizáciou osadením chráničky na tento plynovod. Chránička DN 500 bude dĺžky  
7,0 m a bude na oboch koncoch presahovať projektovanú kanalizáciu  o 3,0 m.  

Nakoľko sa jedná o dodatočné osadenie chráničky na oceľové potrubie chránené izoláciou, spôsob 
realizácie musí zohľadňovať túto skutočnosť, aby nedošlo k jej poškodeniu vplyvom pôsobenia teploty. 
Na ochranu izolácie proti sálavému teplu sa použije vrchná fólia RTHG 440 AL a spodná fólia 
RTG 440 SIGRT 2.  

Na zabezpečenie polohy plynovodu v chráničke sa na plynovod osadia dištančné izolačné 
objímky. Konce chráničky sa utesnia pryžovou manžetou. Chránička bude opatrená čuchacou rúrkou 
na vyššom konci jej nivelety. Bude vyvedená nad terén. Pre zabránenie vniknutia vody do čuchačky 
sa  vrch rúrky opatrí 180o kolenom.  

Konce chráničky sa utesnia proti vniknutiu vody tesniacimi manžetami. 

Príprava delenej chráničky 



 

 

Pozdĺžne hrany delenej chráničky a konce rúr sa musia upraviť trieskovým obrábaním podľa STN 
EN ISO 9692-1 a STN EN 1708-1. Na spodný diel chráničky sa z vnútornej strany po oboch stranách 
po celej dĺžke navarí kútovým zvarom pásovina s rozmermi 5x50 mm tak, aby presahovala hranu 
deleného potrubia o 25 mm na zabezpečenie polohy a obmedzenie pôsobenia sálajúceho tepla pri 
zváraní delenej chráničky. Po osadení vrchného dielu chráničky, po vycentrovaní a zabezpečení 
polohy potrubia sa chránička zvarí elektrickým oblúkom.  
Materiál 

Menovitá svetlosť chráničky sa navrhuje Dxt 508x10 (oceľové rúry vhodné na zváranie s min. medzou 
klzu 235 N/mm2).  Rúry a komponenty použité pri realizácii chráničky musia spĺňať požiadavky STN 
38 6410 a ich vlastnosti musia byť dokladované osvedčením o kvalite certifikátom podľa STN EN 
10204 – inšpekčný certifikát 3.1, ak prevádzkovateľ neurčí inak. 

Nedeštruktívna kontrola montážnych zvarov 

Po realizácii zváračských prác sa vykoná nedeštruktívna skúška zvarov vizuálnou kontrolou 
v súlade s STN EN ISO 17637 pracovníkom s kvalifikáciou VT-2. Kvalita zvarových spojov musí 
vyhovovať požiadavkám STN EN ISO 5817, stupeň C. 

Zemné práce 

   Pre uloženie panelov sa vykope nad osou potrubia ryha šírky 2,2 m, hĺbky 0,6 m. Plocha sa 
zarovná, zriadi sa vyrovnávací podsyp zo zeminy zhutnený ľahkými vibračnými prostriedkami.  

Pre osadenie delenej chráničky sa vykope jama rozmerov 8,1 x 1,8 x 2,2 m. Výkop sa musí  
realizovať ručne. Steny výkopu stabilizovať príložným pažením. Plynovod sa podloží dvomi drevenými 
hranolmi prierezu 30 x 35 cm dĺžky 1,8 m, ktoré sa umiestnia na dno jamy.  

Plynovod v chráničke sa obsype 200 mm nad vrchol potrubia pieskom, na ktorý sa uloží 
výstražná fólia žltej farby a zvyšný výkop sa zasype pôvodným výkopkom. Zásyp musí byť 
rovnnomerne hutnený po celom profile ryhy. Technológia zhutňovania musí vylúčiť pohyb a 
poškodenie uloženého potrubia a izolácie. Na zásyp potrubia sa použije zemina do veľkosti zrna 
32 mm. 

 
Ochrana proti korózii 

Prevádzkované potrubie 

Po odkopaní potrubia a očistení izolácie sa vykoná za účasti pracovníkov prevádzkovateľa kontrola 
kvality izolácie plynovodu vrátane elektroiskrovej skúšky skúšobným napätím zodpovedajúcim druhu a 
hrúbke izolácie. V prípade zistenia defektov sa poškodená izolácia opraví.  

Pred vykonaním izolácie sa musia hrany továrenskej izolácie skosiť. Pri izolovaní sa musí 
postupovať podľa technických podmienok alebo návodu výrobcu. Preizolovanie sa vykoná pomocou 
izolačnej pásky. Jednotlivé pruhy pásky sa musia navinúť s predpísaným prekrytím navzájom a cez 
továrenskú izoláciu. Vykoná sa opätovná elektroiskrová skúška kvality izolácie. 

Pasívna ochrana potrubia  - preizolovanie v úseku osadenia chráničky  – páskový systém 
Serviwrap.  

Chránička 

Vonkajší povrch osadenej oceľovej chráničky musí byť pasívne chránený proti korózii.  Navrhuje 
sa páskový systém Serviwrap. Vykoná sa kontrola kvality izolácie skúšobným napätím 
zodpovedajúcim druhu a hrúbke izolácie.  

Izolatérske práce zabezpečí zhotoviteľ osobami kvalifikovanými  na výkon izolatérskych prác 
s platným osvedčením na prácu s príslušným izolačným materiálom.  



 

 

Chránička bude vybavená kontrolným meracím vývodom pre potreby merania izolačného stavu 
chráničky a potrubia ním vedeného. Izolačný odpor medzi oceľovou chráničkou a potrubím je potrebné 
kontorlovať meraním podľa TPP 946 02. O meraných hodnotách odporu sa musia predložiť doklady a 
zápis v stavebnom denníku. 

Ochrana prvkov umiestnených v zemi 

Pre zabezpečenie protikoróznej ochrany prvkov umiestnených v zemi (oceľové platne, tyče, 
skrutky), je potrebné, aby bolo príslušným spôsobom ošetrené. Nátery budú aplikované na všetky 
oceľové konštrukcie priamo zasypané zeminou. Z dôvodu ochrany konštrukcie sa môže použiť 
ochrana pred kamenivom (počas zasypávania a hutnenia). Použije sa separačná geotextília min. 
gramáže 400 g/m2 a s odolnosťou voči prepichnutiu (CBR statický vpichový odpor min. 2,8 N). 

Dielensky vyrobené časti: 

- príprava povrchu na stupeň Be podľa STN EN ISO 12944-4 

- žiarové zinkovanie ponorom podľa STN EN ISO 1461-PR.1. hr. 100ηm 

- epoxidová živica s nízkym obsahom rozpúšťadiel, min. hr. 100ηm 

- polyuretánový vrchný náter, min. hr. 80ηm 

Nátery na stavenisku: 

- príprava povrchu na stupeň Sa S1/2 podľa STN EN ISO 8501-1 

- epoxid s obsahom sklených vločiek vysokosušinový (minimálne 80% objemových) – EPmGF 
(HS), min. hr.  100ηm 

polyuretánový vrchný náter (PUR), min. hr. 80ηm 

Vzdialenosť potrubia od iných vedení 

Pred začatím zemných prác zhotoviteľ s investorom pozvú správcov podzemných vedení na 
presné vytýčenie ich priebehu, aby pri zemných prácach nedošlo k ich poškodeniu.  

Pri križovaní a súbehu potrubia s podzemnými vedeniami je nutné dodržať najmenšiu vzdialenosť 
medzi povrchmi potrubia a vedeniami podľa tab. 4 STN 38 6410. 

Keďže výstavba bude prebiehať v ochrannom pásme plynovodov, bez prekonzultovania a 
následného poučenia zodpovedných pracovníkov nie je možné výstavbu realizovať.  
Projekt je spracovaný v zmysle TPP 702 10, STN EN 1594, TPP 906 01 a ostatných súvisiacich 
noriem a predpisov a požiadaviek prevádzkovateľa. Výstavbu realizovať v zmysle schválenej 
projektovej dokumentácie, súvisiacich STN a požiadaviek prevádzkovateľa. 

Označenie potrubia 

Plynovod uložený v zemi musí byť označený žltou výstražnou fóliou podľa STN 73 6006, ktorá sa uloží 
0,2 m nad povrchom potrubia. 

Zváranie potrubia, kontrola akosti zvarov 

 Zváračské práce pri výstavbe plynovodov môžu vykonávať len zhotovitelia, ktorí preukážu 
spôsobilosť vyrábať zvárané konštrukcie požadovanej kvality podľa STN EN ISO 3834-2. 

Spoje rúr sa zhotovia oblúkovým zváraním. 



 

 

Skúšanie chráničky 

Tesnosť chráničky sa odskúša pretlakom 5 kPa po dobu 30 min.  
Práce v BP a OP VTL plynovodov 

Pred začatím prác v OP požiada investor prevádzkovateľa VTL o vytýčenie všetkých plynovodov a 
káblov v danej lokalite. Práce v OP VTL plynovodov môžu riadiť a vykonávať len pracovníci 
dodávateľa preukázateľne oboznámení s bezpečnostnými predpismi v BP a OP plynovodov v zmysle 
interných predpisov SPP Distribúcia a. s.. 

Každé poškodenie zariadení VTL musí byť ihneď hlásené prevádzkovateľovi plynovodu.  

Bezpečnostné predpisy 

Predpisy pre prevádzku, kontrolu a údržbu plynovodu sú súčasťou zvláštnych plynárenských 
predpisov. 

Pri realizácii stavby dodržať príslušné bezpečnostné predpisy: 
- Zákon 656/2004 Z. z. o energetike 
- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach 
- Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti pre zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami... 
- Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení vyhlášky 484/1990 Zb., ktorou sa určujú základné 

požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 
- Pri zváracích prácach sa musia dodržiavať bezp. predpisy a ustanovenia STN 0610, resp. 

STN 05 0630 
Súvisiace normy a predpisy 
  
 - STN 38 6410 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom 
 - TPP 702 10 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom 
 - STN EN 1594 Systémy zásobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 
16  barov. Požiadavky na prevádzku. 

 - TPP 906 01 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných 
pásmach distribučných sietí 
- TPP 946 02 Oceľové chráničky vysokotlakových plynovodov, meranie, údržba a rekonštrukcia. 

 - STN 73 3050  Zemné práce 
- STN 73 6005  Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
- STN 13 1010 Výpočet pevnosti súčastí potrubí kruhového prierezu 
- STN 13 0010 Menovité tlaky a pracovné stupne 
- STN EN 12327:2001 Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a 

odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku. (386437) 
 - STN EN 1435 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie zvarových spojov prežarovaním 
(051150) 

 - STN 05 0710 Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov 
- STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 

 

Predpisy pre prevádzku, kontrolu a údržbu plynovodu sú súčasťou zvláštnych plynárenských 
predpisov. 

Pri realizácii stavby dodržať príslušné predpisy 
- Zákon 251/2012 Z. z. o energetike 
- Pri zváracích prácach sa musia dodržiavať bezp. predpisy a ustanovenia STN 0610, resp. 

STN 05 0630 
Dodržiavať ustanovenia nasledovných zákonov, V a NV: 



 

 

- Zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

- Zákon č. 163/2001 Z. z. O chemických látkach a chemických prípravkoch 
- Vyhláška č. 374/1990 Slovenského úradu bezpečnosti  a Slovenského banského úradu o 

bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
-  Vyhláška č. 508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

bezpečnosti  technických zariadení 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení 
- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných 

prostriedkov 
- Nariadenie vlády 392/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pro 

používaní pracovných prostriedkov 
- Nariadenie vlády 391/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko 
- Nariadenie vlády 387/2006 Z. z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci 
- Nariadenie vlády 281/2006 z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

práci s bremenami 
- Zákon č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarmi 
- Vyhláška č. 121/2002 Z. z. O požiarnej prevencii 
 
BEZPEČNOSŤ PRÁCE podľa Z. č. 124/2006 Z. z. a Vyhl. 508/2009 Z. z. 
Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v oblasti 
bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, interné bezpečnostné predpisy, ustanovenia zákona 
124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  a vyhl. č. 508/2009 Z. z.  

Zamestnanci musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z. na základe vypracovanej 
analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť presne vymedzená a 
pracovníci musia mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu. 
Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť opatrenia 
v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 
 
Možné zdroje ohrozenia BOZP: 
- práce vo výške a vo výkopoch 
- tlakové skúšky 
- únik plynov 
- manipulácia s bremenami 

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť v zmysle §17 vyhl. č. 508/2009 Z. z. 

 

B.18.2. SO-15.2 Plynovod a prípojky plynu 
 

SO-15.2.1 VEREJNÝ PLYNOVOD  
 SO-15.2.2 PRÍPOJKA PLYNU A AREÁLOVÝ PLYNOVOD 

 
Základné údaje 
 
Vyhradené technické zariadenie plynové skupiny „Bg)“, 
Prepravované médium: zemný plyn naftový 



 

 

Menovitý tlak: STL 
Potrubie: plynovod - PE SDR 17 D 160x9,5 –259,5 m 
 prípojka - PE SDR 17 D 110x6,6 – 9,5 m 
Chránička: PE SDR 17 D 225x13,4 – 27,0 m 
 
Východiskové podklady 
 
• dokumentácia pre územné rozhodnutie (2014, Compass s. r. o. Bratislava) 
• vyjadrenie SPP Distribúcia č. 163/241014/BA/PJ z 24. 10. 2014 
• vyjadrenie SPP Distribúcia TDba/2207/2015/JPe z 3. 9. 2015 
• vyjadrenie SPP Distribúcia TDba/3123/2016/JPe z 9. 9. 2016 
• odpoveď SPP Distribúcia (422/DP/2016 z 25.10.2016) na žiadosť o udelenie výnimky, ev. č. výn. 

158/211014/BA/PJ 
• situácia s geodetickým zameraním existujúceho VTL plynovodu, ktoré bolo zrealizované 

nazáklade vytýčenia trasy prevádzkovateľom  plynovodu 
• trasy projektovaných komunikácií a inžinierskych sietí 
 
Upozornenie:  
Výstavba bude prebiehať v ochrannom pásme VTL plynovodu, takže bez prekonzultovania a 
následného poučenia zodpovedných pracovníkov nie je možné začať výkopové práce. Výstavbu 
realizovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, súvisiacich STN a požiadaviek SPP - 
Distribúcia a. s. 

V čase spracovanie tejto dokumentácie neboli k dispozícii aktuálne podmienky pripojenia 
stanovené prevádzkovateľom distribučnej siete. 
 
Súčasný stav 

V záujmovej oblasti sa nachádzajú tieto plynárenské zariadenia v správe SPP- distribúcia a. s.: 
- STL plynovod DN 200, PN 300 kPa 
- VTL plynovod DN 300, PN 4,0 MPa 
-  

Navrhované riešenie 
 
Predmetom projektu je plynofikácia riešeného územia za účelom vykurovania. Pre tieto potreby bude 
využitá 
existujúca odbočka DN150 z centrálneho zásobovacieho STL plynovodu, PN 300 kPa vybudovaného 
v rámci 
etapy Južné mesto – zóna C1.  
 
 
 
SO-15.2.1 VEREJNÝ PLYNOVOD  
Zriadi sa STL plynovod D160 – vetva „P“. Za bodom napojenia sa osadí trasový uzáver – guľový ventil 
steleskopickou zemnou súpravou. Trasa bude od bodu pripojenia vedená popod existujúcu 
komunikáciu smerom k navrhovanej zástavbe. Križovanie cesty sa navrhuje riadeným 
mikrotunelovaním. Plynovod pokračuje v navrhovanej komunikácii okolo celej plánovanej zóny a bude 
ukončený na jej severozápadnom okraji, kde bude možnosť výhľadového napojenia ďalšej výstavby. 
Na trase STL vetvy „P“ bude zriadená odbočka D160 s trasovým uzáverom pre vytvorenie možnosti 
rozšírenia plynovodu.  
 
SO-15.2.2 PRÍPOJKA PLYNU A AREÁLOVÝ PLYNOVOD 



 

 

Pre potreby vykurovania navrhovaných bytových domov sa navrhuje pripojovací plynovod (prípojka) 
k objektu kotolne umiestnenej v bytovom dome (SO 01), ktorý sa napojí na  projektovaný distribučný 
STL plynovod (SO-15.2.1). 
Prípojka bude ukončená hlavným uzáverom plynu (HUP) na hranici parcely bytového domu v 
plynomernej a regulačnej skrinke. Regulácia tlaku plynu, meranie a vnútorný rozvod bude riešený 
v rámci OPZ kotolne a nie je predmetom tejto dokumentácie. 

Návrh trasy distribučného plynovodu je v súlade s požiadavkami TPP 702 01. Keďže výstavba 
bude prebiehať v ochrannom pásme plynovodov,  bez prekonzultovania a následného poučenia 
zodpovedných pracovníkov nie je možné výstavbu realizovať.  

 
Chránička 
 
V úseku križovania plynovodu s existujúcou komunikáciou sa plynovod osadí do plastovej chráničky. 
Chránička bude na oboch koncoch presahovať chránený priestor o 1,0 m. Menovitá svetlosť chráničky 
je D 225. Potrubie sa nasunie do chráničky pomocou plastových dištančných objímok. Chránička bude 
opatrená čuchacou rúrkou na obidvoch koncoch nivelety. Na zhotovenie čuchačky sa použije 
výhradne rúra PE v tvare tyčí. Vývod čuchačky bude umiestnený min. 10 cm pod vekom  poklopu. 
Poklop bude označený nápisom „PLYN“ alebo „GAS“. Na podloženie poklopu  sa použije betónová 
dlaždica. Poloha čuchačky bude označená orientačným stĺpikom. Konce chráničky sa utesnia proti 
vniknutiu vody tesniacimi manžetami.  
Mikrotunelovanie – riadené horizontálne vŕtanie 

Jedná sa o bezvýkopový spôsob uloženia plynovodu pod cestu. V prípravnej fáze sa vykopú jamy 
-  štartovacia rozmerov 3 x 1,5 m a koncová rozmerov 1,5 x 1,5 m. Vŕtanie prebieha pomocou 
vyskotlakovej vrtnej zmesi vháňanej do vrtnej hlavy umiestnenej na začiatku vrtnej tyče. Striekaním 
zmes roztlačuje zeminu a vrtná hlava postupuje vpred. Týmto spôsobom sa urobí pilotný vrt od 
štartovacej jamy po koncovú. Následne sa rozširovacou hlavou s podporou výplachovej zmesi zväčší 
priemer pilotného vrtu na požadovanú veľkosť podľa priemeru vťahovaného potrubia. Keď je 
rozširovanie vrtu dokončené, za rozširovaciu hlavu sa zapojí vopred pripravené potrubie, ktoré sa 
vtiahne s podporou bentonitovej zmesi do vrtu. 

V našom prípade sa jedná o potrubie PE D 160 v PE chráničke D 225. 

Prepoje a odpoje 

Spôsob prepojenia  preložky plynovodu na existujúci plynovod sa musí zrealizovať podľa požiadaviek 
prevádzkovateľa plynovodu. 
Návrh postupu realizácie prepojov:  
1. Vybuduje sa nový úsek STL plynovodu  
2. Prepojí sa novovybudovaný STL plynovod na jestvujúci STL plynovod  bez odstávky  
odberateľov.  
3. Vysadí sa odbočka pre pripojovací plynovod, ktorá sa prepojí na existujúce potrubie. 
 
Materiál 

Plynovod  sa zriadi z polyetylénových  rúr podľa STN EN 1555.1-2, PE 100 RC TYP 3 (s vonkajším 
ochranným plášťom) PE 100 RC SDR 17 - Dxt 160x9,5, Dxt 110x6,6  Chránička bude 
z polyetylénových rúr PE 100 RC SDR 17 Dxt 225x13,4 v tyčovom  prevedení.  
Zabudované materiály a zariadenia musia spĺňať príslušné legislatívne požiadavky, napr. zákon č. 
133/2013 Z. z. a č. 264/1999 Z. z. Rúry, tvarovky a ostatné komponenty musia byť vzájomne 
zvariteľné a táto vlastnosť musí byť posúdená podľa MFR na základe STN EN ISO 1133-1. Vzájomnú 
zvariteľnosť potrubia z PE 100 a PE 80 musí preukázať výrobca materiálu (PE 100). 



 

 

Tlakové skúšky plynovodov a pripojovacích plynovodov 

Nakoľko sa jedná o vyhradené technické zariadenie „Bg“, je potrebné zároveň s tlakovou 
skúškou vykonať I. úradnú skúšku za účasti OPO. Technologický postup tlakovej skúšky vypracuje 
zhotoviteľ stavby na základe vyhlášky SÚBP č.508/2009.  

Tlaková skúška bude vykonaná v súlade s STN EN 12327 a TPP 702 02 R2 a TPP 702 01.  
Tlakovú skúšku možno začať najskôr 2 hodiny po vychladnutí posledného zvaru na plastovej 

časti potrubia. Zvyšovanie skúšobného pretlaku sa musí vykonať plynulo. Dokončený plynovod sa plní 
min. 1,4 nás. prevádzkového pretlaku skúšobného média,  navrhuje sa 600 kPa. Kontrola pretlaku sa 
vykoná deformačným tlakomerom s rozsahom 0 - 1 MPa. Tlakovú skúšku možno začať až po ustálení 
pretlaku v plynovode, t.j. 24 hodín. Tlaková skúška pri pretlaku 600 kPa trvá 4 hodiny, následne sa 
tlak v potrubí zníži na 100 kPa a pokračuje 1 hodinu. Tlaková skúška je uznaná za vyhovujúcu, pokiaľ 
počas nej nedošlo k poklesu tlaku v plynovode. 

Tesnosť armatúr a rozoberateľných spojov sa overuje penotvorným  roztokom alebo 
detektorom. Tesnosť potrubia je vyhovujúca, ak v priebehu tlakovej skúšky 

 a) nedošlo k zmene pretlaku vplyvom úniku skúšobného média 
 b) neboli zistené netesnosti na rozoberateľných spojoch, alebo tieto netesnosti boli 

odstránené. 
 Platnosť tlakovej skúšky je 6. mesiacov. Ak sa dovtedy plynovod neuvedie do prevádzky, 

skúška sa musí opakovať.  
Tesnosť chráničky sa odskúša pretlakom 5 kPa po dobu 30 min.  

Zemné práce 
Keďže výstavba bude prebiehať v ochrannom pásme plynovodov, bez prekonzultovania a 

následného poučenia zodpovedných pracovníkov nie je možné výkopy realizovať. Výkopy v blízkosti 
podzemných vedení realizovať ručne. Pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie 
plynárenských sietí na základe objednávky min. 3 dni pred požadovaným termínom vytýčenia. Pri 
križovaní plynárenských zariadení (PZ) sa budú výkopy realizovať ručne. V prípade obnaženia PZ je 
ich možné znava zasypať iba so súhlasom prevádzkovateľa. 

Mechanizačné prostriedky pri zemných prácach je možné použiť max. do 1 m od povrchu 
plynovodu s max. prev. tlakom do 0,4 MPa vrátane a to za podmienok   stanovených 
prevádzkovateľom. 

Investor požiada prevádzkovateľa na výkon uvedených prác na základe objednávky min. 3 dni 
vopred. 

 Steny výkopu stabilizovať príložným pažením. Ryha sa zasype 200 mm nad vrchol chráničky 
prehodeným triedeným výkopkom (veľkosť zrna do 6 mm), na ktorý sa uloží výstražná fólia žltej farby 
a zvyšný výkop sa zasype pôvodným výkopkom. Zásyp musí byť rovnomerne hutnený po celom 
profile ryhy. Technológia zhutňovania musí vylúčiť pohyb a poškodenie uloženého potrubia (napr. 
využitím vibračnej plošiny). Na zásyp potrubia sa použije zemina do veľkosti zrna 32 mm. 

Výstavba bude realizovaná v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, súvisiacich STN, TPP,  
požiadaviek SPP a konštrukčnej dokumentácie (odsúhlasenej OPO). 

Označenie potrubia 

Plynovod uložený v zemi musí byť označený žltou výstražnou fóliou podľa STN 73 6006, ktorá sa 
uloží 0,4 m nad povrchom potrubia s presahom o 5 cm po oboch stranách potrubia. 

Práce v BP a OP STL plynovodov 

Pred začatím prác v OP požiada investor prevádzkovateľa plynovodov o vytýčenie všetkých  
plynárenských  zariadení v danej lokalite. Práce v OP plynovodov môžu riadiť a vykonávať len 



 

 

pracovníci zhotoviteľa preukázateľne oboznámení s bezpečnostnými predpismi v BP a OP plynovodov 
v zmysle interných predpisov SPP distribúcia a. s.. 

Každé poškodenie plynárenskom zariadení musí byť ihneď hlásené prevádzkovateľovi plynovodu. 

Bezpečnostné opatrenia 

Predpisy pre prevádzku, kontrolu a údržbu plynovodu sú súčasťou zvláštnych plynárenských 
predpisov. 

Pri realizácii stavby dodržať príslušné predpisy 
- Zákon 251/2012 Z. z. o energetike 
- Pri zváracích prácach sa musia dodržiavať bezp. predpisy a ustanovenia STN 0610, resp. 

STN 05 0630 
Dodržiavať ustanovenia nasledovných zákonov, V a NV: 
- Zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 
- Vyhláška č. 508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

bezpečnosti  technických zariadení 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení 
- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných 

prostriedkov 
- Nariadenie vlády 392/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pro 

používaní pracovných prostriedkov 
- Nariadenie vlády 391/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko 
- Nariadenie vlády 387/2006 Z. z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci 
- Nariadenie vlády 281/2006 z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

práci s bremenami 
- Zákon č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarmi 
- Vyhláška č. 121/2002 Z. z. O požiarnej prevencii 
 
BEZPEČNOSŤ PRÁCE podľa Z. č. 124/2006 Z. z. a Vyhl. 508/2009 Z. z. 
Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v oblasti 
bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, interné bezpečnostné predpisy, ustanovenia zákona 
124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  a vyhl. č. 508/2009 Z. z.  

Zamestnanci musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z. na základe vypracovanej 
analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť presne vymedzená a 
pracovníci musia mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu. 
Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť opatrenia 
v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 
 
Možné zdroje ohrozenia BOZP: 
- práce vo výške a vo výkopoch 
- tlakové skúšky 
- únik plynov 
- manipulácia s bremenami 

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť v zmysle §17 vyhl. č. 508/2009 Z. z. 

Súvisiace normy a predpisy 



 

 

Projektová dokumentácia bola spracovaná podľa všetkých náležitostí v zmysle nasledujúcich 
predpisov, v súlade s ktorými musí prebiehať aj realizácia . 

- STN EN 12007-1Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 
barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku  

- STN EN 12327 Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a 
odstavenie z prevádzky.           Požiadavky na prevádzku 

- TPP 702 01 – revízia 2    Plynovody a prípojky z polyetylénu 
- TPP 906 01  Požiadavky na umiestňovanie stavieb v OP a BP distribučných sietí 
- STN 73 3050 Zemné práce 
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
- STN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 
- Zákon 251/2012 Z. z. o energetike 

 

 

B.18.3. PS-03 Kotolňa - plynoinštalácia 
 
VŠEOBECNE  
Projektová dokumentácia rieši prívod plynu pre zdroj tepla, plynové kotly, v kotolni umiestnenej v 1.PP 
objektu SO-01. Kotolňa bude zásobovať teplom bytové domy SO-01 SO-02, SO-03, SO-04 a teplou 
vodou objekt SO-01 a SO-02.  
 
POUŽITÉ PODKLADY 
Pre spracovanie PD boli použité nasledujúce podklady : 
- výkresy architektonicko-stavebného riešenia stavby  
- požiadavky investora 
- príslušné STN a predpisy 
 
PARAMETRE  DOPR. MÉDIA 
-  médium                                        :    zemný plyn naftový 
-  tlak prevádzkový                           :     2,1 kPa 
-  výhrevnosť                                   :     34 MJ/m3 
-  max. spotreba plynu kotolne           :     150,60 m3/h 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE 
Projektované bytové domy SO-01, 02, 03 a 04 tvoria súčasť zóny “C0“, ktorá tvorí súčasť obytného 
súboru s názvom Južné mesto (ďalej iba OS JM, príp. iba OS), ktorej výstavba bude v Bratislave –
Petržalke.   
V OS v rámci prípravy územia bola vybudovaná technická infraštruktúra – inžinierske siete (IS), 
ktorých súčasťou bola i výstavba plynárenských zariadení (PZ) – distribučnej siete STL plynovodov 
s prevádzkovým tlakom PN 0,3 MPa. 
Prevádzkovateľom PZ v lokalite je firma Energy One, s. r. o. Bratislava (ďalej iba fy EO, resp. iba 
prevádzkovateľ). 
Dodávka ZP pre je objekt SO-01 je riešená samostatným pripojovacím plynovodom, ktorý bude 
ukončený vývodom nad terén pri fasáde SO-01. Vývod musia byť opatrený uzáverom, hlavným 
uzáverom plynu (HUP). Prevádzkový tlak plynu v prípojkách bude 0,3 MPa. 
Za HUP budú zriadená regulačná a meracia zostava, podľa podmienok EO. Z MaRZ budú 
vybudované vnútorné rozvody plynu – plynofikácia k plynovým spotrebičom objektu. 
 



 

 

 
Všetky potrubné rozvody plynu pri ich prechodoch cez stavebné konštrukcie musia byť osadené 
v utesnených chráničkách.  
Kotolňa zabezpečujúca potrebné množstva tepla je navrhnutá s núteným obehom teplonosného 
média, ktorým je voda o parametroch 75/60°C. Spaľovacím médiom bude zemný plyn naftový 
o výhrevnosti 34 MJ/m3.  
NTL rozvody plynu sú riešené podľa STN EN 1775. Inštalovaný tepelný výkon kotlov 3x 500 kW 
zaraďuje kotolňu medzi stredné zdroje znečistenia.  
                   
NÁVRH KOTLOVEJ JEDNOTKY 
Pre pokrytie potreby tepla pre bytové domy je navrhnutý  
3 ks plynový kondenzačný kotol Viessmann Vitocrossal 300CT3U so sálavými horákmi typu “Matrix“. 
s tepelným výkonom Q=168 – 500kW, spotreba zemného plynu 50,20 m3/h, tlak plynu 2,0 kPa. 

 

Navrhovaná kotolňa je II. Kategórie – do súčtu menovitých výkonov kotlov nad 0,5 MW do 3,5 MW.    

 
Plynová kotolňa bude bez ľahko vyburateľnej plochy v súlade s STN 07 0703. V rámci plynofikácie 
musia byť splnené ustanovenia v článkoch č. 71 a 99 uvedenej STN. 
Pre vykurovanie s ohrevom vody budú v kotolni osadené 3 ks stacionárnych plynových 
kondenzačných kotlov typ “Viessmann Vitcrossal 300“ pri tepelnom spáde 60/80° s tepelným výkonom 
v rozsahu 192 až 575 kW. Kotle budú vybavené sálavými horákmi typu “Matrix“. 
Odvod spalín z kotlov je riešený certifikovanou spalinovou kaskádou Viessmann ø 450 mm nad 
strechu objektu. Každý kotol bude na spoločný dymovod pripojený dymovodom ø 250 mm, v ktorom 
bude umiestnená spalinová klapka, ktorá bude ovládana priamo z kotlovej automatiky.  
Odvod kondenzátu cez neutralizačný box s granulátom na neutralizáciu kondenzátu umiestnenom  
sokli kotla, osadený sifónom. Kondenzát bude zvedený do kanalizácie PVC hadicou 19x4mm.   
Vetranie priestoru kotolne bude nútené – je predmetom riešenia vzduchotechniky. 
 
ROZVOD PLYNU V KOTOLNI 
Vnútorný plynovod slúži pre rozvod zemného plynu k spotrebičom pod nízkym tlakom. Začína 
uzáverom, ktorý je umiestnený pred RTP osadeným v skrinke.  

Rozvod potrubia je od skrinky MaRZ vedený plynotesnou chráničkou cez obvodové murivo do 
priestoru plynovej kotolne. Potrubie bude redukované na DN 200 a vedené nad kotlami. Akumulačné 
potrubie dľžky 4,0 m bude ukončené zaslepovacou prírubou DN 200 alebo klenutým dnom. 
 
Na konci potrubia sa osadí : 

          tlakomer 0 –6 kPa, � 160 mm, typ 03313 
          guľový kohút závitový DN 15, typ IMT 593 F-F 
          kohút na odber vzorky plynu K 858, DN 15 

 
Z akumulačného potrubia plynu budú k plynovým kotlom zriadené odbočky DN 40 s guľovým kohútom 
DN 40 s odvodňovacou zátkou. V spodnej časti akumulačného potrubia bude osadený plynový kohút 
dn 15 pre odkaľovanie, príp. odber vzoriek. 

Odvzdušňovacie potrubie DN 25 bude vyvedené do voľnej atmosféry a ukončené na fasáde  
ohybom 180°.  
 
VÝPOČET AKUMULAČNÉHO POTRUBIA 
 
Skut. objem potrubia         Merný objem                   Dľžka                       Celkový             



 

 

         DN 80                         5,02                              16                           80,32 
         DN 200                      31,40                               4                          125,60 
                     Spolu                                                                               205,92                      
 
Vzhľadom na kaskádové postupné zapínanie kotlov a moduláciu výkonov horákov nie je potrebné 
zvyšovať objem akumulácie plynu v potrubí nad rámec vypočítanej hodnoty. 
 
 
 
SKÚŠKY PLYNOVODNÝCH ROZVODOV 
Pred uvedením odberného plynového zariadenia do prevádzky je potrebné previesť tlakovú skúšku 
domového plynovodu podľa STN EN 1775. 
Plynovod smie byť uvedený do prevádzky, ak boli na ňom úspešne vykonané skúšky.  
Potrubie rozvodov plynu musí byť pred odvzdušnením odskúšané na pevnosť a tesnosť (ďalej iba 
skúšky, resp. iba skúšanie) – návrh stlačeným vzduchom.  
- Skúšobný tlak nesmie prekročiť projektovaný tlak potrubia. 
- Pre skúšky sa plynné média uprednostňujú pre prevádzkový tlak menší než 5 bar vrátane. 
- Hodnota tlaku pri skúške pevnosti závisí od max. prevádzkového tlaku. 
So skúškou pevnosti sa môže súčasne vykonávať aj skúška tesnosti pri použití toho istého média a 
hodnoty tlaku. Ak sa skúšky nevykonávajú súčasne, skúška pevnosti predchádza skúške tesnosti. 
- Skúšanie potrubia v zostave MaRZ po RTP musí byť zrealizované so skúšobným pretlakom 600 
kPa. Skúšky rozvodov plynu s prevádzkovým tlakom 2 a 3 kPa musia byť zrealizované pri skúšobnom 
pretlaku 10 kPa  v súlade s čl. 6 STN EN 1775, v nadväznosti i na čl. 5 TPP 704 01. 
- Skúšanie regulačných zostáv v MaRZ; v DRZ-1 až DRZ-3, ako i ich uvedenie do prevádzky, musí 
zodpovedať požiadavkám STN EN 1775, STN 07 0703;  TPP 609 01 a TPP 609 02.  
- O skúškach spracuje autorizovaná osoba zápis. V prípade negatívnych výsledkov skúšok sa 
netesnosť musí identifikovať vhodnými prostriedkami. Chybné časti sa musia vymeniť alebo opraviť. 
Po odstránení netesnosti sa musí skúška zopakovať. 
 
MONTÁŽ 
Montáž plynového zaradenia sa prevádza na základe platného projektu. Plynové zariadenia môžu 
montovať iba organizácie, ktoré majú príslušné oprávnenia vyhl. MPSVaR č.508/2009 alebo 
plynárenské podniky, ktorým táto činnosť vyplýva z príslušných predpisov.  
Pracovníci prevádzajúci montáž, údržbu a opravy musia spľňať požiadavky odbornej spôsobilosti 
podľa uvedenej vyhlášky.  
Potrubné rozvody plynovodu sú celozvárané. Rozoberateľné spoje sú len na armatúrach, meracích 
a regulačných zariadeniach a pripojeniach horáka.  
Elektrická inštalácia a určenie prostredia – viď PD ELI, protokol prostredia,   všetky potrubia a 
armatúry v kotolni uzemniť. Vnútorný priestor kotolne je priestor bez nebezpečenstva výbuchu podľa 
STN 60 079-10.   
Pre eliminovanie hluku prevádzkou zariadenia navrhujem pod plynové kotly inštalovať  protihlukové 
podložky pre daný typ kotla.  
 
MATERIÁL 

       Navrhnuté potrubie je z rúr oceľových (ďalej iba OCL) bezošvých rúr podľa STN 42 5715, akosť mat. 
11 353.1, svetlosti DN 15; 20; 25; 50; 80; 100 a 200 mm – podľa STN EN 15001-1 musia zodpovedať 
min.  EN 1055, s označením L 210. 
Oblúky, kolená, redukcie použiť z toho istého materiálu. Spoje potrubia sú výhradne zvárané 
plameňom, väčšie hrúbky stien môžu byť zvárané el. oblúkom STN 05 0630. Prestupy potrubí je 
potrebné uložiť do plynotesných chráničiek.  



 

 

Uloženie potrubia riešiť pomocou výložníkov a strmeňov, resp. podpier a strmeňov. 
 

       OCHRANA POTRUBIA 
       Nátery na rozvodnom potrubí budú prevedené po a úspešnej úradnej tlakovej skúške pevnosti 

a tesnosti rozvodov a to základným antikoróznym náterom a bezpečnostným náterom žltej farby č. 
6600 – syntetickým dvojnásobným s 1x emailovaním, pričom potrubia vedené v exteriéroch musia byť 
opatrené trojnásobným náterom. 
Pred montážou je potrebné aj potrubie v uložené v chráničke natrieť základným náterom proti korózii.  

  
        OBSLUHA KOTOLNE 
       Kotolňa je podľa STN 07 0703 zaradená do II. kategórie – kotolne nad 0,5 MW do 3,5 MW, plne 

automatizovaná s občasnou kontrolou. 
        Kotolňu môže obsluhovať iba poučený a zaškolený pracovník. Pre školenie a preskúšanie obsluhy platí 

vyhl. MP,SVaR č.508/2009 Zb., ako aj predpisy výrobcu a dodávateľa zariadenia.     
 
 
 
       KATEGORIZÁCIA ODBERNÉHO ZARIADENIA 
       Kotolňa je podľa STN 07 0703 zaradená do II. kategórie – kotolne nad 0,5 MW do 3,5 MW. 
       Podľa vyhlášky 508/2009 Zb., je kotolňa zaradená do skupiny „A“ , písmeno „h“ – zariadenie na spotrebu 

plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo súčtom výkonov jednotlivých zariadení 
tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW.           

       Z toho vyplýva povinnosť vykonať odborným pracovníkom pred uvedením do prevádzky úradnú skúšku 
a počas prevádzky vykonať opakovanú úradnú skúšku po 6rokoch, odbornú prehliadku každé 3 
mesiace, každé 3 roky odbornú skúšku. 

       Potrubie od hlavného uzáveru po spotrebiče s pretlakom do 0,4 Mpa sa zaraďujú podľa vyhlášky 
508/2009 Zb. do skupiny „B“, písmeno „f. Povinnosť vykonať odbornú prehliadku alebo odbornú 
skúšku pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky vykonať každý rok odbornú prehliadku 
a každé 3 roky odbornú skúšku.  

       Regulátor s pretlakom do 0,4 Mpa sa zaraďuje do skupiny „B“, písmeno „f“. Pred uvedením do 
prevádzky je povinnosť vykonať odborným pracovníkom odbornú prehliadku alebo odbornú skúšku 
a počas prevádzky vykonať každý rok odbornú prehliadku a každé 3 roky odbornú skúšku.  
 
PREVÁDZKA A ÚDRŽBA 
Pred uvedením plynového zariadenia do prevádzky je potrebné dodržať STN 07 0703, čl. 154. Počas 
prevádzky STN 07 0703 čl.166-169. 
 
ZÁVER 

       Plynové odberné zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky schválené podľa predpisov 
o stavebnom konaní na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Zmeny v projekte je 
potrebné vopred dohodnúť s projektantom a doplniť v projekte.  

       Pre správnu obsluhu zariadenia je potrebné zabezpečiť spracovanie týchto predpisov: 
      - predpisy pre obsluhu a údržbu rozvodu plynu v kotolni, 
      - predpisy pre obsluhu a údržbu meracej stanice, 
      - miestny prevádzkový poriadok kotolne. 

 
       Tieto predpisy spracuje a odovzdá užívateľovi kotolne montážny podnik. Spolu s predpismi musí 

užívateľ obdŕžať aj revízne knihy kotlov, prevádzkové predpisy na kotly, horáky a pod. a oboznámiť 
s nimi obsluhu kotolne. Pre každý kotol zaviesť revíznu knihu. 



 

 

        Zariadenie pre meranie a rozvod plynu v kotolni bolo spracované podľa platných predpisov a noriem 
v čase spracovania projektovej dokumentácie. Podľa platných predpisov musí byť aj inštalované 
a vyskúšané. 

 
 

B.19. SO-23 Teplovod  
 

VŠEOBECNE 
 Projekt rieši prepojenie plynovej kotolne a odovzdávacích staníc tepla /OST/ 

vonkajším teplovodom.  Teplovod bude slúžiť na tok vykurovacej vody.  
 

Projekt je vypracovaný podľa platných noriem STN, STN EN 12828+A1 Vykurovacie systémy 
v budovách Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov; projektovej dokumentácie ASR, 
technických podkladov jednotlivých zariadení a požiadaviek objednávateľa.  

 
 

 
ZÁKLADNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE  

 
§ Vonkajšia výpočtová teplota                                     – 11 °C 
§ Teplota vnútorného prostredia                              20 – 24°C  
§ Počet vykurovacích dní                                               212 
§ teplonosné  médium               teplá  voda  70/55°C 
§ systém  vykurovania        teplovodný nízkotlakový s núteným obehom vody 

 
 

TEPELNÉ BILANCIE 
Energoblok 
Tepelný výkon OST SO-03    380 kW    
Tepelný výkon OST SO-04    380 kW    
 

Návrh výkonu zdroja tepla vychádza z uvažovania súčasnosti odberu objektu s umiestnenou 
technológiou OST pre potreby tepla a prípravu TÚV.  

 
 

ZDROJ TEPLA              
V technickej miestnosti sa navrhuje odovzdávacia stanica napojená na rozvod teplovodu, 

primárnym zdrojom tepla je teplovodná kotolňa umiestnená v objekte SO-01.  
Navrhované plynové kotly disponujú dostatočným výkonom  na krytie tepelných strát a potreby 

energie na prípravu TÚV objektov SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, ako aj krytie tepelných strát SO-23.  
 

PARAMETRE VYKUROVACEJ SÚSTAVY 
§ hydrostatický tlak                    230 kPa     
§ pracovný pretlak                         240 kPa                
§ najvyšší pracovný pretlak       300 kPa  
§ max. pracovná teplota               90 °C  
§ objem vody v sústave  4 866 l /SO-23/ 



 

 

 
 

ROZVOD POTRUBIA 
 

VONKAJŠIE ROZVODY 
Na dopravu vykurovacieho média sú navrhované plastové rozvody potrubia uložené v zemi – 

predizolované potrubie. Podľa tlakových pomerov médií sú navrhované potrubia s danými 
pevnostnými triedami, vždy v dvojici s vlastnou tepelnou izoláciou a vonkajším plášťom. 

Na rozvodnú rúrku z PE-Xa nadväzuje izolácia z polyuretánovej peny v kombinácii s vonkajšou 
tepelnou izoláciou XPE a plášť z tepelnoizolačného materiálu. Systém je pozdĺžne vodotesný, čo 
znamená, že eventuálne poškodenia plášťa nespôsobia vniknutie vlhkosti alebo vody do celého 
rozvodu a aj tepelné straty sa obmedzia len na poškodený úsek.  

 
Systém je určený pre nasledujúce oblasti použitia: 

§ Blízke a diaľkové rozvody tepla 
SANITA 
nie je predmetom projektu 
VYKUROVANIE 

Typ SDR 11 je určený na rozvody teplovodných médií. Vnútorná rúrka má vrstvu s kyslíkovou 
bariérou. 

Pri zhotovovaní výkopu na uloženie potrubia brať do úvahy rozvody ostatných sietí. Z tohto dôvodu 
sa môže hĺbka uloženia potrubia zmeniť na danom úseku. Minimálna hĺbka uloženia teplovodných 
rozvodov však musí byť dodržaná.  

 
Potrubie bude spájané zváraním alebo lisovaním (závitové spoje nie sú v zemi prípustné) a spoje 

budú doizolované typovými spojkami. Potrubie bude na koncoch ukončené prírubou, alebo závitovým 
prechodovým kusom podľa dimenzie potrubia. 

Trasa teplovodu je navrhnutá z plastového predizolovaného systému Austropur. Je to 
vysokoflexibilný plastový predizolovaný systém s médiovou rúrkou zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa 
s EVOH kyslíkovou bariérou, ktorá je izolovaná v polyuretánovej pene. Dodatočná vrstva 
polyetylénovej PE-X-penovej izolácie s uzavretou bunkovou štruktúrou zabezpečuje spolu so 
zvlneným HDPE plášťom vysokú flexibilitu. 
 

§ Typ potrubného rozvodu Austroflex - Austropur 
§ Rúrka pre médium  sieťovaný polyetylén PE-Xa 
§ Skladba izolácie  polyuretánová izolácia s vrstvou PE-X izolácie 
§ Plášťová izolácia  flexibilná, paralelne zvlnená HDPE plášťová rúrka 
§ Spájanie potrubia  lisovaním alebo elektrotvarovkami (závitové spoje nie sú 

    dovolené) 
§ Dodávka potrubia  100m náviny 
§ Lambda izolácie pri 50°C 0,0246 W/mK podľa EN 15632 
§ Maximálna teplota média +95°C 
§ Prevádzková teplota média – 40 až +90°C 
§ Maximálny tlak   6 bar 
§ Iné vlastnosti   samokompenzačné vlastnosti (fixácia na koncoch trasy), 

    pozdĺžna uzávera proti vode 
 

Dlhodobé zaťaženie PE-Xa potrubia (FW Heizung Rohrserie 5 SDR11) 

 



 

 

Rúrka pre médium PE-Xa je vyrobená a kontrolovaná podľa EN 16892 a EN 16893. Pri trvalom 
zaťažení 24 hod 365 dní v roku (8 760 hod/rok) spĺňa podľa požiadavky EN 15632 pri 80°C 
požadovanú životnosť 30 celoročných cyklov. 

 
 
 
VNÚTORNÉ ROZVODY 
Systém vykurovania je navrhnutý nízkotlaký, dvojrúrkový, teplovodný, s núteným obehom 

vykurovacieho média 70/55 °C s teplotným spádom 15 °C.    
Navrhované rozvody sa napoja na rozdeľovač/zberač v strojovni objektu SO-01. Potrubie odtiaľ je 

uložené na konzolách osadených v stene a závitových závesných držiakoch upevnených v strope. Na 
najvyšších miestach rozvodov sa nainštalujú automatické odvzdušňovacie ventily, na ich najnižších 
miestach sa umiestnia guľové vypúšťacie kohúty.  Stúpacie vetvy sa odvzdušnia v najvyššom bode. 

Rozvody potrubia v strojovni budú vyhotovené z oceľových závitových bezošvých rúr mat. tr. 11. 
353.1. Oceľové a plastové časti potrubia budú spojené prechodovými spojmi v kotolni/strojovni objektu 
SO-01a v strojovni objektov SO-03 a SO-04. 

 
 
 

ZABEZPEČENIE SÚSTAVY 
 Zabezpečovacie zariadenie sústavy je súčasťou centrálnej strojovne, pozostáva 

z poistných ventilov a membránových tlakových expanzných nádob a expanzného potrubia. 
Zabezpečovacie zariadenie je riešené v časti PS-03 Kotolňa. Na krytie tlakových rázov a prípadné 
zlyhanie niektorého prvku vetvy je však v objektoch strojovní SO-03 a SO-04 navrhovaná expanzná 
nádoba. 

Na potrubie k expanznej nádobe sa inštaluje guľový ventil so zaistením v otvorenej 
polohe. 

 



 

 

NÁTERY A TEPELNÉ IZOLÁCIE 
     Úseky oceľového potrubia pred prechodovým spojom oceľ-plast a kovové konštrukcie budú 

opatrené dvojnásobným syntetickým náterom s 1 x emailovaním. Pred vykovaním ochranného náteru 
musia byť všetky kovové povrchy očistené od produktov korózie, odmastené, zbavené prachu a iných 
nečistôt.  

- Oceľové potrubia sa zaizolujú tepelnou izoláciou, materiál syntetický kaučuk. Hrúbka tepelnej 
izolácie na rozvodoch UK sa určí v súlade s vyhláškou č. 14/2016 Z.z.  

- Predizolované plastové potrubia uložené v zemi sú opatrené po obvode izoláciou PUR v 
kombinácii s vrstvou XPE. 

 
 

STAVEBNÉ ÚPRAVY 
§ Vyspravenie vonkajšej obvodovej steny SO-01, SO-03, SO-04 po inštalácii potrubia. 
§ výkop ryhy na uloženie predizolovaného potrubia v zemi 
§ zásyp ryhy po uložení predizolovaného potrubia v zemi 
§ vyrovnanie povrchu  

 
     Kanál bude vysypaný pieskom do ktorého bude položené predizolované potrubie. Po 

uložení nového potrubia bude kanál zasypaný. Po vykonaní montáže potrubia a tlakovej skúške bude 
výkop zasypaný. Obsyp potrubia sa prevedie pieskom frakcie 0-4 do výšky 20 cm nad povrch 
potrubia. Na vrstvu piesku bude položená výstražná fólia a výkop bude zasypaný po vrstvách so 
zhutnením. Povrch sa uvedie do pôvodného stavu. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku. 

 
 

MONTÁŽNE  POYNY  
 
     Montáž môže vykonávať len oprávnená organizácia a je potrebné, aby bola vykonaná 

podľa platných noriem STN. Jednotlivé zariadenia sa musia montovať podľa návodu výrobcov . 
 

NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVÁ A ZOSTATKOVÉ RIZIKÁ 
Kontrolný zoznam – analýza rizík 
 
Potrubie – pracovné médium voda 
Navrhované strojnotechnologické zariadenie môže vytvoriť nebezpečnú situáciu. Bezpečnostné 
opatrenia s cieľom minimalizovať riziko budú riešené v nasledovných etapách:  
– V etape konštruovania, návrhu technologického zariadenia a výroby. 
– V etape montáže. Kvalita montáže a bezpečnosť zariadenia bude následne preukázaná skúškami. 
– V etape poskytnutia informácii užívateľovi. Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev z hľadiska 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zariadení je v tejto projektovej dokumentácii. Bezpečnosť 
strojov, posudzovania rizika v zmysle § 6, § 7, zák. č. 124/2006Z.z.  
 
V rámci navrhovanej technológie sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká: 
– Mechanické ohrozenie 
– Elektrické ohrozenie  
– Tepelné ohrozenie 
– Ohrozenie hlukom 
– Ohrozenie vibráciami 
– Ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov 
– Poruchy zlyhania ovládacieho systému 
– Chyby pri montáži 



 

 

– Pošmyknutie a pád osôb 
 
Odhadovanie rizika – minimalizovanie vyššie uvedených rizík 
 

Mechanické ohrozenie bolo znížené pri návrhu zariadení: nové strojné zariadenia nemajú 
pohyblivé a rotačné časti. Kotly a nádoby sú osadené pevne na ráme, všetko potrubie v kotolni je 
upevnené na kovovej nosnej konštrukcii. Je navrhnutý vhodný konštrukčný a prevádzkový materiál, 
pričom je zohľadnená korózia, starnutie, oter a opotrebovanie a toxicita materiálu.  

U rozvodnej sústavy je ochrana pred dotykom živých a neživých častí, ochrana pred úrazom 
elektrickým prúdom riešená v dokumentácii elektroinštalácia.  

Riziko tepelného ohrozenia bolo znížené pri návrhu zariadení. Strojné zariadenia ako kotly, 
rozvodné potrubie, vypúšťacie potrubie a väčšie armatúry v kotolni sú tepelne izolované, aby sa počas 
prevádzky nevyskytlo ohrozenie popálením. Izolované nie sú drobné armatúry, odvzdušnenia, 
tlakomerové kondenzačné slučky, ovládacie kolesá a páky armatúr. Pri pohybe okolo nich a pri 
manipulácii s nimi musia pracovníci údržby zachovávať zvýšenú opatrnosť a prísne dodržiavať 
bezpečnostné pokyny podľa prevádzkového predpisu. Pri prevádzke kotolne nie sú používané 
extrémne vysoké teploty. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti počas prevádzky je v tejto 
kapitole malá.  

Riziko ohrozenia hlukom v priestore kotolne nie je, neboli navrhované točivé stroje. Obehové 
teplovodné čerpadlá majú prípustnú hladinu hluku.  

Riziko ohrozenia vibráciami nie je, neboli navrhnuté zariadenia pri činnosti ktorých vibrácie 
vznikajú. 

Riziko ohrozenia zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov nie je. Pre zaistenie 
ergonomických požiadaviek sú zohľadnené požiadavky špecifiksssované v STN EN ISO 12100.  

Riziko ohrozenia zlyhania ovládacieho systému nie je. Kotolňa je vybavená poruchovou 
signalizáciou.  

Poruchy sú rozdelené podľa dôležitosti na poruchy (vratné) a havárie (nevratné). Pri nevratných 
poruchách sa obvod uvedie do činnosti len po potvrdení poruchy, jej odstránení a znovustlačení 
deblokačného tlačidla. 

Riziko chýb pri montáži bude znížené výberom vhodného dodávateľa (montážnej organizácie). 
Montáž zariadení vykoná organizácia oprávnená pre montáž vyhradených technických zariadení 
podľa vyhl. 508/2009MPSVR. Pri montáži zariadení sa bude postupovať podľa montážnych postupov 
daných výrobcami zariadení. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti je v tejto kapitole, pri 
dodržiavaní uvedených predpisov minimálna.  

Riziko pošmyknutia a pádu pri manipulácii v priestoroch kotolne bude znížená tým, že podlaha v 
kotolni bude čistá a suchá a bude tiež znížené riziko zvýšenou opatrnosťou obsluhy pri manipulácii. 

 
 

TLAKOVÁ SKÚŠKA    
 

Tlaková skúška nasleduje po  vyregulovaní. Systém sa naplní vodou a  natlakuje na predpísaný 
pracovný tlak. Celé zariadenie sa prezrie, hlavne  spoje. V zariadení sa udržuje tlak šesť hodín a 
následne sa  zariadenie prezrie. Voda na skúšku tesnosti nesmie mať vyššiu  teplotu než 50 °C. 
Výsledky skúšky sa zapíšu do stavebného denníka.  Vykurovacími skúškami sa kontroluje: správna 
funkcia armatúr,  rovnomernosť ohrevu radiátorov, dosiahnutie projektovaných  parametrov, správna 
funkcia regulačných a meracích zariadení.  Vykurovacia skúška prebieha počas 72 hodín, vo 
vykurovacom období.  V priebehu vykurovacej skúšky sa zaúča aj obsluha. Po jej ukončení  sa 
výsledok skúšky zapíše do stavebného denníka. 

 
   Tlakovú skúšku celej sústavy vykonať studenou vodou pri  pracovnom tlaku 300 kPa, 



 

 

funkčnú skúšku a vykurovaciu skúšku systému vykonať podľa normy STN 06 0310 v trvaní 72 hodín. 
   Pri práci je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. 
 
 
 
 
 

 
 

B.20. Osvetlenie  
 

B.20.1. SO-19.1. Verejné osvetlenie 

Technické údaje 

a) Prúdová a napäťová sústava: 3/PEN AC 400/230V, 50 Hz,  TN-C 
b) Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 

4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):  

Samočinným odpojením napájania čl.411.3, 411.4 
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):  

izoláciou, príloha A, kap. A.1, 
zábranami alebo krytmi príloha A, kap. A.2 

c) Prostredie: VI - vonkajšie priestory v zmysle STN 33 2000-5-51/2010 
Protokol o určení vonkajších vplyvov je doložený v prílohe tejto technickej správy. 

d) Druh vedenia:     káblové CYKY-J 4x16 mm2  
e) Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia: z navrhovaného  rozvádzača verejného osvetlenia 

Pri bytovom dome - SO 01 
f) Osvetľovacie stožiare: oceľové žiarovo–zinkované stožiare OS UD 89/08 – 38 ks 
g) Závesná výška svietidiel: 8 m 
h) Typ svietidiel: typ A - SITECO Streetlight 10 mini LED 70,2 W, 4000K,CRI>=70 - 23 ks 

typ B - SITECO Streetlight 10 mini LED 30 W, 4000K,CRI>=70 - 17 ks  
Špecifikácia svietidiel je uvedená v prílohe č. 2 Situácia montáž a prílohe č. 5 Výpočet osvetlenia 

i) Typ výložníkov: osvetlenie komunikácie: V1T-10-89, 36 ks 
V2T-10-89-120°, 2 ks 

j) Inštalovaný príkon:  Pi a Ps = 2,125 kW  
k) Meranie spotreby el. energie: v navrhovanej RVO  
l) Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie: 8 500 kWh/rok, pri dobe svietenia 4000 h/rok 
m) Zodpovedný projektant: Ing. Peter Kolada 

Navrhované riešenie 

Verejné osvetlenie komunikácii pri bytových domoch v zóne C0 stavby Južné mesto je 
navrhované čiastočne jednostrannou a čiastočne párovou osvetľovacou sústavou svietidlami s LED 
technológiou typu SITECO Streetlight 10 mini LED 70,2 W a SITECO Streetlight 10 mini LED 30 W, 
ktoré sa osadia na navrhované osvetľovacie stožiare typu OS UD 89/08 výšky 8 m a výložníky 
s vyložením 1,0 m.  

Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia je z navrhovaného rozvádzača verejného 
osvetlenia pri bytovom dome SO-01. Rozvod verejného osvetlenia je káblovým vedením                        



 

 

CYKY-J 4x16mm². Káblové trasy sú zrejmé z prílohy č. 2 Situácia. Osvetľovacie stožiare sú oceľové, 
žiarovo-zinkované, elektrovýzbroj umiestnená v driekoch stožiarov.  

Nové káblové rozvody verejného osvetlenia sa prepoja prepojovacím vedením, ktoré sa 
zatiahne do elektrovýzbroje stožiara a nezapojí sa. 

Inštalovaný a súčasný výkon navrhovaného verejného osvetlenia je 2,125 kW 
 
 
 

Základné objemové ukazovatele 
Celková dĺžka káblového vedenia CYKY-J 4x16 mm²     1 390 m 
Počet osvetľovacích stožiarov výšky 8m            38 ks 
Počet jednoramenných výložníkov (vyloženie 1,0m)          36 ks 
Počet dvojramenných výložníkov (vyloženie 1,0m)             
2 ks 
Počet svietidiel Streetlight mini 10 LED 70,2 W           23 ks 
Počet svietidiel Streetlight mini 10 LED 30 W           17 ks 

Zemné práce 

Káblové vedenie verejného osvetlenia sa uloží do chodníka a do zelene vo voľnom výkope 
v rúrke FXKV63, zhora zakrytým tehlou a výstražnou PVC fóliou. Krytie káblových vedení v zmysle 
STN 33 2000-5-52. Pri ukladaní káblových vedení bude dodržaná STN 73 6005. Pri križovaní 
komunikácie sa káblové vedenie uloží do chráničiek z plastových rúr FXKVS. 

Zemné práce pozostávajú z výkopov základov stožiarov, výkopu káblových rýh, budovania 
káblových priechodov, zo spätného zásypu výkopov a odvozu prebytočných zemín, betónu a asfaltu 
na skládku určenú investorom. Konečné povrchové úpravy sú súčasťou tohto objektu s výnimkou 
miest, kde sa buduje nová komunikácia resp. nové chodníky. Káblové priechody sa budujú vo výkope.  

Ochrana pred atmosferickým prepätím 

Realizuje sa zemniacim páskom FeZn 30x4 mm, ktorý sa uloží na dno výkopu (realizované 
v zmysle STN EN 62 305 časti 1, 2, 3, 4) pre káblové vedenie verejného osvetlenia a priebežne sa 
pripojí na všetky navrhované stožiare privarením resp. svorkami. Celkový odpor uzemňovacej sústavy 
nesmie byť väčší ako 15 Ω. 

Použité materiály  

Pre nové verejné osvetlenie budú použité materiály predpísané ako štandardy používané na 
území hl. mesta, kde prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vykonáva firma SIEMENS.  

 
Stavebné postupy 

Dodávateľský systém 

Realizácia objektu bude vykonaná firmou oprávnenou na túto činnosť v zmysle zákona 
a vyhlášky 508/2009 . 

Zariadenie staveniska 

Stavba objektu si nevyžaduje zriadenie objektov mimoglobálneho zariadenia staveniska. 



 

 

Údaje o dopravných trasách 

Preprava materiálu bude zabezpečená po cestách I. a II. triedy a miestnych komunikáciách zo 
skladu dodávateľa na miesto stavby. Doprava na uvedených komunikáciách pri preprave materiálu 
nebude obmedzená.  

Opis postupu výstavby 

Výkop káblových rýh a rýh pre káblové prechody sa vykoná po predchádzajúcom vytýčení 
všetkých inžinierskych sietí a výškovom a smerovom vytýčení obrubníkov navrhovaných komunikácii. 
Montáž nového verejného osvetlenia sa realizuje podľa predpísaných technologických postupov za 
dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových predpisov a STN. 

Pred uvedením objektu stavby do prevádzky je potrebné dodať tieto doklady: 
- projekt skutočného vyhotovenia s pečiatkou organizácie, ktorá objekt realizovala, aj 

s pečiatkou stavbyvedúceho, 
- geodetické porealizačné zameranie (záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia stavby podľa § 6 a § 7 Všeobecne záväzného nariadenia 
č.1/1995 Hlavného mesta Slovenskej republiky o digitálnej technickej mape z 23.3.1995 
v znení neskorších predpisov), 

- správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia vykonanej podľa STN 33 1500, 
STN 33 3516, STN 33 2000-6, 

- vyhlásenie zhody, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobkov. 

Požiadavky na kvalitu 

Nové verejné osvetlenie bude vybudované v súlade s bezpečnostnými a prevádzkovými 
predpismi, normami uvedenými v odseku 2.2 - Predpisy a normy STN a súvisiacimi STN, STN-IEC.  

Bezpečnosť stavby a prevádzky z hľadiska PO a CO 

Z hľadiska PO a CO je výstavba i prevádzka vedenia bezpečná a nepredstavuje pre 
obyvateľstvo žiadne nebezpečenstvo. Je nutné dodržať nasledujúce zákony: 
- zákon o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z., Z.z.222/96 Z.z. a vyhláška MV SR č. 121/2002 

Z.z. o požiarnej prevencii, 
- zákon civilnej obrany: zákon NR SR č. 42/94 Z.z. v znení zákonov NR SR č. 222/96 Z.z. a č. 

117/98 Z.z.  
-  
Vplyv stavby na životné prostredie 

Výstavba a prevádzka navrhovaného objektu stavby nemá nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia živočíchov. Počas výstavby 
objektu budú v obvode stavby dočasne zvýšené hluk a prašnosť, vyvolané pohybom mechanizmov. 
Navrhovaný objekt stavby bude vybudovaný v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia.  

Po ukončení výstavby dodávateľ objektu stavby je povinný odstrániť všetky poškodenia, ku 
ktorým došlo v dôsledku realizácie stavebného objektu, resp. investor stavby uhradí vzniknutú škodu a 
plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu. 

So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle zákona 79/2015 o odpadoch a 
Vyhlášky MŽP SR 365/2015. Odpad musí mať v zmysle týchto zákonov určené číslo odpadu, druh 
odpadu, kategóriu odpadu, množstvo a spôsob likvidácie odpadu. 

Podľa prílohy č.1 Vyhlášky č. 365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov, 
je predpokladaná nasledovná štruktúra odpadov: 

 
Kód  Názov     Kategória   Množstvo 



 

 

170506 výkopová zemina     O      228,7 t 

 

Riešenie z hľadiska BOZP 

Počas stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky požiadavky na bezpečnosť pri práci 
a ochranu zdravia a vzhľadom na umiestnenie objektu  zachovávať aj podmienky bezpečnosti cestnej 
premávky. Jedná sa najmä o:  
- vyhlášku MPSVaR č. 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 

- vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z. z., 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. 

- zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení, 

- STN 73 3050 Zemné práce vrátane súvisiacich noriem a predpisov uvedených v prílohe tejto 
normy. 

- nariadenie Vlády SR 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 

- zákon č. 124/2006 Z. z., ktorý pojednáva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
- STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.  
-  
Prevádzkové a bezpečnostné predpisy 

Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu el. zariadení: 
Pracovníci určení pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi 
vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.. 
Oboznámenie musí byť prevedené v súlade s STN 34 3108. 

Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na el. zariadeniach: 
Pracovníci určení na opravu elektrických zariadení musia byť aspoň pracovníci podľa §21 
vyhl. č. 508/2009 Z.z. 

Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení: 
- s postupom pri hlásení závad na zariadeniach 
- s poskytovaním prvej pomoci pri úraze 
- s protipožiarnymi predpismi 
- s používaním ochranných pomôcok 

Požiadavky na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.: 
- u všetkých el. zariadení pred uvedením do prevádzky sa ich bezpečnosť overuje 

odbornými prehliadkami a skúškami v zmysle §9 a §13 vyhl. č. 508/2009 Z.z., STN 
33 1500 a 33 2000-6. 

- prevádzkovateľ je potom povinný počas prevádzky prevádzať pravidelné odborné 
prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500. 

Údržba elektrických zariadení: 
- všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby ich 

prevádzka bola bezpečná  a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré neboli dlhší čas v prevádzke 
musí byť pred ich zapojením preverená bezpečná prevádzkyschopnosť. 

 
V zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nie sú nutné 

žiadne ďalšie ochranné opatrenia podľa § 4 proti možným neodstrániteľným nebezpečenstvám a 
ohrozeniam. 



 

 

 
Záver 

Všetky práce musia byťrealizované podľa platných predpisov a noriem STN v čase realizácie 
stavby. V zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z. investor zaistí predmetné vytýčenie 
inžinierskych sietí, ktoré pri odovzdaní staveniska písomne odovzdá dodávateľovi stavebných prác.  

V prípade, ak investor uvažuje o odovzdaní verejného osvetlenia do správy hlavného mesta 
SR Bratislavy, musí pred ukončením zemných prác (pred spätným záhozom rýhy) byť pozvaný 
zástupca správcu verejného osvetlenia v meste Bratislava Siemens s.r.o. a zástupca majiteľa VO 
Magistrát hl.m.SR Bratislavy, Oddelenie správy komunikácii k  technickému posúdeniu uloženia 
káblov.  

VÝKOPOVÉ PRÁCE REALIZOVAŤ RUČNE! 
 
 
 

B.20.2. SO-19.2. Prekládka jestvujúceho verejného osvetlenia 

Technické údaje 

n) Prúdová a napäťová sústava: 3/PEN AC 400/230V, 50 Hz,  TN-C 
o) Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 

4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):  

Samočinným odpojením napájania čl.411.3, 411.4 
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):  

izoláciou, príloha A, kap. A.1, 
zábranami alebo krytmi príloha A, kap. A.2 

p) Prostredie: VI - vonkajšie priestory v zmysle STN 33 2000-5-51/2010 
Protokol o určení vonkajších vplyvov je doložený v prílohe tejto technickej správy. 

q) Druh vedenia:     káblové CYKY-J 4x16 mm2  
r) Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia: z existujúceho RVO 39 pri TS 1732 
s) Osvetľovacie stožiare: navrhované: oceľové žiarovo–zinkované stožiare OSUD 89/08– 15 ks 

          oceľové žiarovo zinkované stožiare OSUD OP-06- 2 ks 
    existujúce: oceľové žiarovo–zinkované stožiare výšky 8 m 
t) Závesná výška svietidiel: 8 m 
u) Typ svietidiel: 

osvetlenie komunikácie: SITECO Streetlight 10 midi LED 75,7 W, 4000K,CRI>=70 - 19 ks 
osvetlenie priechodov: SITECO Streetlight 10 midi LED 77,1 W, 5000K,CRI>=70 - 2 ks  

Špecifikácia svietidiel je uvedená v prílohe č. 3 Situácia-montáž a prílohe č. 5 Výpočet osvetlenia 
v) Typ výložníkov: osvetlenie komunikácie: V1T-15-89, 15 ks 

V2T-15-89-90°, 1 ks 
V1T-20-114, 2 ks 

w) Inštalovaný príkon:  Pi a Ps sa zvýši o 0,404 kW  
x) Meranie spotreby el. energie: zostáva nezmenené 
y) Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie: zvýši sa o 1 616 kWh/rok, pri dobe svietenia 

4000 h/rok 
z) Zodpovedný projektant: Ing. Peter Kolada 

Existujúci stav 

Existujúce verejné osvetlenie v križovatke ulíc Azúrová a Žltá pri obytnom súbore Slnečnice je 
v súčasnosti realizované vystriedanou osvetľovacou sústavou výbojkovými svietidlami SR 100, ktoré 
sú osadené na osvetľovacích stožiaroch výšky 8 m a jednoramenných výložníkoch s vyložením 1,5 m.  

V rámci demontáže sa demontuje 8 ks osvetľovacích stožiarov s výložníkmi, stožiare č. 
P135/004, P135/006 a P135/009 zostávajú. Zároveň sa demontuje 11 ks výbojkových svietidiel 
SR100. 



 

 

Navrhované riešenie 

Verejné osvetlenie upravovanej križovatke ulíc Azúrová a Žltá komunikácii pri bytových 
domoch v zóne C0 stavby Južné mesto a bytových domoch komplexu Slnečnice je navrhované 
čiastočne čiastočne párovou a čiastočne vystriedanou osvetľovacou sústavou svietidlami s LED 
technológiou typu SITECO Streetlight 10 midi LED 75,7 W, ktoré sa osadia na navrhované 
osvetľovacie stožiare typu OS UD 89/08 výšky 8 m a výložníky s vyložením 1,5 m. Na stožiaroch č.  4 
(P135/009), a č. 11 (P135/004) sa vymenia iba svietidlá, stožiare a výložníky zostávajú existujúce. Na 
stožiari č. 8 (P135/006) sa existujúci jednoramenný výložník nahradí dvojramenným výložníkom V2T-
15-89-90° a umiestnia sa naň 2 ks nových svietidiel. Priechody pre chodcov sa osvetlia samostatnými 
špeciálnymi svietidlami na osvetlenie priechodov pre chodcov typu SITECO Streetlight 10 midi LED 
77,1 W s pravostrannou optikou, ktoré sa osadia na osvetľovacie stožiare výšky  6 m a výložníky dĺžky 
2 m. 

Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia je z existujúceho rozvádzača verejného 
osvetlenia RVO 39 pri existujúcej kioskovej trafostanici TS 1732. Rozvod verejného osvetlenia je 
káblovým vedením CYKY-J 4x16mm². Káblové trasy sú zrejmé z prílohy č. 3 Situácia - montáž. 
Káblové vedenie medzi rozvádzačom verejného osvetlenia RVO 39 a existujúcim stožiarom č. 8 
(existujúce číslo P135/006) a existujúcim stožiarom č. 11 (existujúce číslo P135/004) zostáva 
existujúce. Osvetľovacie stožiare sú oceľové, žiarovo-zinkované, elektrovýzbroj umiestnená v driekoch 
stožiarov.  

Inštalovaný a súčasný výkon navrhovaného verejného osvetlenia je 1,67 kW, výkon sa oproti 
súčasnosti zvýši o 0,404 kW. 

 
Základné objemové ukazovatele 
Celková dĺžka káblového vedenia CYKY-J 4x16 mm²        590 m 
Počet osvetľovacích stožiarov výšky 8m            15 ks 
Počet osvetľovacích stožiarov výšky 6m              2 ks 
Počet jednoramenných výložníkov (vyloženie 1,5m)          14 ks 
Počet dvojramenných výložníkov (vyloženie 1,5m)             
1 ks 
Počet jednoramenných výložníkov (vyloženie 2,0m)            2 ks 
Počet svietidiel Streetlight midi 10 LED 75,7 W           19 ks 

Počet svietidiel Streetlight midi 10 LED 77,1 W (osvetlenie priechodov)                2 ks 

Zemné práce 

Káblové vedenie verejného osvetlenia sa uloží do chodníka a do zelene vo voľnom výkope 
v rúrke FXKV63, zhora zakrytým tehlou a výstražnou PVC fóliou. Krytie káblových vedení v zmysle 
STN 33 2000-5-52. Pri ukladaní káblových vedení bude dodržaná STN 73 6005. Pri križovaní 
komunikácie sa káblové vedenie uloží do chráničiek z plastových rúr FXKVS. 

Zemné práce pozostávajú z búrania betónov a asfaltov, z výkopov základov stožiarov, výkopu 
káblových rýh, budovania káblových priechodov, zo spätného zásypu výkopov a odvozu prebytočných 
zemín, betónu a asfaltu na skládku určenú investorom. Konečné povrchové úpravy sú súčasťou tohto 
objektu s výnimkou miest, kde sa buduje nová komunikácia resp. nové chodníky. Káblové priechody 
sa vo výkope.  

Ochrana pred atmosferickým prepätím 

Realizuje sa zemniacim páskom FeZn 30x4 mm, ktorý sa uloží na dno výkopu (realizované 
v zmysle STN EN 62 305 časti 1, 2, 3, 4) pre káblové vedenie verejného osvetlenia a priebežne sa 
pripojí na všetky navrhované stožiare privarením resp. svorkami. Celkový odpor uzemňovacej sústavy 
nesmie byť väčší ako 15 Ω. 

Použité materiály  

Pre preložku verejného osvetlenia budú použité materiály predpísané ako štandardy 
používané na území hl. mesta, kde prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vykonáva firma 
SIEMENS.  

 



 

 

Stavebné postupy 

Dodávateľský systém 

Realizácia objektu bude vykonaná firmou oprávnenou na túto činnosť v zmysle zákona 
a vyhlášky 508/2009 . 

Zariadenie staveniska 

Stavba objektu si nevyžaduje zriadenie objektov mimoglobálneho zariadenia staveniska. 

Údaje o dopravných trasách 

Preprava materiálu bude zabezpečená po cestách I. a II. triedy a miestnych komunikáciách zo 
skladu dodávateľa na miesto stavby. Doprava na uvedených komunikáciách pri preprave materiálu 
nebude obmedzená.  

Opis postupu výstavby 

Výkop káblových rýh a rýh pre káblové prechody sa vykoná po predchádzajúcom vytýčení 
všetkých inžinierskych sietí a výškovom a smerovom vytýčení obrubníkov navrhovaných komunikácii. 
Montáž nového verejného osvetlenia sa realizuje podľa predpísaných technologických postupov za 
dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových predpisov a STN. 

Pred uvedením objektu stavby do prevádzky je potrebné dodať tieto doklady: 
- projekt skutočného vyhotovenia s pečiatkou organizácie, ktorá objekt realizovala, aj 

s pečiatkou stavbyvedúceho, 
- geodetické porealizačné zameranie (záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia stavby podľa § 6 a § 7 Všeobecne záväzného nariadenia 
č.1/1995 Hlavného mesta Slovenskej republiky o digitálnej technickej mape z 23.3.1995 
v znení neskorších predpisov), 

- správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia vykonanej podľa STN 33 1500, 
STN 33 3516, STN 33 2000-6, 

- vyhlásenie zhody, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobkov. 

Požiadavky na kvalitu 

Nové verejné osvetlenie bude vybudované v súlade s bezpečnostnými a prevádzkovými 
predpismi, normami uvedenými v odseku 2.2 - Predpisy a normy STN a súvisiacimi STN, STN-IEC.  

 
Bezpečnosť stavby a prevádzky z hľadiska PO a CO 

Z hľadiska PO a CO je výstavba i prevádzka vedenia bezpečná a nepredstavuje pre 
obyvateľstvo žiadne nebezpečenstvo. Je nutné dodržať nasledujúce zákony: 

 
- zákon o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z., Z.z.222/96 Z.z. a vyhláška MV SR č. 121/2002 

Z.z. o požiarnej prevencii, 
- zákon civilnej obrany: zákon NR SR č. 42/94 Z.z. v znení zákonov NR SR č. 222/96 Z.z. a č. 

117/98 Z.z.  
 

Vplyv stavby na životné prostredie 

Výstavba a prevádzka navrhovaného objektu stavby nemá nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia živočíchov. Počas výstavby 
objektu budú v obvode stavby dočasne zvýšené hluk a prašnosť, vyvolané pohybom mechanizmov. 
Navrhovaný objekt stavby bude vybudovaný v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia.  

Po ukončení výstavby dodávateľ objektu stavby je povinný odstrániť všetky poškodenia, ku 
ktorým došlo v dôsledku realizácie stavebného objektu, resp. investor stavby uhradí vzniknutú škodu a 
plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu. 

So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle zákona 79/2015 o odpadoch a 
Vyhlášky MŽP SR 365/2015. Odpad musí mať v zmysle týchto zákonov určené číslo odpadu, druh 
odpadu, kategóriu odpadu, množstvo a spôsob likvidácie odpadu. 



 

 

Podľa prílohy č.1 Vyhlášky č. 365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov, 
je predpokladaná nasledovná štruktúra odpadov: 

 
Kód  Názov     Kategória   Množstvo 

  vyradené zariadenia obsahujúce      

160213 nebezpečné časti iné ako uvedené   N       0,03 t 

v 160209 až 160212 

170101 betón      O     45,32 t 

170203 plasty      O       0,17 t 

170302 odpadový asfalt     O       9,38 t 

170405 železo a oceľ     O       1,08 t 

170411 káble iné ako uvedené v 170410   O       0,04 t 

170506 výkopová zemina     O   198,30 t 

 

Riešenie z hľadiska BOZP 

Počas stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky požiadavky na bezpečnosť pri práci 
a ochranu zdravia a vzhľadom na umiestnenie objektu  zachovávať aj podmienky bezpečnosti cestnej 
premávky. Jedná sa najmä o:  
- vyhlášku MPSVaR č. 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 

- vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z. z., 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. 

- zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení, 

- STN 73 3050 Zemné práce vrátane súvisiacich noriem a predpisov uvedených v prílohe tejto 
normy. 

- nariadenie Vlády SR 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 

- zákon č. 124/2006 Z. z., ktorý pojednáva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
- STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.  

 
Prevádzkové a bezpečnostné predpisy 

Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu el. zariadení: 
Pracovníci určení pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi 
vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.. 
Oboznámenie musí byť prevedené v súlade s STN 34 3108. 

Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na el. zariadeniach: 
Pracovníci určení na opravu elektrických zariadení musia byť aspoň pracovníci podľa §21 
vyhl. č. 508/2009 Z.z. 

Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení: 
- s postupom pri hlásení závad na zariadeniach 
- s poskytovaním prvej pomoci pri úraze 
- s protipožiarnymi predpismi 
- s používaním ochranných pomôcok 

Požiadavky na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.: 
- u všetkých el. zariadení pred uvedením do prevádzky sa ich bezpečnosť overuje 

odbornými prehliadkami a skúškami v zmysle §9 a §13 vyhl. č. 508/2009 Z.z., STN 
33 1500 a 33 2000-6. 



 

 

- prevádzkovateľ je potom povinný počas prevádzky prevádzať pravidelné odborné 
prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500. 

Údržba elektrických zariadení: 
- všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby ich 

prevádzka bola bezpečná  a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré neboli dlhší čas v prevádzke 
musí byť pred ich zapojením preverená bezpečná prevádzkyschopnosť. 

 
V zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nie sú nutné 

žiadne ďalšie ochranné opatrenia podľa § 4 proti možným neodstrániteľným nebezpečenstvám a 
ohrozeniam. 
 

B.20.3. SO-20 Areálové osvetlenie 
Technické údaje 
aa) Prúdová a napäťová sústava: 3/PEN AC 400/230V, 50 Hz,  TN-C 
bb) Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. 

Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):  

Samočinným odpojením napájania čl.411.3, 411.4 
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):  

izoláciou, príloha A, kap. A.1, 
zábranami alebo krytmi príloha A, kap. A.2 

cc) Prostredie: VI - vonkajšie priestory v zmysle STN 33 2000-5-51/2010 
Protokol o určení vonkajších vplyvov je doložený v prílohe tejto technickej správy. 

dd) Druh vedenia:     káblové CYKY-J 4x16 mm2  
ee) Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia: z navrhovaného  rozvádzača verejného 

osvetlenia 
Pri bytovom dome - SO 01 

ff) Osvetľovacie stožiare: oceľové žiarovo–zinkované stožiare St 150/60 – 11 ks 
gg) Závesná výška svietidiel: 5 m 
hh) Typ svietidiel: SITECO DL 30 LED 20,7 W, 4000K,CRI>=70 - 11 ks 

Špecifikácia svietidiel je uvedená v prílohe č. 2 Situácia a prílohe č. 5 Výpočet osvetlenia 
ii) Inštalovaný príkon:  Pi a Ps = 0,228 kW  
jj) Meranie spotreby el. energie: v navrhovanej RVO  
kk) Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie: 912 kWh/rok, pri dobe svietenia 4000 h/rok 
ll) Zodpovedný projektant: Ing. Peter Kolada 

Navrhované riešenie 

Verejné osvetlenie chodníkov pri bytových domoch v zóne C0 stavby Južné mesto je 
navrhované svietidlami s LED technológiou typu SITECO DL 30 LED 20,7 W ktoré sa osadia na 
navrhované osvetľovacie stožiare typu St 150/60 výšky 5 m, priamo na stožiar (bez výložníka). 

Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia je z navrhovaného rozvádzača verejného 
osvetlenia pri bytovom dome SO-01. Rozvod verejného osvetlenia je káblovým vedením                        
CYKY-J 4x16mm². Káblové trasy sú zrejmé z prílohy č. 2 Situácia. Osvetľovacie stožiare sú oceľové, 
žiarovo-zinkované, elektrovýzbroj umiestnená v driekoch stožiarov.  

Inštalovaný a súčasný výkon navrhovaného verejného osvetlenia je 0,228 kW 
 

Základné objemové ukazovatele 
Celková dĺžka káblového vedenia CYKY-J 4x16 mm²        400 m 
Počet osvetľovacích stožiarov výšky 5m            11 ks 



 

 

Počet svietidiel DL 30 LED 20,7 W             
11 ks 

Zemné práce 

Káblové vedenie verejného osvetlenia sa uloží do chodníka a do zelene vo voľnom výkope 
v rúrke FXKV63, zhora zakrytým tehlou a výstražnou PVC fóliou. Krytie káblových vedení v zmysle 
STN 33 2000-5-52. Pri ukladaní káblových vedení bude dodržaná STN 73 6005. Pri križovaní 
komunikácie sa káblové vedenie uloží do chráničiek z plastových rúr FXKVS. 

Zemné práce pozostávajú z výkopov základov stožiarov, výkopu káblových rýh, zo spätného 
zásypu výkopov a odvozu prebytočných zemín, betónu a asfaltu na skládku určenú investorom. 
Konečné povrchové úpravy sú súčasťou tohto objektu s výnimkou miest, kde sa buduje nová 
komunikácia resp. nové chodníky.  

Ochrana pred atmosferickým prepätím 

Realizuje sa zemniacim páskom FeZn 30x4 mm, ktorý sa uloží na dno výkopu (realizované 
v zmysle STN EN 62 305 časti 1, 2, 3, 4) pre káblové vedenie verejného osvetlenia a priebežne sa 
pripojí na všetky navrhované stožiare privarením resp. svorkami. Celkový odpor uzemňovacej sústavy 
nesmie byť väčší ako 15 Ω. 

Použité materiály  

Pre nové verejné osvetlenie budú použité materiály predpísané ako štandardy používané na 
území hl. mesta, kde prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vykonáva firma SIEMENS.  

 
Stavebné postupy 

Dodávateľský systém 

Realizácia objektu bude vykonaná firmou oprávnenou na túto činnosť v zmysle zákona 
a vyhlášky 508/2009 . 

Zariadenie staveniska 

Stavba objektu si nevyžaduje zriadenie objektov mimoglobálneho zariadenia staveniska. 

Údaje o dopravných trasách 

Preprava materiálu bude zabezpečená po cestách I. a II. triedy a miestnych komunikáciách zo 
skladu dodávateľa na miesto stavby. Doprava na uvedených komunikáciách pri preprave materiálu 
nebude obmedzená.  

Opis postupu výstavby 

Výkop káblových rýh a rýh pre káblové prechody sa vykoná po predchádzajúcom vytýčení 
všetkých inžinierskych sietí a výškovom a smerovom vytýčení obrubníkov navrhovaných komunikácii. 
Montáž nového verejného osvetlenia sa realizuje podľa predpísaných technologických postupov za 
dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových predpisov a STN. 

Pred uvedením objektu stavby do prevádzky je potrebné dodať tieto doklady: 
- projekt skutočného vyhotovenia s pečiatkou organizácie, ktorá objekt realizovala, aj 

s pečiatkou stavbyvedúceho, 
- geodetické porealizačné zameranie (záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia stavby podľa § 6 a § 7 Všeobecne záväzného nariadenia 



 

 

č.1/1995 Hlavného mesta Slovenskej republiky o digitálnej technickej mape z 23.3.1995 
v znení neskorších predpisov), 

- správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia vykonanej podľa STN 33 1500, 
STN 33 3516, STN 33 2000-6, 

- vyhlásenie zhody, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobkov. 

Požiadavky na kvalitu 

Nové verejné osvetlenie bude vybudované v súlade s bezpečnostnými a prevádzkovými 
predpismi, normami uvedenými v odseku 2.2 - Predpisy a normy STN a súvisiacimi STN, STN-IEC.  

Bezpečnosť stavby a prevádzky z hľadiska PO a CO 

Z hľadiska PO a CO je výstavba i prevádzka vedenia bezpečná a nepredstavuje pre 
obyvateľstvo žiadne nebezpečenstvo. Je nutné dodržať nasledujúce zákony: 
- zákon o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z., Z.z.222/96 Z.z. a vyhláška MV SR č. 121/2002 

Z.z. o požiarnej prevencii, 
- zákon civilnej obrany: zákon NR SR č. 42/94 Z.z. v znení zákonov NR SR č. 222/96 Z.z. a č. 

117/98 Z.z.  
-  
Vplyv stavby na životné prostredie 

Výstavba a prevádzka navrhovaného objektu stavby nemá nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia živočíchov. Počas výstavby 
objektu budú v obvode stavby dočasne zvýšené hluk a prašnosť, vyvolané pohybom mechanizmov. 
Navrhovaný objekt stavby bude vybudovaný v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia.  

Po ukončení výstavby dodávateľ objektu stavby je povinný odstrániť všetky poškodenia, ku 
ktorým došlo v dôsledku realizácie stavebného objektu, resp. investor stavby uhradí vzniknutú škodu a 
plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu. 

So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle zákona 79/2015 o odpadoch a 
Vyhlášky MŽP SR 365/2015. Odpad musí mať v zmysle týchto zákonov určené číslo odpadu, druh 
odpadu, kategóriu odpadu, množstvo a spôsob likvidácie odpadu. 

Podľa prílohy č.1 Vyhlášky č. 365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov, 
je predpokladaná nasledovná štruktúra odpadov: 

 
Kód  Názov     Kategória   Množstvo 

170506 výkopová zemina     O        45,6 t 

 

Riešenie z hľadiska BOZP 

Počas stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky požiadavky na bezpečnosť pri práci 
a ochranu zdravia a vzhľadom na umiestnenie objektu  zachovávať aj podmienky bezpečnosti cestnej 
premávky. Jedná sa najmä o:  
- vyhlášku MPSVaR č. 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 

- vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z. z., 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. 

- zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení, 



 

 

- STN 73 3050 Zemné práce vrátane súvisiacich noriem a predpisov uvedených v prílohe tejto 
normy. 

- nariadenie Vlády SR 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 

- zákon č. 124/2006 Z. z., ktorý pojednáva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
- STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.  
-  
Prevádzkové a bezpečnostné predpisy 

Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu el. zariadení: 
Pracovníci určení pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi 
vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.. 
Oboznámenie musí byť prevedené v súlade s STN 34 3108. 

Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na el. zariadeniach: 
Pracovníci určení na opravu elektrických zariadení musia byť aspoň pracovníci podľa §21 
vyhl. č. 508/2009 Z.z. 

Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení: 
- s postupom pri hlásení závad na zariadeniach 
- s poskytovaním prvej pomoci pri úraze 
- s protipožiarnymi predpismi 
- s používaním ochranných pomôcok 

Požiadavky na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.: 
- u všetkých el. zariadení pred uvedením do prevádzky sa ich bezpečnosť overuje 

odbornými prehliadkami a skúškami v zmysle §9 a §13 vyhl. č. 508/2009 Z.z., STN 
33 1500 a 33 2000-6. 

- prevádzkovateľ je potom povinný počas prevádzky prevádzať pravidelné odborné 
prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500. 

Údržba elektrických zariadení: 
- všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby ich 

prevádzka bola bezpečná  a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré neboli dlhší čas v prevádzke 
musí byť pred ich zapojením preverená bezpečná prevádzkyschopnosť. 

 
V zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nie sú nutné 

žiadne ďalšie ochranné opatrenia podľa § 4 proti možným neodstrániteľným nebezpečenstvám a 
ohrozeniam. 

 
Záver 

Všetky práce musia byťrealizované podľa platných predpisov a noriem STN v čase realizácie 
stavby. V zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z. investor zaistí predmetné vytýčenie 
inžinierskych sietí, ktoré pri odovzdaní staveniska písomne odovzdá dodávateľovi stavebných prác.  

V prípade, ak investor uvažuje o odovzdaní verejného osvetlenia do správy hlavného mesta 
SR Bratislavy, musí pred ukončením zemných prác (pred spätným záhozom rýhy) byť pozvaný 
zástupca správcu verejného osvetlenia v meste Bratislava Siemens s.r.o. a zástupca majiteľa VO 
Magistrát hl.m.SR Bratislavy, Oddelenie správy komunikácii k  technickému posúdeniu uloženia 
káblov.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

B.17. Organizácia výstavby  
Výstavbu objektov navrhujeme v 2. Etapách. V 1. Etape je plánovaná výstavba 
objektov SO-01 a SO-02. S príslušnými spevnenými plochami a inžineirskymi sieťami. 
V 1. Etape sa zrealizuje kompletne stredový oddychový park medzi bytovými domami. 
V tejto fáze navrhujeme kompletné zokruhovanie vodovodu, ktorý bude zrealizovaný 
ako celokso zokruhovaním. V 2. Etape je navrhovaná výstavba objektov SO-03 a SO-
04, taktiež s priľahlými spevnenými plochami a inžinierskymi sieťami. 
 
Na pozemku sa v súčasnosti nachádza navážkový val. Likvidácia navážkového valu a 
príprava územia je súčasťou samostatného projektu. Likvidácia valu a všetkých 
výkopov vrátae umiestnenia depónie nie je súčasťou tohto projektu.  
 
Na stavbe nenavrhujeme skládku zeminy. Vykopaná zemina bude hneď po vybratí 
odvážaná mimo stavenisko na vymedzenú skládku. 
 
Oplotenie  
Stavenisko navrhujeme oplotiť zo všetkých strán. V 1. Etape sa oplotí celé úzeie 
výstavby 1. A 2. Etapa spolu. Zo strany hlavnej komunikácie je navrhované oplotenie 
z dielcov z OSB dosiek, na vrchnej strane budú OSB dosky opatreé oplechovaní z 
pozinkvaného plechu. Na ostatnej časti je navrhované systémové oplotenie s 
oceľovými stojkami a dielcovým pletivovým oplotením. 
 
Komunikácie 
Na pozemku navrhujeme komunikáciu zo zhutneného makadamu v pozícii budúcej 
komunikácie. Parkovanieosobných automobilov pracovníkov výstavby je navrhované 
obroti bunkovisku na ploche zo zhutneného makadamu. Vjazd a výjazd vozidiel 
stavby je navrhovaný v mieste budúceho vjazdu. Na komunikácii pred vjazdom 
vozidiel na hlavnú komunikáciu navrhujeme plochu na umývanie vozidiel stavby. K 
miestu umývania automobilov bude privedená staveništná voda. 
 
Žeriavy 
Hrubá stavba je navrhovaná ako železobetónová monolitická konštrukcia. Na montáž 
debnenia a oddebnenia navrhujeme na stavbe zriadiť pre prvú etapu tri stabilné 
žeriavy s dĺžkami  vyloženia 40m a pre druhú etapu dva žeriavy s dĺžkou výložníka 
40m. Žeriavy budú umiestnené podľa výkresovej dokumentácie. Budú založené na 
samostatnej základovej pätke , presne nadimenzovanej a rozmerovo určenej v rámci 
realizačného projektu statickej časti projektu. 
Žeriavy je potrebné opatriť svetelnou signalizáciou. Žeriavy navrhujeme pre potrebu 
výstavby hrubej stavby. 
 
Bunkovisko 
 Zariadenie staveniska ( sklady , šatne , kancelárie , WC , umyvárne ) navrhujeme 
zriadiť na pozemkoch investora. Umiestnenie zariadenia staveniska je zrejmé z 
výkresovej časti projektu organizácie výstavby. Zariadenie staveniska ( bunkovisko ) 
navrhujeme umiestniť do takej polohy, aby mohlo slúžiť, pre 1. Aj 2. Etapu výstavby. 
Parkovanie osobných automobilov je navrhované pre objektom zariadenia staveniska. 
 
 
Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku 



 

 

 
a./ kanalizácia 
 V prvej fáze projektu navrhujeme pre výstavbu suché WC. V úvodných fázach 
výstavby navrhujeme výstavbu prípojky kanalizácie. V ďalšej časti výstavby 
navrhujeme vybudovanie bunkoviska pre zariadenie staveniska aj s odkanalizovaním 
splaškových vôd. Napojenie kanalizácie z bunkoviska bude súčasťou projektovej 
dokumentácie dodávateľa. 
 
a./ prípojka vody 
 Pre potreby stavby v prvej fáze výstavby navrhujeme využívanie navrhovanej 
studne v rámci objektu Úžitkový vodovod. Pitná voda pre pracovníkov stavby bude 
dovážaná v plastových flašiach.  
Bunkovisko zariadenia staveniska navrhujeme napojiť na definitívny rozvod pitnej 
vody. Napojenie je súčasťou samostatnej projektovej dokumentácie dodávateľa. 
 
c./ prípojka elektrickej energie 
 Zariadenie staveniska v prípade výstavby 1. Etapy ( SO-01 a SO-02 ) 
navrhujeme pripojiť na elektrickú energiu v NN rozvodni existujúcej trafostanice 
nachádzajúcej sa v území Južné mesto zóna C0. Presná poloha je zrejmá z 
výkresovej časti. 
 Zariadenie staveniska v prípade výstavby 2. Etapy navrhujeme napojiť do NN 
rozvodne navrhovanej v rámci pripravovanej výstavby. 
 Napojenia a staveništný rozvod elektrickej energie bude súčasťou dodávateľskej 
dokuemntácie. 

  
 

Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie 
a./ Ochrana ovzdušia 
Vozidlá sa v priestore staveniska nebudú pohybovať po rastlom teréne. V priestore 
staveniska budú spevnené plochy zaštrkované a zhutnené. Z toho dôvodu nie je 
predpoklad vzniku prachu na vozovke. V priebehu realizácie spevnených plôch v 
priestore staveniska je potrebné vozidlá v prípade zablatenia kolies pred vstupom na 
mestskú komunikáciu očistiť v priestore staveniska prúdom vody.  
 
b./ Ochrana vôd 
Celý areál je zásobovaný pitnou vodou. Zásobovanie objektu stavebnou vodou bude 
z nadzemného hydrantu. Dažďové vody z objektu budú odvádzané existujúcimi 
stupačkami do existujúcej kanalizácie.  
 
c./ Ochrana pôdy 
Na stavbe nenavrhujeme dlhodobú skládku materiálu. Materiál bude na stavbu 
prichádzať tesne pred jeho zabudovaním. Murovací materiál bude dodávaný na 
podlažie ( miesto zabudovania ) pred realizáciou debnenia železobetónovej dosky. 
Všetky omietky na stavbe sú navrhované ako strojové. Skládka cementu bude 
v uzamykateľnom prestrešenom, suchom sklade s podlahou. Na stavbe budú počas 
realizácie hrubej stavby vybudované uzamykateľné prestrešené sklady. 
 
d./ Ochrana flóry a fauny 
V rámci riešeného pozemku nepríde ku výrubu stromov a krovín podliehajúcich 
samostatnému povoľovaniu. Na pozemku sa v súčasnosti nachádza neupravovaná 
zeleň. V okolí stavby sa nenachádza flóra ani fauna, ktorá by bola stavbou dotknutá. 
 



 

 

e./ ochrana staveniskových a okolitých priestorov proti nadmernému hluku 
     a vibráciám spôsobených stavebnou činnosťou 
Stavba je navrhovaná v okrajovej časti Bratislavy. Susediace objekty s Galvaniho 
Business Centrom V sú administratívne objekty Galvaniho Business Centra III, 
Galvaniho Business centrum IV Autocentrum, z juhovýchodnej strany : obchodný dom 
Hornbach. Menované prevádzky nie sú charakteru obytného. Napriek zmienenej 
okolnosti navrhujeme pracovnú dobu v čase od 7,00hod do maximálne 21,00hod. 
 
 
f./ Minimalizácia tvorby odpadov zo stavebnej činnosti pri realizácii stavby 
Na stavbe bude po odstránení ornice vykopaná výkopová jama.  
Ostatná vykopaná zemina bude hneď po vybratí odvážaná mimo stavenisko na 
vymedzenú skládku.  
 
Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby 
Časový postup zabezpečenia projektov pre realizáciu stavby 
K realizácii stavby je potrebné zabezpečiť projekt pre realizáciu stavby. Je možné 
časovo diferencovať odovzdanie realizačného projektu podľa jednotlivých stavebných 
objektov.  
 
Lehota výstavby 

Začiatok výstavby    : 08/2018 
Ukončenie výstavby    : 08/2021 

 
 
Určenie stavebných objektov a zariadení, prípadne ich častí, ktoré treba predčasne 
uviesť do prevádzky alebo užívania 
Neuvažuje sa s predčasným uvedením do prevádzky. 
 
 
 
 
Bezpečnosť práce a technických zariadení. 
Stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní podľa ustanovení Zákonníka práce č. 
65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov zabezpečiť také životné a pracovné 
prostredie, aby sa zabránilo pracovným úrazom, predišlo chorobám z povolania, 
alebo iným poškodeniam zdravia vplyvom prevádzky, alebo organizáciou práce. 
Zhotoviteľ stavby je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona č.330/1996 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Stavbu môže viesť iba odborne 
spôsobilá osoba, spĺňajúca ustanovenia § 2 Zákona č. 136/1995 Z.z. o odbornej 
spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe pre výkon činnosti stavbyvedúceho 
v zmysle ustanovenia § 46b ods. (3) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Pred zahájením prác musí 
stavbyvedúci oboznámiť všetkých pracovníkov s podmienkami dodržiavania 
bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany a zvláštnymi opatreniami v súvislosti 
s vykonávaním pridelenej práce. Na stavbe musí byť vypracovaný požiarny poriadok 
pre prípad  vzniku požiaru a pracovníci s ním musia byť oboznámení. Počas výstavby 
je potrebné zaistiť ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníkov a venovať zvýšenú 
pozornosť bezpečnostným opatreniam. Mimo priestoru staveniska nesmie dôjsť ku 
manipulácii so zdvíhacimi zariadeniami. Realizačné práce musí zhotoviteľ stavby 
vykonávať v súlade s projektovou dokumentáciou.  
 



 

 

a./ Dodávateľ stavebných prác je povinný viesť evidenciu pracovníkov na stavbe až 
do opustenia pracoviska. 
b./ Dodávateľ stavebných prác je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím 
vstupujú na stavenisko, osobnými ochrannými prostriedkami zodpovedajúcimi ich 
ohrozeniu. 
Dodávateľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť 
podmienky na zaistenie bezpečnosti práce.Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je 
technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.  
Stavenisko 
Stavenisko je vymedzené hranicami pozemku. Stavenisko bude zriaďované mimo 
pozemku investora pre  
 - vybudovanie prípojky vody 
 - vybudovanie prípojky kanalizácie 
 
a./ zabezpečenie otvorov a jám 
Všetky otvory a jamy na staveniskách ( pracoviskách ) alebo komunikáciách, kde 
hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, musia byť zakryté a ohradené. 
 
b./ vertikálne komunikácie 
Plochy všetkých schodísk a rámp musia mať nešmykľavý povrch. Rebrík možno 
používať len na krátkodobé fyzicky nenáročné práce pri použití jednoduchého 
náradia. Na rebríkoch sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používajú 
pneumatické nástroje, vystreľovacie prístroje. Najvyššia povolená výška rebríka je 
8m. 
 
c./ skladovanie 
Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade 
s postupom stavebných prác. Na stavbu sú dodávané materiály tesne pred ich 
zabudovaním. Z toho dôvodu sa na stavbe uskladňuje len materiál pred 
zabudovaním. 
 
Zemné práce 
Pred prvým vstupom pracovníkov do výkopu alebo pri prerušení prác dlhšom ako 24 
hodín musí zodpovedný pracovník vykonať prehliadku stavu stien výkopu a prístupov. 
Výkopové práce na odľahlých miestach nesmie pracovník vykonávať osamotene. 
Vykonávať zemné práce v ochrannom pásme elektrických, plynových a iných vedení 
možno len za predpokladu, že sa vykonajú opatrenia zabraňujúce nebezpečnému 
priblíženiu pracovníkov alebo strojov k týmto vedeniam. Opatrenia sa prerokujú 
z prevádzkovateľom. Pri zistení nebezpečných predmetov, munície alebo výbušnín sa 
musia práce zastaviť až do odstránenia týchto predmetov. 
Steny výkopu sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. 
Podzemné práce sa musia vykonávať tak, aby sa zabránilo nežiadúcemu uvoľneniu a 
vypadávaniu zeminy 
 
Betonárske práce a práce s nimi súvisiace 
Debnenie musí byť tesné, únosné a priestorovo tuhé. Podperné konštrukcie ( stojky, 
rámové podpery a pod.) musia vykazovať dostatočnú únosnosť a musia byť 
uhlopriečne vystužené. 
Pri doprave a ukladaní betónovej zmesi je potrebné zabezpečiť na pohyb pracovníkov 
a na ručnú prepravu zmesi na miesto určenia vybudovať komunikácie. Počas 
betonáže sa musí stále sledovať stav konštrukcie debnenia. Závady sa musia ihneď 
ochrániť. 



 

 

 
Murárske práce 
Materiál na murovanie musí byť uložený tak, aby na prácu zostal voľný pracovný 
priestor min. šírky 0,6m. Kontrola zvislosti muriva a viazania rohov sa nesmie 
vykonávať priamo z murovanej steny. Drážky alebo otvory v pilieroch a 
v tenkostenných priečkach možno robiť len za predpokladu, že sa nenaruší stabilita 
konštrukcií alebo muriva. 
 
Práce vo výškach a nad voľnou plochou 
Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri 
ktorom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Pri tejto 
činnosti sa musí pracovník chrániť proti pádu. Ochrana pracovníkov proti pádu sa 
musí vykonať kolektívnym alebo osobným zabezpečením. 
Kolektívne zabezpečenie – ochranné a záchytné konštrukcie musia byť dostatočne 
pevné a odolné proti vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom.  
Osobné zabezpečenie – pri prácach nad voľnou hĺbkou vo výškach sa musí použiť 
v prípadoch, keď nemožno použiť kolektívne zabezpečenie. Prostriedky osobného 
zabezpečenia proti pádu sú najmä : 
bezpečnostné lano, bezpečnostný pás, bezpečnostný postroj, skracovač lana. Pred 
použitim prostriedkov osobného zabezpečenia je pracovník povinný sa presvedčiť o 
ich kompletnosti, schopnosti prevádzky a bezchybnom stave. 
 
Stroje a strojné zariadenia 
Používať sa môžu len stroje a strojné zariadenia, 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 výrobcom a technickými normami. Stroje môže samostatne 
obsluhovať len pracovník, ktorý má na túto činnosť príslušnú odbornú spôsobilosť.  
Pred uvedením do prevádzky sa stroje musia vybaviť prevádzkovými dokladmi a 
označiť evidenčným číslom stroja. 
Údržba, oprava a čistenie sa musí vykonávať v súlade s dokumentáciou 
opravovaných strojov a technickými normami. 
 
Práce súvisiace so stavebnou činnosťou 
Manipulácia – jeden pracovník môže ručne prenášať, nakladať alebo vykladať len 
bremená do hmotnosti 55kg.  
Zváranie – postup prác pri rezaní veľkých celkov musí vylúčiť prevrátenie, alebo pád 
oddelených častí takým spôsobom, ktorý by ohrozoval zdravie pracovníkov a iných 
osôb. Pri zváraní vo výškach musí mať zvárač zabezpečenú stabilitu a bezpečnú 
polohu. 
 
Počas výstavby je nevyhnutné dôsledne rešpektovať všetky ustanovenia Vyhlášky 
Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.374/1990 
Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ďalej 
všeobecne platné právne predpisy a technické normy, ktorými sa upravuje 
problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

 
Bezpečnosť práce - elektroinštalácia 
 

          Montáž elektrických rozvodov  a zariadení môžu vykonávať iba odborne spôsobilé 

osoby dľa. vyhl. MPVSR č.718/2002. Pri montáži sa musia dodržiavať platné bezpečnostné 



 

 

predpisy. 

Pri montáži, pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná 

skúška dľa. STN 33 1500, STN 33 2000-6-61 a vyhl. MPVSR č.718/2002 

 
Zatriedenie elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MPVSR č.718/2002 Z.z. príloha č.1 : 

technické zariadenie elektrické skupiny B.     
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 

ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže 
elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám 
a ohrozeniam v zmysle §6, odst. 1 zákona NR SR č.330/1996 Z.z. a zákona NR SR 
č.158/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.330/1996 Z.z. v znení zákona 
č.95/2000 Z.z. a Zákonníka práce. 

 
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia:  byť posudzované podľa 

zákona NR SR č.264/1999 Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody...a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa 
elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.  

Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento 
výrobok a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika 
ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku. 

Pri práci ne elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte 
elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné 
dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001: 
 

Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku 
na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky SÚBP č.718/2002 Z.z. 
Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa 
kvalifikácie odôb. 
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné 
oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti pri práci. 
Podľa STN 34 3100:2001 čl.6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia. 
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – 
spoločné ustanovenia , čl.7.2 – práca na elektrických inštaláciách mn, čl.7.3 – práca na 
elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná 
cudzími (vyslanými) pracovníkmi. 

 
Podľa STN 34 3100:2100 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie 

požiarov na elektrických inštaláciách. 
 

Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť 
podľa STN 34 3101:1987/a a súvisiacich predpisov a STN. 
Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa 
STN 34 3107:1967/a a súvisiacich predpisov a STN. 
Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinom statickej elektriny zabezpečovať 
v zmysle STN 33 2230:1986 a súvisiacich predpisov a STN. 
Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, 
ustanovenia čl.4 – základné princípy, čl. 5 – zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 – 
pracovné postupy , čl.7 – postupy na údržbárske práce... 



 

 

 
 

Bezpodmienečne dbajte na to , aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len  
odborníkmi v zmysle vyhlášky č.718/2002 Z.z , §14 . Odborná spôsobilosť pracovníkov na 
činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.718/2002 Z.z. 
§19,§21,§22,§23 a §24. 
  
 Pohyblivé a poddajné prívody – sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť 
a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek. 
 
 Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch 
vidlíc napätie. Elektrické zariadenia , ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri 
premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi 
manipulovať i pod napätím. 
 Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné 
(fázové) vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným 
vodičom. 
 
 Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase , keď sa nepoužívajú, 
vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný 
vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa 
nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. 
 
 Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému 
spusteniu po prechodnej strate napätia v sieti , okrem prípadov, pri ktorých samovoľné 
spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. 
Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v mprípade náhodného 
skratu, alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch 
nesmie znemožniť ani núdzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia. 
 
 Rozvádzač , resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže 
vyrábať len subjekt , ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 718/2002 
Z.z. 
 Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 604 39-1+A1+A11/1998, STN EN 604 
39-2/2000, STN IEC 604 39-3+A1/1998, STN EN 604 39-4/2000, STN EN 604 39-5/2000. 
 K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na 
jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. 
 Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími 
ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu. 
 Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej 
strany rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, 
ktoré zabezpečia dostatočný stály tlak. 
 Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, 
ktorá rozvádzač inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní 
podľa STN EN 604 39-A1+A11/1998, STN 33 20 00-6-61/1995 a STN 33 15 00/1991. 
 
 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. 718/2002 Z.z. §6 príloha č.2 a č.3 zákona 



 

 

č.264/1999 Z.z. príloha č.4, STN 33 20 00-1/2000 a STN 33 20 00-3/2000 a im pridruženým 
predpisom STN. 

 
Elektrické zariadenia sa smú používať  (prevádzkovať) iba za prevádzkových 

a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.  
Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo 

upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia , musia byť dostatočne 
dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. 

Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmenrné teploty, ktoré môžu 
spôsobiť požiar, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych 
zvierat a majetku. Do rozvodných zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – 
hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie 
jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením , bezpečným 
a rýchlym ovládaním. Všetky časti elektrickej inštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti 
osôb v prípade nebezpečenstva (napr. hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne 
označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka, alebo nápis 
s príslušným pokynom. Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, 
alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu 
vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky 
chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa. 
 Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach , musia byť ich 
nehotovéčasti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiadúcemu zapojeniu, prípadne 
musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb. 
 Elektrické zariadenia , u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, treba 
ihneďodpojiť a zabezpečiť. 
 Elektrické zariadenia na vrejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou 
značkou podľa STN EN 613 10-1/2000, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN IEC 604 17, značka č. 
5036. 
 Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými cudzími 
inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky. 
 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, od častí budov, od nosných konštrukcií sa 
musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými a izolované 
elektrické vedenia spájajú, nesmúznižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach 
a podobnom úložnom materiále sa nesmú vodiče spájať. 
  
Najmä sa musia urobiť opatrenia: 
 

proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), 
proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach 
(obaloch, púzdrach, krytoch a konštrukciách) v zmysle STN IEC 61140:2000 s STN 33 
2000-4-41:2000 
proti škodlivým účinom atmosférických výbojov , v zmysle STN 34 1390:1970c a STN 33 
2000-5-54:2000 
proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 
2030:1986 
proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku 
proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického 



 

 

zariadenia 
 

Ak emituje nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník 
technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia. 

Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, 
viditeľné a kohorentnésvetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie 
atď. 
 
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle 
vyhlášky č.718/2002 Z.z. §9 až §13 sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami 
podľa STN 33 1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6-61:1995. 
 
  
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  
 
 
Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdanmí správy z odbornej prehliadky 
a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického 
zariadenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný 
investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod. poučiť v zmysle §20 vyhlášky 
č.718/2002Z.z. o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom 
zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení 
neobvyklým a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie. 
Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených. 
 Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za 
vykonanie poučenia investora v zmysle §20, vyhlášky č. 718/2002 Z.z. 
 

Zoznam vybraných hlavných použitých noriem STN: 
 
STN 33 2000 – 5 – 54     Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení 
                              Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
STN 33 2000 – 4 – 41      Elektrické inštalácie budov časť 4: zaistenie bezpečnosti 
                              Kapitola 41: Ochrana pred úrazom el. prúdom 
STN 33 2000 – 3              Elektrické inštalácie budov časť 3: Stanovenie 
základných  

     charakteristík 
 
STN IEC 61140               Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné 
hľadiská pre  

     inštaláciu  a zariadenia.  
STN 34 13 91                  Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody. 
 
STN 33 01 10                  Napäťové pásma pre el. inštalácie budov 



 

 

 
STN 33 03 00                  Určovanie vonkajších vplyvov 
 
STN P 33 2000-5-51      El. inštalácie budov 

               časť 5: Výber a stavba el. zariadení 
               Kapitola 51: Spoločné pravidlá 

 
STN 33 2000-4-442       El. inštalácie budov 
                 časť 4: Zaistenie bezpečnosti 
 
 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC): 
 
 Pre zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti funkcie jednotlivých elektrických a 
elektronických zariadení je EMC riešená v zmysle STN 33 20 00 - 1. 
 Pre zabezpečenie odstránenia rušivých signálov a prepätí sú navrhované prepäťové 
ochrany v troch stupňoch: 
 1. stupeň - napäťová úroveň 400 V - hlavný rozvod, 
 2. stupeň - napäťová úroveň 400 V - podružný rozvod, 
 3. stupeň - napäťová úroveň 230 V - užívateľské zariadenia, 
     - oznamovacie a dátové prenosové systémy. 
 
Zoznam vybraných hlavných použitých noriem STN: 
 
STN 33 2000 – 5 – 54     Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. 
zariadení 
                          Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
STN 33 2000 – 4 – 41     Elektrické inštalácie budov časť 4: zaistenie bezpečnosti 
                           Kapitola 41: Ochrana pred úrazom el. prúdom 
STN 33 2000 – 3             Elektrické inštalácie budov časť 3: Stanovenie základných  

    charakteristík 
 
STN IEC 61140              Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné 
hľadiská pre     inštaláciu a zariadenia.  
 
STN 33 01 10                  Napäťové pásma pre el. inštalácie budov 
 
STN 33 03 00                  Určovanie vonkajších vplyvov 
 
 
STN P 33 2000-5-51     El. inštalácie budov 

               časť 5: Výber a stavba el. zariadení 
               Kapitola 51: Spoločné pravidlá 

 
STN 33 2000-4-442       El. inštalácie budov 
                 časť 4: Zaistenie bezpečnosti 
                                                 


