






P R O T O K O L č. 003/11/2016 Príloha: P.02
o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-1 ( 04/2009 ) a STN 33 2000-5-51 ( 05/2010 )

Ing. Ján Kava – projektant elektrických zariadení
Třebíčska 9,  066 01 Humenné, Mobil: 0905 521 207, e-mail: e-mail: jan_ kava@orangemail.sk 

IČO: 34 567 861, DIČ: 1030511625, Obch. reg.: Ev. č.: ŽO-98/19650/000, reg. č. 546/98

Zloženie komisie:

1,  Ing. Ján Kava - projektant elektro časti – predseda komisie  .......................

2,  Ing. Marek Hurný - projektant PO .......................

pre
Stavba:   Dom kultúry Sačurov, okres Vranov nad Topľou
Objekt: SO 01 – Viacúčelová sála – vnútorná elektroinštalácia
Investor: Obecný úrad Sačurov, Osloboditeľov 385/40, 094 13 Sačurov
Miesto:   Sačurov, parcela číslo 78
Stupeň:   Projekt pre realizáciu
Zák.  číslo:

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:
Projekt stavebnej časti pre daný objekt
Katalógové listy použitých zariadení
Súvisiace normy a predpisy STN:

STN 33 2000-1 (04/2009) Elektrické inštalácie budov
Časť 3 : Stanovenie základných charakteristík

STN 33 2000-5-51 (05/2010)
STN 33 2000-5-51/A11 – zmena A11 (12/2013)
STN 33 2000-5-51/O1 – oprava 1 (12/2013)

Elektrické inštalácie budov
Časť 5 : Výber a stavba elektrických zariadení
Kapitola 51 : Spoločné pravidlá

Prílohy: P.02-1 – Tabuľka určenia vonkajších vplyvov - príloha ZA.1
Daný objekt bude slúžiť ako viacúčelová sála pre usporadúvanie rôznych spoločenských 

podujatí, a k ním prislúchajúcich priestorov. Jedna sa o tehlovú stavbu postavenú koncom 
sedemdesiatych rokov minulého storočia. Je to čiastočne dvojpodlažná budova. Pri plnej prevádzke sa 
ráta s maximálnym počtom osôb do 230 ( návštevnici a personál – zabezpečené prevádzkovými 
predpismi ). V budove budú urobené technické opatrenie pre pohyb imobilných osôb.

Požadované opatrenia vzhľadom na určené prostredie:
V objekte nie sú kladené zvláštne požiadavky na prostredie.

Elektrické zariadenia na horľavých látkach a v nich riešiť podľa  STN 33 2312 ( 09/2013 ) - 
Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých 
materiáloch a na nich

Elektrické zariadenia v ostatných priestoroch riešiť podľa platných noriem a predpisov.

V Humennom, november 2016

Zapísal: Ing. Ján Kava
            Projektant elektrotechnických zariadení
                       Třebíčska 9,  066 01 Humenné

        Mobil: 0905 521 207, e-mail: jan_kava@orangemail.sk 
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Stavba: Dom kultúry Sačurov, okres Vranov nad Topľou         Príloha: P.02-1
Protokol   o určení vonkajších vplyvov

      Tabuľka určenia vonkajších vplyvov - spracované podľa STN 33 2000-5-51 (05/2010) a STN 33 2000-1 (04/2009) - príloha ZA.1
KÓD - VONKAJŠÍ  VPLYV Vonkajšie okolie 

objektu, schodiská
1.01, 1.07, 1.11, 1.12, 1.14, 1.17, 2.01, 
2.18-chodba, 1.02-sála, 1.03-javisko, 
1.04, 1.5, 1.16, 1.18, 1.19, 1.23, 1.24, 
2.03, 2.06-sklad, 1.06-schodisko, 1.13-
zasadačka, 2.02-technická miestnosť, 
2.04-salónik, 2.05-balkón, 2.07-sklad 
CO, 2.08-spoločenská miestnosť, 
2.12÷2.18-izba

1.08, 2.09-WC 
ženy1.09, 2.10-WC
muži, 1.10-WC 
imobilní, 1.15, 
1.20-kuchyňa, 
1.22-WC, 2.11-
kuchynka, 2.17-
sprcha

1.21-
plynová 
kotolňa

A – Prostredie
AA - Teplota okolia AA3+AA4 AA5 AA5 AA5
AB – Atmosférická vlhkosť AB3+AB4 AB5 AB5 AB5
AC - Nadmorská výška AC1 AC1 AC1 AC1
AD  - Výskyt vody AD3 ( atmosferické

vplyvy, nie mokré
prostredie v

technologickom procese )

AD1 AD2 AD2

AE - Výskyt cudzích pevných telies AE3 AE1 AE3 AE3
AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok AF2 AF1 AF1 AF1
AG - Mechanické namáhanie – nárazy, otrasy AG2 AG1 AG2 AG2
AH - Vibrácie AH2 AH1 AH2 AH2
AJ – Iné mechanické namáhania -- -- -- --
AK - Výskyt rastlinstva a/alebo plesní ( flóra ) AK1 AK1 AK1 AK1
AL - Výskyt živočíchov ( fauna ) AL1 AL1 AL1 AL1
AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy AM1-1 AM1-1 AM1-1 AM1-1
AN - Slnečné žiarenie AN1 AN1 AN1 AN1
AP - Seizmické účinky AP1 AP1 AP1 AP1
AQ - Blesk AQ1 AQ1 AQ1 AQ1
AR - Pohyb vzduchu -- AR1 AR1 AR1
AS - Vietor AS1 -- -- --
AT – Snehová pokrývka AT1 -- -- --
AU – Námraza AU2 -- -- --

B - Využitie (budovy)
BA - Schopnosť osôb BA1 BA1 BA1 BA4
BB – Elektrický odpor ľudského tela -- -- -- --
BC - Dotyk osôb s potenciálom zeme BC1 BC1 BC1 BC2
BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva BD1 BD1 BD1 BD1
BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok BE1 BE1 BE1 BE1
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C - Konštrukcia budovy
CA - Stavebné materiály CA1 CA1 CA1 CA1
CB - Konštrukcia stavby CB1 CB1 CB1 CB1

V Humennom, november 2016 Zapísal: Ing. Ján Kava
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Súpis materiálu a výkonov Príloha:

P.04
Stavba:
Objekt:    SO 01 – Viacúčelová sála – vnútorná elektroinštalácia
Investor:

Časť projektu:

Miesto stavby:

Stupeň: Projekt pre realizáciu
Kód Jednotková Cena

Č. p. Popis materiálu, prác, druh činnosti položka cenníka M. j. Počet cena ( EUR ) spolu ( EUR )

Materiál - svietidlá:
1. A-svietidlo LED panel I1407PS04 LED SMD 40 W 600x600 – AMI ks 37
2. B-svietidlo žiarivkové typ TCS 022 2xTL-D36 WHFP P - Philips ks 16
3. C–svietidlo žiarovkové PLAST 3, 1x60W – OMS ks 2
4. D–svietidlo žiarovkové OPALE 1x60W, E27, IP 20 – RABALUX ks 22
5. E-svetlomet FASTLED PR RGB F003796947 1x85 W – AMI ks 5
6. F-svietidlo žiarovkové FORWALL 22 1x60W – OMS ks 1
7. LED1-kompletná sada 10m RGBW SMD 5050 - LEDSTAR ks 7
8. ks 12
9. Žiarivka T5 28 W/830( 3350 lm ) ks 32
10. Žiarovka 60 W, E27 ( svietidlá vonku ) ks 1
11. ks 2
12. ks 22
A. Svietidlá bez DPH

Materiál  elektroinštalačný:
13. m 30
14. Kábel N2XH-O 3x1,5  mm2 m 20
15. m 450
16. Kábel N2XH-J 3x2,5 RE  mm2 m 220
17. Kábel N2XH-J 5x2,5 RE  mm2 m 30
18. Kábel N2XH-J 5x6 RE  mm2 m 20
19. Kábel N2XH-J 5x10 RE  mm2 m 30
20. Vypínač jednopólový 4 FN 580 00 PRAKTIK ks 7
21. ks 2
22. ks 1
23. Zásuvka domová dvojitá 4 FN 150 88  PRAKTIK ks 52
24. Zásuvka trojfázová IZV 1653, 3+PE+N ks 3
25. Krabica prístrojová KP 67/2 ks 62
26. Krabica KU 68-1903 ks 10
27. Krabica KT 250/L ks 3
28. Veko krabice VKT 250/L ks 3
29. Zásuvková rozvodka LETVA DX-4F ks 3
30. m 50
31. Pripojovací konektor pre LED RGBW 12,5, 5 pin ks 7
32. Hliníková lišta pre LED pásik LFIXD m 60
33. Obojstranná 3M páska 5m balenie ks 2
34. ks 70
35. m 360
36. Páska sťahovacia SP 100X2.5 HA ks 300

Materiál podružný 3,3 % x 0,033
x 0,105

B. Materiál elektroinštalačný bez DPH

Dom kultúry Sačurov, okres Vranov nad Topľou

Obecný úrad Sačurov, Osloboditeľov 385/40, 094 13 Sačurov

ELEKTRO ( vnútorná elektroinštalácia )

Sačurov, parcela číslo 78

N-svietidlo núdzové typ PIKOLUX 11W.1 – SEC

Kompaktná žiarivka SPIRAL ETU-MSS 7W E27/K – Kanlux
LED žiarovka LUCA LED48 E27WW – Kanlux

Kábel N2XH-O 2x1,5  mm2

Kábel N2XH-J 3x1,5  mm2

Prepínač striedavý 4 FN 580 05  PRAKTIK
Prepínač krížový 4 FN 580 07  PRAKTIK

Kábel päť žilový RGBW 5x0,5  mm2

Bez skrutková svorka 3x0,75-2,5, BS2/3
Rúrka SUPER MONOFLEX 1220E PVC samozhášavá, A-C3

Medzi súčet - suma za materiál elektroinštalačný bez DPH

Zabezpečovacia príražka 10,5 %
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Dodávka rozvádzača ROS1 bez DPH
37. ks 1
38. ks 1
39. ks 2
40. ks 1
41. Vypínač trojpólový MSO-32-3 ( OEZ:42331 ) ks 1
42. Istič LTE-10B-1 ( OEZ:41878 ) ks 5
43. Istič LTE-16B-3 ( OEZ:41932 ) ks 1
44. ks 14
45. Prúdový chránič LFE-25-4-030AC, 25A/30mA ( OEZ:42395 ) ks 1
46. Prúdový chránič OLE-16B-1N-030AC, 16A/30mA ( OEZ:38315 ) ks 2
47. Nulový mostík CS-N7 ( OEZ:35901 ) ks 1
48. ks 3

Materiál za rozvádzač ROS1 bez DPH
Kompletizácia rozvádzača vr. atestu a skúšky HZS 32
Rozvádzač ROS1 bez DPH
Doprava 3,8 % x 0,038
Presun 1% x 0,01

C. Dodávka rozvádzača ROS1 bez DPH

Dodávka rozvádzača ROS2 bez DPH
49. ks 1
50. ks 1
51. ks 2
52. ks 1
53. Vypínač trojpólový MSO-63-3 ( OEZ:42339 ) ks 1
54. Istič LTE-10B-1 ( OEZ:41878 ) ks 3
55. Istič LTE-16B-3 ( OEZ:41932 ) ks 2
56. ks 14
57. Prúdový chránič LFE-25-4-030AC, 25A/30mA ( OEZ:42395 ) ks 2
58. Prúdový chránič OLE-10B-1N-030AC, 10A/30mA ( OEZ:38314 ) ks 1
59. Prúdový chránič OLE-16B-1N-030AC, 16A/30mA ( OEZ:38315 ) ks 5
60. Nulový mostík CS-N7 ( OEZ:35901 ) ks 1
61. ks 4

Materiál za rozvádzač ROS2 bez DPH
Kompletizácia rozvádzača vr. atestu a skúšky HZS 32
Rozvádzač ROS2 bez DPH
Doprava 3,8 % x 0,038
Presun 1% x 0,01

D. Dodávka rozvádzačov ROS2 bez DPH

Dodávka rozvádzača R2 bez DPH
62. ks 1
63. ks 4
64. ks 1
65. Vypínač trojpólový MSO-32-3 ( OEZ:42331 ) ks 1
66. Istič LTE-10B-1 ( OEZ:41878 ) ks 6
67. Istič LTE-20B-3 ( OEZ:41933 ) ks 1
68. Prúdový chránič OLE-16B-1N-030AC, 16A/30mA ( OEZ:38315 ) ks 6
69. Nulový mostík CS-N7 ( OEZ:35901 ) ks 1
70. ks 3

Materiál za rozvádzač R2 bez DPH
Kompletizácia rozvádzača vr. atestu a skúšky HZS 32
Rozvádzač R2 bez DPH
Doprava 3,8 % x 0,038
Presun 1% x 0,01

E. Dodávka rozvádzačov R2 bez DPH

Modulový rozvádzač DISTRIton RZG-2N28 ( OEZ:40457 )
Modulový rozvádzač DISTRIton RZG-1P14 ( OEZ:40465 )
Záslepky ZAS-S ( 10726 ) - 6 modulov
Zvodič prepätia FLP-275 V/3+1 ( 8595090534273 ) - SALTEK

Kolískový vypínač MSK-10 ( OEZ:35678 )

Prepojovacie hrebeňové lišty S3L-1000-10 (OEZ:38484 )

Modulový rozvádzač DISTRIton RZG-3N28 ( OEZ:40559 )
Modulový rozvádzač DISTRIton RZG-1P14 ( OEZ:40465 )
Záslepky ZAS-S ( 10726 ) - 6 modulov
Zvodič prepätia FLP-275 V/3+1 ( 8595090534273 ) - SALTEK

Kolískový vypínač MSK-10 ( OEZ:35678 )

Prepojovacie hrebeňové lišty S3L-1000-10 (OEZ:38484 )

Modulový rozvádzač DISTRIton RZG-3N28 ( OEZ:40559 )
Záslepky ZAS-S ( 10726 ) - 6 modulov
Zvodič prepätia FLP-275 V/3+1 ( 8595090534273 ) - SALTEK

Prepojovacie hrebeňové lišty S3L-1000-10 (OEZ:38484 )
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Montáž
71. Trubka PVC 16 uložená pevne 210010021 m 360
72. Krabica prístrojová bez zapojenia 210010301 ks 62
73. 210010321 ks 10
74. Krabica odbočná KT 250 bez zapojenia 210010314 ks 3
75. 210100001 ks 160
76. 210100002 ks 20
77. 210100003 ks 10
78. 210100251 ks 49
79. Spínač zapustený jednopólový 210110041 ks 7
80. Spínač zapustený striedavý, krížový 210110045 ks 3
81. 210111011 ks 9
82. 210111012 ks 43
83. Zásuvka priemyslová IZV 1653 210111103 ks 3
84. 210200004 ks 2
85. 210200012 ks 22
86. 210201014 ks 16
87. 210201016 ks 37
88. 210202072 ks 1
89. 210190001 ks 2
90. 210190003 ks 3
91. Kábel N2XH 2x1,5 uložený voľne 210881015 m 30
92. Kábel N2XH 3x1,5 uložený voľne 210881021 m 480
93. Kábel N2XH 3x2,5 uložený voľne 210881022 m 220
94. Kábel N2XH 5x2,5 uložený pevne 210881047 m 30
95. Kábel N2XH 5x6 uložený voľne 210881049 m 20
96. Kábel N2XH 5x10 uložený voľne 210881050 m 30
97. Montáž LED pásikov HZS 48
F. Montáž - elektroinštalácia bez DPH

Stavebné úpravy
98. 55611417 ks 75
99. 55611481 ks 3
100. 55611537 m 320
G. Stavebné úpravy bez DPH

Krabica odbočná 1903 včítane zapojenia

Ukonč. vodiča do 2,5 v rozv. vč. zapojenia
Ukonč. vodiča do 6 v rozv. vč. zapojenia
Ukonč. vodiča do 16 v rozv. vč. zapojenia
Ukončenie káblov celo plastových do 4x10

Zásuvka domová polozap. 2P+Z koncová
Zásuvka domová polozap. 2P+Z 2xzapoj.

Montáž svietidlá vnútorné - žiarovkové
Montáž svietidlá vnútorné – žiarov. nast.
Montáž svietidlá vnútorné – 2 x žiarivka
Montáž svietidlá vnútorné – 4 x žiarivka
Montáž svietidlá vonkajšie
Montáž rozvodníc do 20kg
Montáž rozvodníc do 100 kg

Vysekanie káps pre krabice do 50x50x50
Vysekanie káps pre rozv. do 1000x800x90
Vysekanie rýh v tehlovom murive do 3 cm
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REKAPITULÁCIA - silnoprúd
A. Svietidlá bez DPH
B. Elektroinštalácia - materiál bez DPH
C. Dodávka rozvádzača RSO1 bez DPH
D. Dodávka rozvádzača RSO2 bez DPH
E. Dodávka rozvádzača R2 bez DPH
F. Elektroinštalácia - montáž bez DPH
G. Stavebné úpravy bez DPH

Medzi súčet
PPV 6 % z pol. B+F+G 0,06
Spolu bez DPH

HZS 48

Spolu bez DPH včítane revízie
DPH 20% x 0,20

Celkom s DPH

V Humennom, november 2016 Vypracoval:

                          Ing. Ján Kava

                  

              

Východzia prehliadka VTZ elektro bez DPH

                 Projektant elektrotechnických zariadení         

                  Třebíčska 9,  066 01 Humenné
            Mobil: 0905 521 207, e-mail: jan_kava@orangemail.sk  



                    Technická  správa                           Príloha: P.01
Stavba:   Dom kultúry Sačurov, okres Vranov nad Topľou
Objekt: SO 01 – Viacúčelová sála – vnútorná elektroinštalácia
Investor: Obecný úrad Sačurov, Osloboditeľov 385/40, 094 13 Sačurov
Miesto:   Sačurov, parcela číslo 78
Stupeň:   Projekt pre realizáciu
Zákazkové číslo:

Časť:      ELEKTRO ( vnútorná elektroinštalácia )

Všeobecná  časť 

Daný objekt bude slúžiť ako viacúčelová sála pre usporadúvanie rôznych spoločenských podujatí, a k
ním prislúchajúcich priestorov. Jedna sa o tehlovú stavbu postavenú koncom sedemdesiatych rokov 
minulého storočia. Je to čiastočne dvojpodlažná budova. Pri plnej prevádzke sa ráta s maximálnym počtom
osôb do 230 ( návštevnici a personál – zabezpečené prevádzkovými predpismi ). V budove budú urobené 
technické opatrenie pre pohyb imobilných osôb. Predmetom projektu je rekonštrukcia v dotknutých 
priestoroch – svetelná a zásuvková.

Projekt je prevedený podľa platných vyhlášok a noriem STN.
Rozdelenie daných zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR číslo 

508/2009 Z. z. z júla 2009 ( novelizácia 234 Z. z. z augusta 2014 ), ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými podľa časti III:

Technické zariadenia elektrické skupiny B - sú technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny
A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

Projektová dokumentácia pre zariadenia skupiny B nepodlieha schváleniu organizáciou pre 
posudzovanie VTZ.
Podklady použité pre spracovanie projektu

• Projekt stavebnej časti pre daný objekt.
• Súvisiace normy a predpisy STN, a to najmä:
STN 33 2000-1 (04/2009): Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1 : Základné princípy, stanovenie 
všeobecných charakteristík, definície
STN 33 2000-4-41 (10/2007): Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
STN 33 2000-4-43 (12/2010): Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana proti nadprúdom
STN 33 2000-4-45 (08/2001): Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 45: 
Ochrana pred podpätím
STN 33 2000-4-46 (06/2004): Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: 
Bezpečné odpojenie a spínanie
STN 33 2000-4-473 (02/1995): Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia, 5. časť: Bezpečnosť. 47. 
kapitola: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, 473. oddiel: Opatrenia na ochranu proti 
nadprúdom
STN 33 2000-5-51 (05/2010): Elektrické inštalácie budov, Časť 5-51: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Spoločné pravidlá
STN 33 2000-5-52 (04/2012): Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54 (08/2012): Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 5-54: Výber a stavba 
elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie
STN 33 0110 (09/2000): Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov
STN  33 2130 (05/1983): Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
STN  33 2312 (09/2013): Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v 
pevných horľavých latkách a na nich
STN  33 3210 (03/1986): Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia
STN EN 12464-1 ( 36 0074 ) (03/2012): Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: 
Vnútorne pracovné miesta
STN EN 61140 ( 33 2010 ) (08/2004): Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiska pre 
inštaláciu a zariadenia

Strana: 1



STN EN 61439-1 ( 35 7107 ) (08/2012): Nízkonapäťové rozvádzače, Časť 1: Všeobecné pravidlá
STN EN 61439-3 ( 35 7107 ) (11/2012): Nízkonapäťové rozvádzače, Časť 3: Rozvodnice určené na 
obsluhu laikmi ( DBO )
STN 92 0203 (01/2013): Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
Zákon číslo 124/2006 Z. z. (02/2006)-  Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

• Katalógové listy použitých zariadení.
Projekt rieši:

• Podružný rozvádzače RSO1, RSO2, R2 a ich napojenie
• Svetelnú a zásuvkovú inštaláciu v sále, na javisku a k nim prislúchajúcim priestoroch
Projekt nerieši:

• Prípojku NN a elektromerový rozvádzač ER-HR - jestvujúci
• Hlavný rozvádzač objektu ER-HR – jestvujúci, upravený
• Ochranu pred bleskom ( bleskozvod ), hlavné ochranné pospájanie – jestvujúce
• Slaboprúdové rozvody a prípojky telefónu, zabezpečenie objektu pred neopraveným narušením

( PSNO ),kamerový systém a počítačovú sieť - nie sú predmetom tohto projektu – v prípade potreby si
ich investor zabezpečí u poskytovateľov daných služieb.

Základné technické údaje:

• Napäťová sústava: 3+PEN, TN-C – prívod elektrickej energie 
3+PE+N, TN-S – rozvody v objekte ( 3x230/3x400V, 50 Hz )

• Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 ( 10/2007 ): 
• Čl. 411 - ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájanie:  - základná ochrana zabezpečená 

základnou izoláciou živých časti, alebo zábranami alebo krytmi - ochrana pri poruche zabezpečená 
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

• Čl. 412 - ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia:  - základná ochrana zabezpečená 
základnou izoláciou a ochrana pri poruche je zabezpečená prídavnou izoláciou

 - základná ochrana pri poruche zaistená 
zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

• Čl. 413 - ochranné opatrenie: elektrické oddelenie:  - základná ochrana zabezpečená 
základnou izoláciou živých časti, alebo zábranami alebo krytmi - ochrana pri poruche je zaistená 
jednoduchým oddelením oddelených obvodov od ostatných obvodov a od zeme

• Čl. 415 – doplnková ochrana:   - prúdové chrániče ( RCD )
• Výpočtové zaťaženie ROS1: Pi/Pp = 45/15 kW
• Výpočtové zaťaženie ROS2: Pi/Pp = 62/22 kW
• Výpočtové zaťaženie R2: Pi/Pp = 55/15 kW
• Stupeň elektrizácie objektu podľa STN 33 2130 – B – elektrina sa bude používať na varenie a pečenie
• Ročná spotreba el. energie ( predpokladaná ): E = 1,2 MWh/rok
• 3. stupeň dodávky el. energie - prívod el. energie a bežné rozvody
• 1. stupeň dodávky el. energie – v objekte sa prevedie núdzové osvetlenie svietidlami s vlastným bez 

údržbovým akumulátorom s nabíjacou automatikou
• Ochrana káblov pred účinkami nad prúdov a skratových prúdov je zabezpečená v rozvádzačoch ističmi 

s charakteristikou B. Charakteristiky istiacich prvkov sú navrhnuté tak, aby pri poruche v ktoromkoľvek
mieste inštalácie došlo k odpojeniu napájania v čase do 0,4 sekundy. Hlavná ochranná prípojnica 
( HOP ) a vodiče ochranného pospájania sú navrhnuté tak, že impedancia ochranných vodičov medzi 
HOP ochranným kolíkom v zásuvke alebo ochrannou svorkou pevne pripojeného spotrebiča I. triedy nie
je väčšia ako 0,2 Ohm. Menovité hodnoty istiacich prvkov sú menšie, najviac rovné 16 A.

• Osvetlenie: podľa STN EN 12464-1. Pri výpočte bol použitý program Dialux pre vnútorné osvetlenie. 
Vypočítané osvetlenie v pracovnom priestore je minimálne na úrovni predpísaného, respektívne vyššie.

• Vonkajšie vplyvy viď. - Protokol o určení vonkajších vplyvov – príloha P.02.
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Zaistenie bezpečnosti ( opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci )

Prúdy spôsobujúce úraz - zaistené izoláciou živých časti zábranami alebo krytmi, použitím ističov 
zabezpečujúcich samočinné odpojenia napájania pri poruche, doplnková ochrana prúdovými chráničmi ( RCD ) a
doplnkovým ochranným pospájaním
Nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť popálenie, požiare a iné zdraviu škodlivé účinky - zaistené 
použitím ističov s predpísanými maximálnymi prúdmi, použitím predpísaných typizovaných prvkov ( svoriek a 
pod. )
Podpätia, prepätia, elektromagnetické a elektromechanické vplyvy, ktoré môžu byť príčinou 
poranenia alebo poškodenia - zaistené použitím zvodiča prepätia, použitím ochrany pred atmosferickými 
vplyvmi
Prerušenie napájania a/alebo prerušenie inštalácii nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti - prerušenie 
napájania a inštalácie nespôsobí žiadne riziko
Oblúk, ktorý môže spôsobiť oslepenie, nadmerný tlak a/alebo vytvorenie toxických plynov - 
správnym prevedením a prevádzkovaním daného zariadenia nevznikne žiadne riziko

Elektroinštalácia silnoprúd

Silnoprúdová elektroinštalácia v sále
Rozvod el. energie je riešený v súlade s STN 33 2130. Rozvody v sále budú riešené z podružného 

rozvádzača sály ROS1 - prevedený bude podľa prílohy EL.05. Rozvádzač musí spĺňať požiadavky STN  
33 3210, STN EN 61439-1 a STN EN 61439-3.

Rozvádzač je plastový samozhášavý. Rozvádzač ROS1 sa umiestni v miestnosti 1.02 - sála - viď. 
príloha EL.01. Prevedený bude ako zapustený, spodný okraj sa umiestni vo výške 1,0 m od úrovne 
podlahy. Čelný panel sa prevedie tak, aby pri otvorených dverách bolo krytie prístrojov IP 20 -  nepoužité 
moduly sa zaslepia – možnosť ovládania prístrojov laikmi. Na vstupe rozvádzača je umiestnený zvodič 
prepätia a hlavný vypínač. Vývody z rozvádzača sú popísané na výkrese EL.05

Silnoprúdová elektroinštalácia na javisku
Rozvod el. energie je riešený v súlade s STN 33 2130. Rozvody v sále budú riešené z podružného 

rozvádzača sály ROS2 - prevedený bude podľa prílohy EL.06. Rozvádzač musí spĺňať požiadavky STN  
33 3210, STN EN 61439-1 a STN EN 61439-3.

Rozvádzač je plastový samozhášavý. Rozvádzač ROS2 sa umiestni v miestnosti 1.03 - javisko - viď. 
príloha EL.01. Prevedený bude ako zapustený, spodný okraj sa umiestni vo výške 1,1 m od úrovne 
podlahy. Čelný panel sa prevedie tak, aby pri otvorených dverách bolo krytie prístrojov IP 20 -  nepoužité 
moduly sa zaslepia – možnosť ovládania prístrojov laikmi. Na vstupe rozvádzača je umiestnený zvodič 
prepätia a hlavný vypínač. Vývody z rozvádzača sú popísané na výkrese EL.06

Silnoprúdová elektroinštalácia na poschodí
Rozvod el. energie je riešený v súlade s STN 33 2130. Rozvody v sále budú riešené z podružného 

rozvádzača sály R2 - prevedený bude podľa prílohy EL.07. Rozvádzač musí spĺňať požiadavky STN  33 
3210, STN EN 61439-1 a STN EN 61439-3.

Rozvádzač je plastový samozhášavý. Rozvádzač ROS2 sa umiestni v miestnosti 2.01 - chodba - viď. 
príloha EL.03. Prevedený bude ako zapustený, spodný okraj sa umiestni vo výške 1,4 m od úrovne 
podlahy. Čelný panel sa prevedie tak, aby pri otvorených dverách bolo krytie prístrojov IP 20 -  nepoužité 
moduly sa zaslepia – možnosť ovládania prístrojov laikmi. Na vstupe rozvádzača je umiestnený zvodič 
prepätia a hlavný vypínač. Vývody z rozvádzača sú popísané na výkrese EL.07.

Vypínače, spínače, zásuvky a svietidlá sa rozmiestnia podľa prílohy EL.01÷EL.04, typy budú podľa 
legendy použitých prvkov a zariadení príloha P.03. Vypínače a spínače sa  umiestnia vo výške 1,3 m od 
úrovne podlahy. Nástenné svietidlá sa umiestnia vo výške 2,5 m od upraveného terénu – dlažby, podlahy. 
Ovládanie svietidiel bude vypínačmi a prepínačmi. Ovládanie svietidiel v sále a na balkónoch bude 
ovládané z ovládacej skrinky OS1 ( umiestnená nad rozvádzačom R1 ), ktorá má prehľadné dvere a sú v 
nej umiestnené kolískové spínače na DIN lištu MSK-10. Ovládanie svietidiel nna javisku bude ovládané z 
ovládacej skrinky OS2 ( umiestnená nad rozvádzačom R2 ), ktorá má prehľadné dvere a sú v nej 
umiestnené kolískové spínače na DIN lištu MSK-10.

Zásuvky budú v zapustenom prevedení – umiestnia sa vo výške 0,7 m od úrovne podlahy. Zásuvky sú
pre všeobecné použitie dvojité s pootočenou dutinkou. V sále sa prevedie dekoračné osvetlenie LED 
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pásikmi, Navrhuje sa RGBW osvetlenie s možnosťou voľby farby a intenzity svetla. LED pásiky sa 
umiestnia pri stenách pod stropom v stavebných výklenkoch. Ovládacie a napájacie prvky sa umiestnia v 
krabiciach XT1 a XT2 typu KT 250. V krabiciach sa umiestnia zásuvkové rozvodky so štyrmi zásuvkami. 
Z nich sa napoja napájacie zdroje pre LED pásiky. Prvky sa na dno krabice prilepia obojstrannou lepiacou 
páskov. LED pásiky sa navrhuje do stavebných výklenkov umiestniť na hliníkovú lištu LFIXD ( slúži 
zároveň ako chladič. Samotné zapojenie LED pásikov previesť podľa montážnych pokynov a návodov 
dodávateľa LED komponentov.   

Pri realizácii rozvodov pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami dodržať predpísané vzdialenosti 
podľa STN 33 2000-5-52.
Označovanie vývodov

Svietidlá:             A/2-Q7

Vypínač ( prepínač ) s poradovým číslom 7
Vývod číslo 2 z príslušného rozvádzača
Typ svietidla podľa legendy použitých prvkov a zariadení

Vypínače a prepínače: 5 Q 1 
Poradové číslo vypínača ( prepínača ) na danom vývode
Vypínač resp. prepínač
Vývod číslo 5 z príslušného rozvádzača

Zásuvky:   X2/7.3 
Poradové číslo zásuvky na danom vývode
Vývod číslo 7 z príslušného rozvádzača
Typ zásuvky podľa legendy použitých prvkov a zariadení

Následné opatrenia

Projekt realizovať podľa platnej projektovej dokumentácie a predpisov a noriem platných v čase 
realizácie stavby a pri dodržaní všetkých  podmienok pre bezpečnú realizáciu stavby. 

Práce môžu realizovať iba organizácie a pracovníci s platným oprávnením v zmysle príslušných 
vyhlášok. Prípadné zmeny oproti projektovej dokumentácii, ktoré výrazne zasahujú do pôvodného riešenia 
konzultovať s projektantom. Po zrealizovaní stavby prípadné zmeny firma realizujúca stavbu – časť elektro
– zaznačí tieto zmeny do dvoch sád projektovej dokumentácie ( dokumentácia skutkového stavu ) a 
odovzdá vlastníkovi objektu alebo zadávateľovi stavby. 

Dané zariadenie sa do trvalej prevádzky môže uviesť až po vykonaní východzej prehliadky 
vyhradeného technického zariadenia elektro z zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6, ktorá musí byť 
písomne doložená ku platnej dokumentácii pre dané zariadenie.

Prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických počas prevádzky zariadenia prevádzať podľa 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. z júla 2009 ( novelizácia 234 Z. z. z augusta 2014 ), podľa prílohy č. 8. 

V Humennom, november 2016

 
Ing. Ján Kava

            Projektant elektrotechnických zariadení

           Mobil: 0905 521 207, e-mail: jan_kava@orangemail.sk 
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Príloha: P.03
Stavba:
Objekt:

Investor:

Miesto:
Stupeň:
Zákazkové čislo;

Časť:

Dom kultúry Saěurov, okres Vranov nad Topl'ou
so 01 - Viacúčelová sála - vnútorná elektroinštalácia
obecný úrad Sačurov, osloboditel'ov 385/40, 094 í3 Sačurov
Sačurov, parcela číslo 78
Projekt pre realizáciu

ELEKTRo ( vnútorná elektroinŠtalácia )

B

Svietidlo LED PANEL typ l1407Ps04, lP 20, LED SMD, 40 W. 3780 lm, F - na horl'avý
podklad, trieda ll, montáŽ do modulu 600x600 - výrobca AMl, spol. s r. o

Svietidlo Žiarivkové Tcs 125 2 x TL-D 36W HF o, lP 40, F - na horl'avý podklad, trieda l,

montáŽ na strop na povrch ( prisadené ) HFS - elektronický predradník s teplým štartom
( l'ubovol'ný počet zapnutí a vypnutí ) - výrobca PHlL|PS

Svietidlo Žiarovkové typ PLAST 3 1x60WA60, E27,lP 40, trieda l, F - na horl'avý podklad,
montáŽ na strop na povrch ( prisadené ) - výrobca oMS s. r. o.

Svietidlo Žiarovkové typ OPALE 1x60W E27,lP 20, trieda l, F _ na horl'avý podklad, montáŽ
na stenu ( nástenné ) - výrobca RABALUX s. r. o.

Svietidlo svetlomet typ FASTLED PR RGB F0037936947 1x85 W, lP 66, trieda ll, F - na
horl'avý podklad, montáŽ na strop alebo stenu - výrobca AMl, spol. s r. o.

Svietidlo Žiarovkové typ FoRWALL22 OPALA60 ( biele ), 1 x 60 W lP 54, trieda l, F - na
horl'avý podklad, montáŽ na stenu vo výške min. 2,5 m od Úrovne terénu ( chodník, rampa ) -
výrobca oMS, s. r. o.

Ledstar kompletná sada 10 m RGBWBiela mákký jas, SMD5050 RGBW^M/V60led/m
14,4Wlm + dotykový ovládač + zdroj MW 150W 12V,typ 510RGBC ( kompletná sada s
RGBW LED pásikom + dotykovým rádiofrekvenčným kontrolerom + profesionálnym
napájacím zdrojom - dodávatel LEDSTAR, spol. s r. o.

Svietidlo Žiarivkové núdzové typ P|KoLUX 11W1 ,lP 20 - F - na horl'avý podklad, trieda l, NM
- pre netrvalé núdzové osvetlenie, doba svietenia v núdzovom reŽime 1 hodina, montáŽ na
stenu vo výške min. 2,5 m od úrovne podlahy, označit'piktogramom V smere úniku _ výrobca
SEC s. r. o.

StÚpacie vedenie smerom hore

Stúpacie vedenie smerom dole

Krabica KU 68-1903 s viečkom Ko 68 a svorkovnicou 5-66 pre montáŽ do murovaných
priečok - výrobca Kopos Kolín, a. s'

Vypínačjednopólový(zapojenie1)-4FN58000PRAKTIK, lP20,1oA,25oV-výrobca
Tesla Stropkov, a. s.

Prepínač striedavý ( zapojenie 6 ) - 4 FN 580 05 PRAKTIK, lP 20, 1oA, 25o V - výrobca
Tesla Stropkov, a. s.

Prepínač kríŽový ( zapojenie 7 ) - 4 FN 580 07 PRAKT]K, lP 20, 1oA, 25o V -
výrobca Tesla Stropkov, a. s.

Zásuvka domová dvojitá s pootočenou dutinkou _ 4FN 150 88 PRAKTIK - výrobca Tesla
Stropkov, a. s.

Zásuvka priemyselná so škatul'ou pod omietku lZV 1653, 3+N+PE, lP 44 - výrobca SEZ a. s.
Dolný Kubín

F

LEDí

N

./

/

ď

Í

X
x2
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Káble - vid'. vývody z rozvádzačov

- svetelné okruhy - N2XH-J 3x1,5 mm2, ku vypínačom N2XH-O 2x1,5 mm2, ku prepínačom
N2XH-O 3x1,5 mm2, uloŽenými v murive pod omietkou alebo pod podhl'adom na
elektroinštalačnej lište

- - zásuvkové okruhy jednofázové - N2XH-J 3x2,5 mm2, uloŽené v murive pod omietkou alebo
pod podhl'adom na elektroinštalačnej lište

- - zásuvkové okruhy trojfázové - N2XH-J 5x2,5 mm2, uložené v murive pod omietkou alebo
pod podhl'adom na elektroinštalačnej lište

- napojenie podružných rozvádzačov RoSí a R2 _ N2XH-J RE 5x6 mm2, uloŽenými v
murive pod omietkou alebo pod podhl'adom na elektroinštalačnej lište

- napojenie podružného rozvádzača RoS2 - N2XH-J RE 5x10 mm2, uloŽenými v murive pod
omietkou alebo pod podhl'adom na elektroinštalačnej lište

- - napojenie LED pásikov _ kábel RGB W 5x0,5 mm2, uloŽený v priestore pre LED pásik
alebo pod podhl'adom na elektroinštalačnej lište

Poznámka: Typy vypínačov, prepínačov a zásuviek sú v beŽnom štandardnom prevedenía sú iba
odporúěané. lnvestor si vyberie typy, farebné prevedenie podl'a vlastného uváŽenia. Svietidlá sú
odporÚčané, v čase realizácie sa mÓŽu nahradiť svietidlami dostupnými na trhu, ale nahradené svietidlá
musia spíňat'minimálne poŽiadavky navrhovaných svietidiel - zdroje - svietivosť, elektronický
predradník s teplým štartom, optika a pod. Ako svetelný zdroj sa odporúča pouŽit'zdroj LED ( ako
samostatný svetelný zdroj, respektívne náhrada za lineárne a kompaktné Žiarivky ).

V Humennom, november 2016

Projektant elektrotech nických zariaden í
Třebíčska 9' 066 01 Humenné

Mobil: 0905 521 207, e-mail: jan_kava@orangemail.sk

ír{
lng. Ján Kava



  Ing. Ján KAVA – autorizovaný stavebný inžinier

    Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia             Reg. č.: 1745*A*5-3
    Projektant elektrotechnických zariadení               IČO: 34 567 861                                DIČ: 1030511625
    Třebíčska 9, 066 01 Humenné                      mobil: 0905 521 207        e-mail: jan_kava@orangemail.sk

Stavba: Dom kultúry v obci Sačurov, okres Vranov nad Topľou

Objekt: SO 01 – Viacúčelová sála – vnútorná elektroinštalácia

Investor: Obecný úrad Sačurov, Osloboditeľov 385/40, 094 13 Sačurov

Stupeň: Projekt

Miesto: Sačurov, parcela číslo 78 Okres: Vranov n/T. Kraj:

Číslo 
zväzku: 01

Archívne číslo:

Zákazkové  
číslo:

Dátum 
vyhotovenia: 11/2016

Časť:      ELEKTRO
 ( vnútorná elektroinštalácia )

Sada: Zodpovedný projektant:
Ing. Ján Kava

Prešovský

Súpis príloh

Č. prílohy Obsah výkresu x A4

P.01 Technická správa 4

P.02 Protokol o určení vonkajších vplyvov 1

P.02-1 Protokol o určení vonkajších vplyvov - tabuľka 2
P.03 Súpis materiálu a výkonov 4

P.04 Rozpočet 4

EL.01 Prízemie - elektroinštalácia svetelná 3

EL.02 Prízemie - elektroinštalácia zásuvková 3

EL.03 Poschodie - elektroinštalácia svetelná 2

EL.04 Poschodie - elektroinštalácia zásuvková 2

EL.05 Rozvádzač ROS1 – jednopólová schéma 2

EL.06 Rozvádzač ROS1 – jednopólová schéma 2

EL.07 Rozvádzač R2 – jednopólová schéma 2
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Technická správa 
 
 
 

  

Projektant: Ing. Jozef Michlovič  Dátum:                   25.04.2017 

Kraj: Prešovský Okres: Vranov nad Topľou 
 
Ev.číslo obj.:            
 

 
Investor:  Obecný úrad Sačurov, Osloboditeľov  385, 094 13 Sačurov 

 
Stupeň PD:      
                               DSP 

 
Stavba: 
                REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE  
                A ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA V KULTÚRNOM DOME                 
 

Miesto: 
              Sačurov 

 
Objekt : 
             Odberné plynové zariadenie  - ZMENA 
                  
 

 
Archívne číslo: 
                         GH  23/17 
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1. Predmet PD:  
     

Predmetom projektovej dokumentácie /PD/ je návrh zmeny odberného plynového 
zariadenia /OPZ/ pre stavbu „Rekonštrukcia plynovej kotolne a ústredného vykurovania 
v kultúrnom dome“ v obci Sačurov v okr. Vranov nad Topľou. Z dôvodu modernizácie a 
rekonštrukcie ÚVK budú v jestvujúcej kotolni inštalované nové plynové závesné 
kondenzačné kotly. Ako zdroj tepla  na vykurovanie objektu a prípravu TÚV  sú na základe 
projektu ÚVK navrhnuté dva plynové závesné kondenzačné kotly s výkonom 40,4 kW, ktoré 
sa osadia v samostatnej  miestnosti  na prízemí kultúrneho domu.  
V etape č.I bude osadený 1 ks nového plynového závesného kondenzačného kotla 
s prípravou pre dopojenie kotla č.2 v III.etape realizácie, kedy by sa mal ohrev TÚV riešiť 
v kondenzačnom režime.  
Táto zmena OPZ  nevyvoláva potrebu  zmeny v pôvodnej dokumentácií plyn.prípojky, kedže 
nové spotrebiče májú vyššiu účinnosť a  nižšiu spotrebu plynu. Úspora prevádzkových 
nákladov špecifikovaná v projektu ÚVK. 
Prevádzka kotolne po osadení novej regulácie bude plnoautomatická s občasnou obsluhou. 

Z hľadiska znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č.410/2012 Z.z. kotolňa zaradená 
do kategórie 1.1-malý zdroj znečistenia, so súhrnným tepelným príkonom pod 0,3 MW 
       
2. Parametre plynu: 
 
    Dopravované médium : zemný plyn naftový 
Plynové spotrebiče budú spaľovať zemný plyn, ktorý sa svojími spaľovacími vlastnosťami 
zaraďuje v závislosti na Wobbeho čísle do : 
Druhej triedy, skupina H , ktorá ma rozsah Wobbeho čísla 45,7 až 54,7 MJ.m-3, pri 150 C 
a 101,325 kPa 
Pretlak plynu   : 2,0 kPa 
Dopravované max.množstvo plynu novonavrhovanej časti OPZ : 8,4 m3/h 
 
Zaradenie podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. 
 
Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. prílohy č.1, IV.časť –rozdelenie technických zariadení 
plynových, sú navrhované plynové zariadenia rozdelené takto: 
 

1. SKUPINA B g – rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane 
regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom 
odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným 
tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane 

2. SKUPINA B h – spotreba plynu s výkonom jednotlivých zariadení alebo súčtom 
výkonov od 5 kW - 0,5 MW. 

Navrhované plynové zariadenia sa považujú za vyhradené. 
Prevádzkovateľ vyhradeného technického zariadenia je povinný zabezpečiť prevedenie 
prehliadok a skúšok v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. príloha č.9 a 10, uvedených v prílohe 
technickej správy. 
 
3. MZ –Meracia  zostava -jestvujúca 
     
      Meracia  zostava - MZ je umiestnená na vonkajšej stene objektu v skrinke MZ. a  
pozostáva zo skrinky,  uzáveru plynu /UP/ guľ.uzáver DN32,  určeného meradla plynomer 
BK G4T  a ost.komponentov – viď výkres č. OPZ-03. 
Plynomer – typ BK G4T  zameniť za typ BKG6T  – po požiadavke o rozšírení OPZ osadiť 
môže iba oprávnený pracovník SPP-distribúcie, a.s. !    pre  Q= 0,06 – 10 m3/h 
Výška osadenia MZ  bude min. 1,0 m nad úrovňou terénu 
 Umiestnenie: Plynomer je umiestnený   v skrinke na vonkajšej stene objektu -jestvujúci . 
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Plynomer je navrhnutý a umiestnený v zmysle STN 38 6442 a TPP 934 01. Prívodné a 
výstupné potrubie plynomera musí  byť prepojené vodivou rozperkou. 
Za meradlom zemného plynu umiestniť guľový uzáver.  
     -osadenie viď.výkres č OPZ-03    
  
Skrinka MZ 
 
Skrinky, prístavky, stĺpiky a dvierka výklenkov treba vyrobiť z nehorľavých alebo ťažko 
horľavých materiálov podľa STN 73 0862, odolných poveternostným vplyvom 
a mechanickému poškodeniu. Skrinka nesmie pri bežných poveternostných podmienkach 
meniť tvar a povrchovú stálosť. Rám skrinky má byť dostatočne tuhý, aby mohol byť na ňom 
upevnený regulátor a ukotvené vstupné a výstupné potrubie rozoberateľnými príchytkami 
a pritom aby nedochádzalo k prenášaniu síl na plynovod a plynomer. Rám skrinky má byť 
pevne zakotvený samostatne v mieste osadenia. 
 
Dvierka skriniek alebo výklenkov sa majú vybaviť vhodným uzatváracím (uzamykateľným) 
zariadením (napr. na trojhranný kľúč) a označiť nezmazateľným (čitateľným technickým 
písmom) nápisom PLYN; Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom v okruhu 1,5 m od skrine, 
v prípade, že regulátor je v spoločnej skrinke s hlavným uzáverom prípojky aj nápisom 
Hlavný uzáver plynu, resp. skratkou HUP. Skrinka musí umožňovať odčítanie stavu počítadla 
plynomera (priezor), otvorením dvierok 
 
4. Odberné plynové zariadenie-zmena 
      
      Rozvod plynu je navrhnutý v zmysle STN EN 1775:2008 a TPP 704 01, jednotlivé 
spotrebiče sú s výkonom do 50 kW .  Návrh,montáž,skúšanie a užívanie OPZ sa bude riadiť 
podľa STN EN1775:2008 a TPP 704 01. 
 
4.1 NTL  rozvod plynu 
       OPZ bude nízkotlaké 2,0 kPa. Odberné plynové zariadenie /OPZ/ na zemný plyn je 
navrhnuté podľa STN EN 1775 a TPP 704 01 z oceľových rúrok závitových spájaných 
zváraním so zaručenou zvariteľnosťou / napr.podľa STN EN 10208-1/ . Pri montáži 
plynovodu z oceľového potrubia postupovať v zmysle normy STN EN 1775 čl.5. Pri 
prestupoch plynovodu cez obvodový múr je potrebné plynovod chrániť oceľovou chráničkou. 
Konce chráničiek musia presahovať miesto prechodu z obidvoch strán najmenej 10 mm. 
Potrubie pred uložením do chráničky musí byť chránené proti korozii a chránička sa utesní 
vhodným tesniacim materiálom. Vzdialenosť medzi plynovodom a ostatnými potrubiami musí 
byť najmenej 20 mm.  
         
 V kotolni je navrhnuté prívodné akumulačné potrubie AP DN80, vzhľadom na akumulačnú 
schopnosť a tlmenie tlakových nárazov pri zapínaní a vypínaní horákov. 
Z akumulačného potrubia sú vysadené jednotlivé prípojky DN20 ku kotlom ukončené GK 
DN20. Odvzdušňovacie potrubie z AP sa vyvedie do voľného priestoru nad úroveň strechy 
a ohne o 180o smerom dole. AP potrubie bude ukončené klenutým dnom kde na konci 
potrubia sa osadí tlakomer 0-6 kPa,pr.160 mm, typ 03313, GK DN15 pre odvzduš.potrubie  
a kohút na odber vzorky plynu K 858,DN10. Všetko plynové potrubie a armatúry musia byť 
uzemnené. Rozvod plynu je vedený na  závesoch a konzolách. 
Kontrolný výpočet objemu akumulačného potrubia pre max.spotrebu UVK 40.4 kW- 4,2 m3/h etapa č.I 
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AP potrubie  DN  80  dĺžka 1,5 m -   0,0052553 x1,5 = 0,00788295  m3    >   0,0073 m3    - vyhovuje 
Vzhľadom na kaskádové postupné zapínanie  a moduláciu výkonu horákov pre max.odber 4,2 m3/h. 
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4.2 Spotrebiče 
 
 Objekt “ Kultúrny dom“ 
 Sačurov 

Spotrebiče 

 
Kotolňa 
 
 
 
 

 
Plynový závesný kondenzačný  kotol 
      
ZBR 42-3 A                                           -  2   ks 

P max.spotreba plynu    1ks                   4,20 m³/h           
Max. tep.výkon    1 ks                          40,4 kW 
  
 

 
Pripojenie kotla 

 
D DN20 

 
Odťah spalín : Ø mm 

 
80 

 
Max. hod. spotreba plynu  objektu 

                                                            
                                                           8,4 m³/h 

 
Spotrebiče sú s jednotlivými men. tepelnými výkonmi menšími ako 50 kW.  Návrh, montáž, 
skúšanie a užívanie OPZ sa bude riadiť  podľa STN EN 1775:2008 a TPP 704 01. Pri 
umiestňovaní spotrebičov sa musí rešpektovať STN 92 0300 a STN 33 2000-4-41. Pred 
spotrebičmi budú osadené guľové uzávery. Pripojenie spotrebičov hadicami, ktoré nespĺňajú 
zaručenú tepelnú odolnosť je zakázané. Jednotlivé kotly budú napojené  cez prípojky. 
Počet a umiestnenie spotrebičov  je na základe požiadaviek UVK 
Projekt dopĺňa pôvodnu dokumentáciu OPZ. 
Kotly budú zavesené na stene kotolne vo výške cca. 1,4 m nad úrovňou podlahy. Odvod 
kondenzátu z kotla sa zabezpečí cez sifón do kanalizácie. 
Na vstupných dverách do kotolne sa osadia výstražné tabuľky :  
- Plynová kotolňa - Zákaz vstupu s otvoreným ohňom - Zákaz vstupu nezamestnaným 
osobám.  
 Pri vstupných dverách do kotolne sa umiestni havarijný tlačítkový vypínač, ktorý v prípade 
potreby odstaví prívod elektrickej energie do automatiky horákov 
 
5. Komín a vetranie 

Odvod spalín bude riešený spalinovou kaskádou Ø 125 mm v dvojplášťovom komíne 
po obvod.stene objektu s vývodom spalín nad strechu cca.1,0 m nad atiku. Výška výduchu z 
komína je cca. 6,00 m nad terénom. Podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, 
životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (Príloha č. 6, bod I.4.) výška výduchu z komína musí 
byť minimálne 4 m nad terénom. Táto podmienka je dodržaná.  
Výpočet komínového ťahu pre komín na odvod spalín od kotlov s pomocným ventilátorom 
spaľovacieho vzduchu nie je nutné prevádzať. Výrobca kotla ho garantuje.  
Umiestnenie ústia odťahu spalín  podľa STN EN 15287-1. Montáž odťahu spalín sa prevedie 
podľa STN EN 15287-1“  a  pokynov výrobcu komínového systému. 
   
Vetranie plyn.kotolne bude prirodzené s 3-násobnou výmenou vzduchu v priestore kotolne 
za hodinu pri všetkých prevádzkových režimoch, prívod  vzduchu je riešený prepojením 
kotolne vetracími otvormi do vonkajšieho prostredia s umiestnením nad podlahou o ploche 
min.0,09 m2 a odvod vzduchu z kotolne vetracím otvorom pod stropom o ploche min. 0,03  
m2  – podrobný výpočet  rieši projekt ÚVK.  
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Z hľadiska znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č.410/2012 Z.z. kotolňa zaradená do 
kategórie 1.1-malý zdroj znečistenia, so súhrnným tepelným príkonom pod 0,3 MW. 
 
 
6. Tlaková skúška : - STN EN 1775 čl.6 
 
     Po skompletizovaní inštalácie je potrebné previesť skúšku pevnosti a tesnosti  podľa STN 
EN 1775 čl.6. Skúška pevnosti vzduchom  sa musí vykonať tlakom väčším alebo rovným 2,5 
násobku max. prevádzkového tlaku, najmenej  5 kPa. Pred skúškou sa za účelom ustálenia 
tlaku a vyrovnania teplôt ponechá skúšaný plynovod pod tlakom 15 minút.  
Skúšky musí riadiť autorizovaná osoba, o skúškach musí spracovať autorizovaná osoba 
zápis. Postup skúšky nesmie ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.  
Skúšky vykonať tlakovým vzduchom (alebo inertným plynom – dusíkom) :  
 - prevádzkový tlak (MOP)     2 kPa (MOP<0,1 bar) 
 - skúška pevnosti - tlak pri skúške (STP) min. 5 kPa (2,5MOP) 
            - skúška tesnosti  - tlak pri skúške (TTP) min. 2 kPa (MOP) 
Doba trvania skúšky je : 
     a.) 15 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom do 50 litrov; 
     b.) 30 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom nad 50 litrov; 
 
Po úspešnej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesnosti skúšobným tlakom, ktorý  sa rovná  
hodnote prevádzkového tlaku najviac však 1,5 násobku max.prevádz.tlaku. Doba trvania 
skúšky je taká istá ako pri skúške pevnosti. 
Skúšobný tlak média sa sleduje pomocou manometra, ktorý musí mať vhodnú citlivosť (10 
Pa) a presnosť merania  (1%) pre stanovený  skúšobný tlak (U – manometer ). 
Tlaková  skúška je úspešná vtedy, ak počas doby trvania tlakovej skúšky nebol zistený  
žiadny pokles tlaku skúšobného média. V opačnom prípade sa skúška po zistení a 
odstránení netesných miest zopakuje. 
Zhotoviteľ vyhotoví zápis o priebehu a výsledku tlakovej skúšky 
 
7. Nátery 
 
    Pred tlakovou skúškou podľa STN EN 1775 nesmie byť potrubie opatrené žiadnym 
náterom. Po prevedení tlakovej skúšky je potrebné potrubie natrieť základným náterom a 
krycím náterom žltej farby. Náter musí byť trvanlivý a musí odolávať danému prostrediu. 
 
8. Uvedenie do prevádzky  : - STN EN 1775 čl.7 
 

    Uvedenie plynovodu do prevádzky musí vykonávať iba autorizovaná osoba. Autorizovaná 
osoba zodpovedná za montáž a uvedenie do prevádzky musí dať pokyny a montážnu 
dokumentáciu zákazníkovi alebo majiteľovi nehnuteľnosti. Autorizovaná osoba sa musí uistiť 
alebo mať certifikáty alebo dokumenty osvedčujúce že plynovod bol vybudovaný a skúšaný v 
súlade s platnými zákonnými predpismi a podľa projektovej špecifikácie. Autorizovaná osoba 
musí dôkladne preveriť stav plynovodu ktorý sa uvádza do prevádzky vizuálnou kontrolou. 
Dokumentácia spotrebičov je súčasťou dodávky spotrebičov a obsahuje technické údaje 
spotrebičov, návod na obsluhu, údržbu a vyhlásenie o zhode spotrebičov.  Pri prvom uvedení 
plynového spotrebiča do prevádzky musí zaškolený servisný technik vykonať skúšku tesnosti 
pripojenia plynového spotrebiča, nastaviť predpísaný tlak plynu na horáku, vyskúšať 
funkčnosť spotrebiča a regulácie, oboznámiť zákazníka s obsluhou spotrebiča a vykonať 
zápis do záručného listu. Spracovať prevádzkový predpis pre prevádzku kotolne. 

Na zabezpečenie bezpečnej, správnej a hospodárnej činnosti výrobcovia odporúčajú 
vykonať raz za rok prehliadku servisným technikom, ktorý vykoná kontrolu, nastavenie a 
vyčistenie spotrebiča. 
 



REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE A ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA V KULTÚRNOM DOME SAČUROV 
Technická správa – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE  - ZMENA                                                

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

5 

9.BOZP  
 
    Bezpečnosť práce podľa zákona 124/2006 Z.z. a vyhlášky 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  
 

- tlakové skúšky 
 

- únik plynov 
 

- manipulácia s bremenami. 
 

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť v zmysle § 17 vyhl.čť.508/2009 Z.z. 
 
Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných Zákonov, V, NV: 
 

- Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 

- Zákon č.67/2010 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a 
chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky 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.  

- Vyhláška č.508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky z 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 SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

- Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci 

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

- Zákon č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi 
- Vyhláška č.121/2002 Z.z  MV SR o požiarnej prevencii 
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10. Záver 
       
      Realizáciu plynových rozvodov môže vykonávať len oprávnená organizácia, ktorá 
oboznámi uživateľa so správnou obsluhou plynovodu. 
      Pri realizácií plynových rozvodov dodržiavať vyhlášku MPSVR SR 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Humennom       25.04.2017                                                                    Ing. Jozef Michlovič                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
UPOZORNENIE: 
 
Zmeny a doplnky v projekte si vyhradzuje spracovateľ projektu-projektant. 
Presné dimenzie a vzdialeností potrubí budú určené v realizačnom projekte. 
Všetky zmeny a doplnky musia byť vopred prejednané a odsúhlasené projektantom. 
Po prevedení zmeny bez súhlasu projektanta táto ním schválená nebude a následky bude 
znášať dodavateľ stavby. 
.  



                                 
GASPROJEKT, spol. s r.o., Štúrova č.30, 066  01 Humenné      

                            tel./fax:057 7763974 , e-mail:gasprojekt@stonline.sk         
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Skratky použité v dokumentácii : 

 

PD  projektová dokumentácia 

KD  kultúrny dom 

UVK  ústredné vykurovanie 

ZTI  zdravotechnika ( rozvody SV, TUV a kanalizácia ) 

VZT  vzduchotechnika 

TUV  teplá úžitková voda 

SV  studená voda 

PPR  polypropylén 

PE  polyetylén 

PEX  zosieťovaný polyetylén 

Al-PEX plast hliníkové potrubie 

PK  plynový kotol 

OPZ  odberné plynové zariadenia 

ELI  elektroinštalácia 

MaR  meranie a regulácia elektrických zariadení 
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1. Všeobecne 

 

 Táto projektová dokumentácia rieši vykurovanie predmetnej časti KD. 

So starostom obce bolo dohodnuté nasledovné: 

- riešiť energeticky a ekonomicky čo najvhodnejšie vykurovanie 

- na všetkých vykurovacích telesách budú nové radiátorové ventily, ktorými sa 

vykoná aj hydraulické vyregulovanie UVK 

- vo väčšine priestoroch (chodby, WC a sklady) budú termostatické hlavice 

zablokované na max. teplotu 

- hydraulické vyregulovanie je navrhnuté ventilmi Danfoss. Ak by sa montážna 

firma rozhodla použiť iné komponenty, musia spĺňať požiadavky na kvalitatívne 

a kvantitatívne parametre, ako nami navrhované a šéf montér je povinný 

prepočítať predreguláciu (nastaviť správne „kv“ hodnoty) 

- zachovalé vykurovacie telesá sa ponechajú spolu s uzatváracími armatúrami 

na spiatočke 

-každé teleso sa bude dať uzatvoriť na prívode i na spiatočke 

 

 

PD a rozpočty sú rozdelené do 3-och etáp, pričom realizácia sa bude 
vykonávať podľa týchto etáp alebo ich kombináciou: 
I. Osadenie nového nástenného plynového kondenzačného kotla s výkonom 

do 50 kW. Vytvorenie novej potrubnej trasy pre kinosálu a pódium. Výmena 

všetkých radiátorových ventilov a vykonanie hydraulického vyregulovania. 

II. Projekčne vyriešiť nový rozvod pre vykurovanie 2.NP a pre časť 

vykurovacích telies 1.NP, ktoré sú v súčasnosti napojené zo starého 

oceľového teplovodu pod podlahou 1.NP. 

III. Náhrada jestvujúceho atmosférického kotla za nový kondenzačný tak, že 

v prevádzke budú 2 kondenzačné kotly. Riešiť ohrev TUV v kondenzačnom 

režime pomocou nového zásobníka s ohľadom tvrdosti studničnej vody. 
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2. Zistené nedostatky 
 

- Čerpadlová skupina Viessmann WILO WHO 25/4-3 pravdepodobne nie 

je funkčná. Jestvujúci kotol Viessmann Vitogas 100 – 48, ovláda aj 

čerpadlo a nie je odovzdávané teplo k vykurovacím telesám. Systém sa 

prehreje a kotlový termostat vypne horák. 

- Značne predimenzované čerpadlo 50-NTR-80-10-LM-00 je zapojené tak, 

že dopravuje prívodnú vodu do vykurovacích telies cez spiatočku. 

- V miestnostiach 1.01, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09 a 1.10 sú vykurovacie telesá 

zapojené opačne, prívod je vymenený so spiatočkou. Ak sa to nedá do 

poriadku, termostatické ventily môžu nepríjemne rezonovať (ak bude cez 

ne nízky prietok vykurovacej vody – je to vtedy, ak sa teplota v miestnosti 

začne približovať nastavenej teplote na hlavici). 

- Potrubia nie sú tepelne izolované (okrem toho, že sú vysoké straty tepla, 

je v kotolni veľmi teplo). 

- Pôvodné oceľové potrubie UVK vedené pod podlahou nie je možné 

opraviť, je v nevhodnej tepelnej izolácii a množstvo tepla sa stráca do 

zeminy. 

- Nie sú osadené filtre, ktoré by mali chrániť zariadenia, čerpadlá  a 

termostatické ventily pred zanesením hrdzou a nečistotami. 

- Vetva KINOSÁLA v samotnej kotolni nie je vhodne odvzdušnená. 

- Niektoré potrubia Al-PEX sú navrhnuté trubkami HERZ, na ktorých sú 

prierezy pri tvarovkách značne zúžené a vytvára to vysoký hydraulický 

odpor. Trubka 16x2 má vnútorný priemer 10 mm, ktorý je v mieste 

tvaroviek iba 7 mm ! 

- Niektoré PPR potrubia sú zamurované v stene alebo v podlahe. Tento 

materiál nemá kyslíkovú bariéru, čo nie je veľmi šťastné riešenie. Za 

určitých okolností sa vykurovacia voda značne zdegraduje (vytvorí sa 
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hustá hmota ako huspenina v dôsledku rozmnoženiu živých kultúr). 

V akom stave je tepelná izolácia na týchto potrubiach sa nedá zistiť. 

- Systém nie je hydraulicky vyregulovaný, sú použité rôzne druhy 

radiátorových ventilov a dvojregulačných kohútov. 

- Ohrev TUV je plynovým zásobníkom QUADRIGA 200P-CA (objem 195 l 

/ tepelný ohrev 10,1 kW) čo je pre ohrev tvrdou studničnou vodou menej 

vhodné. Obmedzená životnosťou a zníženie účinnosti vzhľadom k rýchlej 

tvorbe vodného kameňa. 

- Vetranie kotolne nie je v súlade s legislatívou. 

 

2. Potreba tepla na vykurovanie 

 

Tepelný výkon vykurovacích telies pri tepelnom spáde UVK 70/50°C : 

Kinosála + kuchyňa    26,65 kW 

Oceľový rozvod pod podlahou 1.NP 30,31 kW 

SPOLU ΦHL    56,96 kW 

 

Inštalovaný výkon kotolne pre I. etapu je 40,4 + 48,0 = 88,4 kW. 

Inštalovaný výkon kotolne pre III. etapu je 40,4 + 40,4 = 80,8 kW. 
 

 

ε  - opravný súčiniteľ 

ΦHL - maximálna tepelná strata budovy po zateplení pri θe 

h  - počet hodín vykurovania denne  24 h 

d  - dĺžka vykurovacieho obdobia 

θ
i,pr  - stredná denná teplota vnútorná 

θ
m,e  - priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období 

θi   - požadovaná výpočtová vnútorná teplota 

θe  
- najnižšia vonkajšia výpočtová teplota 
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  ε . ΦHL . h 

Φr,vyk = --------------- . (θ
i,pr – θ

m,e ) . d 

      θi  – θe 

 

Symbol Hodnota 

ε 0,60 

ΦHL     ( kW ) 56,96 

d        ( deň ) 221 

θ
i,pr      ( °C ) 20 

θ
m,e     ( °C ) 2,9 

θ
i         ( °C ) 20 

θe        ( °C ) -15 

Φr,vyk ( kWh ) 88563,1 

 

Ročná potreba tepla na UVK je 88,56 MWh. 

 

3. Montáž a odovzdávanie vodných vykurovacích systémov STN EN 14336 
 

a) Tlaková skúška a skúška vodotesnosti (minimálne o 30% vyšší tlak ako 

prevádzkový tlak) sa musí vykonať vodou pri pretlaku 200 kPa (projektovaný 

prevádzkový tlak je 150 kPa) po dobu minimálne 2 hodín. Pripraví sa záznam 

o vykonaní tlakovej skúšky. 

b) Po úspešnej tlakovej skúške je montážna firma povinná vykonať 

prepláchnutie a vyčistenie systému. Po prevádzke obehových čerpadiel 

minimálne 8 hodín sa vyčistia filtračné vložky. Vyhotoví sa protokol 

o prepláchnutí systému. Do systému UVK sa dopraví mäkká voda. 

Najvhodnejšie by bolo pridať aj roztok, ktorý zabraňuje vzniku baktérii 

v dôsledku použitia aj materiálu z PPR. 

c) Prevádzková skúška musí preveriť funkčnosť všetkých zariadení a armatúr. 

Pri prevádzkovej skúške sa vykoná hydraulické vyváženie systému. Kontroluje 

sa teplota spiatočky na všetkých vykurovacích telesách. Teplota spiatočky na 

všetkých radiátoroch musí byť v tolerancii ±2°C. Vyhotoví sa protokol 
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o hydraulickom vyvážení systému. Nasadia sa termostatické hlavice (v 

niektorých miestnostiach môžu byť zablokované na max. teplotu). 

d) Nastavenie riadiacich prvkov (teplota v K1) a  režim elektronického čerpadla 

doladí ustanovený pracovník obecného úradu alebo starosta v priebehu 

vykurovacej sezóny, ktorý by mal byť technicky zdatný. Nastavia sa také 

parametre, aby bola čo najnižšia spotreba zemného plynu a elektriny ! 

 

4. Úpravy na rozvodoch UVK 

 

Etapa I. 

-vykurovacie telesá v kinosále a na pódiu napojené oceľovým potrubím 

z podlahy 1.NP je nutné demontovať tak, aby stúpačky boli odrazené tesne nad 

podlahou a zablendované 

-do drážky v podlahe je nutné uložiť v celku Al-PEX potrubie 25x3,7 v trubiciach 

s tepelnou izoláciou PE hrúbky 2 cm. Spolu s nimi je vhodné položiť elektrický 

kábel pre izbový termostat. V mieste napojenia Al-PEX rozvodov je nutné 

osadiť uzatváracie kohúty DN20, ktorými bude možné uzatvoriť jestvujúcu vetvu 

HERZ 26x3 (zásobuje teplom kinosálu z vnútornej steny) a taktiež pre 

uzatvorenie novej vetvy REHAU 25x3,7 (nové vykurovacie telesá vonkajšej 

fasády v kinosále) 

-medzi kinosálou a priestorom kotolne je nutné jestvujúce Al-PEX potrubie 

nahradiť za REHAU potrubie vyššej dimenzie 

-na vykurovacích telesách v kinosále nebudú termostatické hlavice (vysoká 

cena a často s nimi ľudia neodborne zaobchádzajú), ale iba hlavice pre ručnú 

reguláciu, pretože teplota sa bude nastavovať izbovým termostatom 

s týždenným programom útlmových teplôt. Doporučujem v zime pri teplotách 

pod -5°C nastaviť požadovanú teplotu v kinosále napr. +19°C aspoň 6 hod. 

pred príchodom ľudí 

-pred samotným objednaním ventilov Danfoss RA-N je nutné jednoznačne 

skontrolovať tvar (priamy, rohový alebo axiálny)  a dimenziu voči projektu 
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-pod miestnosťou 1.08 je nutné vymeniť napojenie prívod za spiatočku. Takto 

bude smer prúdenia vykurovacej vody cez radiátory v miestnostiach 1.01, 1.04, 

1.05 v poriadku. V miestnostiach 1.08 až 1.12 bude aj naďalej napojenie telies 

opačne, takže je na zvážení investora či sa tam osadia termostatické hlavice. 

Pri ich montáži totiž hrozí zvýšená hlučnosť pri uzatváraní ventilov pri 

dosiahnutí predpísanej vnútornej teploty ! 

-osadiť kondenzačný kotol K1 tak, že bude možné veľmi rýchlo doplniť aj ďalší 

kotol K2, pre prípad poruchy stacionárneho kotla Viessmann (zberný dymovod 

DN125 musí byť s utesnenou odbočkou DN80 pre budúci kotol) 

-zaústiť z dymovodu a z kotla K1 kondenzát do kanalizácie 

-jestvujúci kotol K2 bude ovládať nové obehové čerpadlo poz.05 a tak ako 

doteraz, investor bude ručne zapínať kotol a nastavovať kotlový termostat 

-v projekte OPZ by mali byť všetky komponenty aj pre napojenie 

kondenzačného kotla K2 (prívod ZP a dymovod), aby bol iba 1 rozpočet OPZ 

Etapa II. 

-ak sa bude strácať značne množstvo vody UVK, je možné že pod podlahou 

1.NP je trhlina na starom oceľovom potrubí. Z tohto dôvodu navrhujem 

skontrolovať tlak vzduchu na expanzných nádobách, čo je nutné iba pri 

vypustenom systéme. Nutné skontrolovať tiež tesnosť auto-ventilčekov na 

nádobách 

-tiež doporučujem osadiť vodomer na strane SV, aby sa vedelo koľko sa 

doplňuje vody 

-aj pri malej trhline postupne veľká časť tepelnej izolácie navlhne, neplní svoju 

funkciu a urýchľuje hrdzavenie 

-ak sa investor rozhodne umiestniť nove potrubie tak, aby na ňom bolo možné 

kontrolovať tesnosť, je nutné si uvedomiť, že sa zníži esteticky dojem. Z tohto 

dôvodu navrhujem pozinkované uhlíkové potrubie umiestniť tak, aby 

v priestoroch kde je viac prístup verejnosti, boli častejšie umiestnené úchytky na 

potrubiach, čím je potrubie pevnejšie proti vandalom 

-z hľadiska vhodnosti materiálu pre rozvody UVK je PPR najmenej vhodný (nie 

je UV – stabilný a nemá kyslíkovú bariéru). Preto doporučujem všetky 



 9

komponenty z PPR na stúpačkách č. 21 až 29 nahradiť za uhlíkové 

komponenty. Zvýši sa esteticky dojem, budem menej spojov (vyššia tesnosť) 

a obmedzí sa vznik baktérii 

Etapa III. 

-osadiť nový kotol K2, ktorý by mal byť regulovaný ekvitermickým regulátorom 

-expanzná nádoba poz.03 sa presunie pod nový kotol 

-osadí sa nový vlnovcový zásobník TUV, ktorý je vhodný na ohrev tvrdej 

studničnej vody, pri ohreve kondenzačným kotlom sa ušetrí množstvo zemného 

plynu voči terajšiemu plynovému zásobníku Quadriga 

-v tejto PD nie sú riešené a ani rozpočtované komponenty ZTI 

 

-po tlakových skúškach je nutné nové oceľové potrubie ktoré sa bude zvárať 

natrieť 1x základný náter + 1x email 

-nové rozvody oceľovými závitovými potrubiami STN-EN 425715 z materiálu 

11353.1 alebo uhlíkovými potrubiami je potrebné viesť v spáde tak, aby na 

najvyšších miestach boli automatické odvzdušňovacie ventily, alebo bolo 

možné odvzdušniť potrubia na vykurovacích telesách. 

-uzatváracie guľové kohúty by mali byť napojené na potrubia cez spojky 

s prevlečnou maticou, aby ich bolo možné vymeniť bez porušenia potrubia 

 

5. Hydraulické vyregulovanie a úspora elektrickej energie 

 

Hydraulické vyregulovanie sa vykoná na radiátorových ventiloch. 

Hydraulický výpočet je vykonaný s ventilmi Danfoss RA-N. Môžu byť armatúry 

aj iného výrobcu, ale montážna firma je povinná vypočítať nové hodnoty 

predregulácie. Ventily Danfoss RA-N s hlavicami RAE5054 majú tieto prednosti: 

vysoké kvs hodnoty, na predreguláciu nie je potrebný špeciálny prípravok, 

sofistikovaný systém demontáže hlavice a systém zablokovania max. teploty 

(vysvetlím na montáži). Na spiatočke každého telesa by mala byť uzatváracia 



 10

armatúra, buď to bude uzatváracie šrúbenie alebo radiátorový ventil. Vo väčšine 

prípadoch sa ponechajú na spiatočkách jestvujúce uzatváracie armatúry. 

Prax potvrdzuje, že inštalácia termostatických hlavíc na verejných 

priestoroch nemá takmer žiaden význam, ak sa nezablokuje na max. teplotu. 

Preto doporučujem na chodbách a vo WC nastaviť max. teplotu v rozmedzí 15-

18°C. V skladoch max. teplota by mala byť +10°C. Sú navrhnuté 3 typy 

termostatických ventilov (priamy, rohový a axiálny UK) tak, aby nebolo potrebné 

upravovať potrubie prívodu a termostatická hlavica nesmerovala nahor, čo je 

neprípustné ! Hlavica musí byť vo vodorovnej polohe a pod ňou nesmie byť 

trubka prívodu. 

 

Jestvujúci oceľový rozvod 1. NP a  2. NP : 

Inštalovaný výkon    30,31 kW 

Prietok UVK 70/50°C   1 303 kg/h 

Potrebný dispozičný tlak v kotolni  18,5 kPa 

Al-PEX rozvod 1. NP (kinosála + kuchyňa) : 

Inštalovaný výkon    26,65 kW 

Prietok UVK 70/50°C   1 146 kg/h 

Potrebný dispozičný tlak v kotolni  9,0 kPa 

 

Hydraulika je navrhnutá tak, aby nebolo potrebné ku kondenzačným kotlom 

pridávať pomocné obehové čerpadlo. Dlhšia vetva 2.NP má značne vyšší 

hydraulický odpor, preto filter a potrubia sú vyššej dimenzie. Na vykurovacom 

telese kinosály 33K/900-1400 nedoporučujem vymeniť jestvujúci radiátorový 

ventil, ináč bude značne vlažnejší radiátor (nevhodne navrhnutý najväčší 

radiátor na konci vetvy). Nové Al-PEX rozvody navrhujem Rehau RAUTITAN 

z nasledujúcich dôvodov: 

a/ Tvarovky majú 5x nižší hydraulický odpor ako HERZ, pretože nie sú pri 

lisovaných spojoch zúžené 

b/ Odhaduje sa vyššia životnosť, pretože nemajú tesniace gumené „O“ - krúžky 
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Obehové čerpadlo 50-NTR-80-10 má elektrický príkon 360 W. 

Navrhované elektronické obehové čerpadlo bude mať príkon cca. 30 W. 

Úspora elektrickej energie je 360 – 30 = 330 W = 0,33 kW 

Ročná úspora elektrickej energie je 0,33 kW x 221 dní x 24 hod. = 1 750 kWh 

Pri cene za elektrickú energiu 0,78 €/kWh je ročná úspora 1 365 € s DPH. Vo 

výpočte nie započítané, že pri prevádzke starého kotla je v činnosti aj 

čerpadlová skupina Viessmann, takže úspora elektrickej energie bude ešte 

vyššia. 

 

6. Vetranie kotolne 

 
Podľa vyhlášky 75/1996 je výpočet vetrania kotolne pre prípad, ak je 

súčet menovitých tepelných výkonov nízkotlakých kotlov väčší ako 50 kW. 

Maximálna teplota vykurovacej vody je 110°C. 

V zmysle § 6, prirodzené vetranie kotolní, ktorých podlaha je pod 

úrovňou okolitého terénu (v pivniciach), a kotolní s kotlami vykurovanými 

plynnými palivami musí byť zabezpečené najmenej jedným neuzatvárateľným 

otvorom pre prívod vzduchu s vyústením pri podlahe kotolní min. 500 mm nad 

podlahou. Odvod vzduchu z týchto kotolní musí byť zabezpečený aspoň jedným 

otvorom pri strope kotolne, najvhodnejšie na protiľahlej strane tak, aby sa 

zabezpečilo dostatočné prúdenie vzduchu. Minimálna je 3-násobná výmena 

vzduchu v priestoroch kotolne. 

 V nasledujúcej tabuľke sú najdôležitejšie údaje pre návrh prirodzeného 

vetrania vzduchu. Uvažuje sa s rýchlosťou vzduchu cez mriežky 1,0 m/s. 

Mriežka zaberá 15% z celkovej plochy vetracieho otvoru. Podľa TPP 70401 

kapitola 12.3.2.3, ak je prívod vzduchu zabezpečený potrubím, zväčší sa jeho 

prierez o ekvivalentné prídavky. Pri dĺžke vzduchového potrubia 1 m sa zväčší 

prierez o 0,0015 m2. Ak sa použije 90° oblúk, pripočíta sa ekvivalentné dĺžka 3 

m. Prierez potrubia musí byť po celej dĺžke rovnaký. Ekvivalentná dĺžke je spolu 

4 m a prierez sa musí navýšiť o 4 x 0,0015 = 0,006 m2. 
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Parameter Údaj Jednotka 

Objem kotolne - VK 33,1 m3 

Výmena vzduchu v kotolni - n 3 h-1 

Potreba zemného plynu na spaľovanie - B 8,4 m3/h 

Prívod vzduchu na spaľovanie V3 206,25 m3/h 

Odvod vzduchu na vetranie V1 99,3 m3/h 

Prívodný otvor nad podlahou 0,07 m2 

Odsávací otvor pod stropom 0,03 m2 

Prebytok vzduchu n=1,30-2,00 tuhe palivo / n=1,01-

1,10 plynné palivo 

1,05 - 

Prívod vzduchu na spaľovanie bude VZT potrubím 250x300 mm. Odvod 

vzduchu bude vetracou mriežkou pod stropom 250x120 mm. 

 

7. Návrh membránovej expanznej nádoby 
 

 

Parameter Údaj Jednotka 

Statický tlak v systéme vykurovania pST  50 kPa 

Návrhový začiatočný tlak v systéme po 
* 70 kPa 

Konečný návrhový tlak v systéme pe 140 kPa 

Otvárací pretlak poistného ventilu potv 300 kPa 

Maximálna návrhová poruchová teplota θmax 85 °C 

Súčiniteľ zväčšenia objemu vody e 2,81 - 

Celkový vodný objem systému  Vsystem  610 l 

Zväčšenie objemu vody   Ve 17,14 l 

Objem vodnej rezervy (min. 3 l)  VWR 
** 3,05 l 

Celkový objem expanznej nádoby Vexp,min 69,22 l 

Veľkosť plniaceho pretlaku systému pa,min 0,78 bar 
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* Pri 3-podlažných budovách a vyšších je po = pST  + 30 kPa (minimálna 

hodnota je 

   70 kPa) 100 kPa = 1 bar = 10 m vodného stĺpca 

** Expanzné nádoby s kapacitou nad 15 l majú mať vodnú rezervu minimálne 

0,5% 

     z celkového vodného objemu systému, avšak najmenej 3 litre. 

 

Navrhnuté 2 expanzné nádoby s objemom 35 + 50 l osadené vo vratnom 

potrubí spĺňajú všetky požiadavky podľa STN EN 12828. Sú konštruované na 

maximálny pretlak 300 kPa a maximálnu teplotu 70°C. 

Zaradenie membránových expanzných nádob podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

prílohy č.1, I. časť - rozdelenie technických zariadení tlakových, je navrhnuté 

zariadenie zaradené do skupiny Bb1, f1 - tlaková nádoba stabilná, ktorá 

obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je 

ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter. 
 

 

 

V Humennom 25.4.2017  vypracoval  Ing. Vladimír Moroz 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 
 
     Projekt stavby rieši „Kultúrny dom v obci Sačurov“, miesto stavby parc. č. 78,   
k. ú. Sačurov. Budova je dvojpodlažná. Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží je zrejmé 
z výkresovej časti PD. Základné rozmery riešenej stavby 22,75 m x 35,75 m. Riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti stavby je vypracované na základe zákona NRSR č. 199/2009 Z. z. Jedná sa o dodatočné 
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre skolaudovanú stavbu. 
 
Požiarnotechnická charakteristika stavby 
 
     Požiarna výška stavby h = 3,50 m. Požiarne deliace konštrukcie a konštrukcie zaisťujúce stabilitu 
objektu sú z nehorľavých hmôt.   
 
2. ARCHITEKTONICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 
Popis konštrukčného systému 
 
     Jedná sa o murovaný konštrukčný systém. 
 
Popis materiálovej skladby konštrukcií 
 
Zvislé konštrukcie 
 
     Železobetónový nosný skelet. Existujúce obvodové tehlové murivo z tehál hr. 400 mm na MVC. 
Existujúce vnútorné nosné tehlové murivo z tehál hr. 400 mm na MVC. Nenosné murivo z tehlového 
muriva hr. 150 mm na MVC.  
 
Vodorovné konštrukcie 
 
     Nad 1. NP a 2. NP železobetónová stropná konštrukcia. Schodisko z  1. NP na 2. NP 
železobetónové.       
 
Zastrešenie 
 
     Nosná konštrukcia zastrešenia drevená. Strešná krytina plechová. 
        
Výplne otvorov 
 
     Výplne otvorov plastové. 
 
Elektroinštalácia 
 
     Objekt je napojený na elektrickú sieť elektrickou prípojkou NN. Proti atmosférickému a statickému 
predpätiu je objekt chránený sústavou bleskozvodov.  
 
Vodoinštalácia 
 
     Objekt je zásobovaný vodou – existujúcou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu. 
 
Vykurovanie 
 
     Vykurovanie existujúce teplovodné, spotrebičmi na plynné palivo, kotolňa s výkonom do 100 kW. 
Pre inštaláciu a prevádzku spotrebiča rešpektovať bezpečné vzdialenosti od stavebných konštrukcií 
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z materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a dodržať ostatné požiadavky ustanovené vo 
vyhláške MVSR č. 401/2007 Z. z. a v sprievodnej dokumentácii k spotrebiču. 
  
Vetranie stavby 
 
     Stavba je vetraná prirodzeným vetraním. Spoločenská sála kultúrneho domu je odvetraná oknami 
v hornej tretine svojej výšky v súlade s čl. 58 písm. a) STN 73 0831 ovládateľnými z úrovne podlahy. 
 
3. ČLENENIE STAVBY NA POŽIARNE ÚSEKY  
 
N 1.01/N2 m. č.: 1.01, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 
1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 
2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18      
N 1.02/N2 m. č.: 1.02, 1.03, 2.05, 2.06, 2.19 (spoločenská sála KD – zhromažďovací priestor SP1) 
 
4. POŽIARNE ZAŤAŽENIE, URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
 
Požiarny úsek N 1.01/N2 
 

Č. m. Účel priestoru Si 

(m2)  
pni  

(kg.m-2) 
psi 

(kg.m-2) 
ani 

(bez 
rozmeru) 

pniSi 

(bez 
rozmeru) 

psiSi 

(bez 
rozmeru) 

pnianiSi 

(bez 
rozmeru) 

 

1.01 Chodba 60,00 5 5 0,8 300,00 300,00 240,00  

1.04 Sklad príručný 10,57 60 10 1,1 634,20 105,70 697,62  
1.05 Sklad príručný 17,22 60 10 1,1 1033,20 172,20 1136,52  
1.06 Schodisko 12,90 5 2 0,8 64,50 25,80 51,60  
1.07 Chodba 6,88 5 2 0,8 34,40 13,76 27,52  
1.08 WC ženy 12,18 5 5 0,8 60,90 60,90 48,72  
1.09 WC muži 9,97 5 5 0,8 49,85 49,85 39,88  
1.10 WC 2,86 5 2 0,8 14,30 5,72 11,44  
1.11 Chodba 6,88 5 2 0,8 34,40 13,76 27,52  
1.12 Chodba 9,54 5 5 0,8 47,70 47,70 38,16  
1.13 Zasadačka 39,00 20 5 0,8 780,00 195,00 624,00  
1.14 Chodba 6,89 5 2 0,8 34,45 13,78 27,56  
1.15 Kuchyňa 18,76 30 5 1,1 562,80 93,80 619,08  
1.16 Príručný sklad 9,68 60 5 1,1 580,80 48,40 638,88  
1.17 Chodba 4,28 5 5 0,8 21,40 21,40 17,12  
1.18 Príručný sklad 2,88 60 5 1,1 172,80 14,40 190,08  
1.19 Príručný sklad 6,13 60 5 1,1 367,80 30,65 404,58  
1.20 Kuchyňa 56,00 30 5 1,1 1680,00 280,00 1848,00  
1.21 Kotolňa plynová 

do 100 KW 
12,79 15 3 1,1 191,85 38,37 211,04  

1.22 WC 3,36 5 5 0,8 16,80 16,80 13,44  
1.23 Príručný sklad 12,60 60 10 1,1 756,00 126,00 831,60  
1.24 Príručný sklad 9,18 60 10 1,1 550,80 91,80 605,88  
2.01 Chodba 30,88 5 2 0,8 154,40 61,76 123,52  
2.02 Technick.miest. 12,45 15 2 0,9 186,75 24,90 168,08  
2.03 Príručný sklad 8,55 60 2 1,1 513,00 17,10 564,30  
2.04 Salónik 28,49 20 10 0,9 569,80 284,90 512,82  
2.07 Archív 12,44 120 7 0,7 1492,80 87,08 1044,96  
2.08 Chodba 8,71 5 7 0,8 43,55 60,97 34,84  
2.09 WC 2,54 5 5 0,8 12,70 12,70 10,16  
2.10 WC 2,54 5 5 0,8 12,70 12,70 10,16  
2.11 Kuchynka 6,01 30 10 1,1 180,30 60,10 198,33  
2.12 Príručný priestor 8,86 75 10 1,0 664,50 88,60 664,50  
2.13 Príručný priestor 11,27 75 10 1,0 845,25 112,70 845,25  
2.14 Príručný priestor 6,44 75 10 1,0 483,00 64,40 483,00  
2.15 Príručný priestor 6,58 75 10 1,0 493,50 65,80 493,50  
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2.16 Príručný priestor 7,00 75 10 1,0 525,00 70,00 525,00  
2.17 Sprcha 3,30 5 5 0,8 16,50 16,50 13,20  
2.18 Chodba 26,70 5 10 0,8 133,50 267 106,80  

∑  513,31    14316,20 3073,00 14148,65  
 

Požiarne zaťaženie 
 

p = pn + ps      
         j 
        ∑  pni . Si       14316,20  
            i=1                                                                
pn = ––––––––– = –––––––– = 27,89 kg.m-2 
                S              513,31 
 
              j 

        ∑  psi . Si        3073,00 
            i=1              
ps = ––––––––– = –––––––– = 5,98 kg.m-2 
               S               513,31 
 
p = pn + ps = 27,89 + 5,98 = 33,87 kg.m-2   
 
Súčiniteľ a 
 

        pni . ani . Si        14148,65   
an = –––––––––– = ––––––––– = 0,98 (bez rozmeru) 
           pni . Si            14316,20 
 
as = 0,90 (bez rozmeru) 
 
       pn . an + ps . as       27,89 . 0,98 + 5,98 . 0,90     
a = –––––––––––– = –––––––––––––––––––––– = 0,96 (bez rozmeru) 
             pn + ps                                33,87 
 
Súčiniteľ b 
 

         S . k 
b = –––––– 
       So . √ho 
 

So = 47,12 m2 
S = 513,31 m2 

         j 
        ∑  Soi . hoi       
            i=1              
ho = ––––––––– = 1,31 m 
               j 

        ∑  Soi                    
             i=1 

         j 
        ∑  Si . hsi         
            i=1              
hs = ––––––––– = 2,68 m 
               j 

        ∑  S                           
             i=1 
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n = 0,067 (bez rozmeru) 
k = 0,172 (m1/2) 
 
           S . k         513,31 . 0,172 
b = –––––––– = –––––––––––– = 1,64 (bez rozmeru) 
         So . √ho         47,12 . √1,31   
 
Súčiniteľ c 
 
c = 1,00 (bez rozmeru) 
 
Výpočtové požiarne zaťaženie 
 
pv = p . a . b . c = 33,87 . 0,96 . 1,64 . 1,00 = 53,32 kg.m-2 

 
 
Požiarny úsek N 1.02/N2 
 

Č. m. Účel priestoru Si 

(m2)  
pni  

(kg.m-2) 
psi 

(kg.m-2) 
ani 

(bez 
rozmeru) 

pniSi 

(bez 
rozmeru) 

psiSi 

(bez 
rozmeru) 

pnianiSi 

(bez 
rozmeru) 

1.02  Spoločenská sála 215,05 30 5 1,1 6451,50 1075,25 7096,65 
1.03 Javisko 57,95 75 7 1,15 4346,25 405,65 4998,19 
2.05 Chodba 77,68 5 7 0,8 388,40 543,76 310,72 

 
 

2.06 

Prístup do 
podstrešného 

priestoru 

 
 

22,32 

 
 

75 

 
 

5 

 
 

1,1 1674,00 111,60 1841,40 
 

2.19 
Miestnosť bez 

využitia 
 

46,65 
 

5 
 

8 
 

0,8 233,25 373,20 186,60 
∑  419,65    13093,40 2509,46 14433,56 

 
Požiarne zaťaženie 
 

p = pn + ps      
         j 
        ∑  pni . Si        13093,40 
            i=1                                                              
pn = ––––––––– = –––––––– = 31,20  kg.m-2 
               S               419,65 
 

              j 

        ∑  psi . Si         2509,46 
            i=1              
ps = ––––––––– = –––––––– = 5,98 kg.m-2 
               S              419,65 
 
p = pn + ps = 31,20 + 5,98 = 37,18 kg.m-2   
 
Súčiniteľ a 
 

        pni . ani . Si         14433,56 
an = –––––––––– = ––––––––– = 1,10 (bez rozmeru) 
           pni . Si            13093,40                               
 
as = 0,90 (bez rozmeru) 
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       pn . an + ps . as     31,20 . 1,10 + 5,98 . 0,90     
a = –––––––––––– = ––––––––––––––––––––– = 1,06 (bez rozmeru) 
             pn + ps                               37,18 
 
Súčiniteľ b 
 
        S . k 
b = –––––– 
       So . √ho 
 

So = 24,19 m2 
S = 419,65 m2 

         j 
        ∑  Soi . hoi       
            i=1              
ho = ––––––––– = 2,31 m 
               j 

        ∑  Soi                    
             i=1 

         j 
        ∑  Si . hsi         
            i=1              
hs = ––––––––– = 4,54 m 
               j 

        ∑  S                           
             i=1 
 
n = 0,041 (bez rozmeru) 
k = 0,110 (m1/2) 
 
           S . k        419,65 . 0,110 
b = –––––––– = –––––––––––– = 1,25 (bez rozmeru) 
         So . √ho         24,19 . √2,31   
 
Súčiniteľ c 
 
c = 1,00 (bez rozmeru) 
 
Výpočtové požiarne zaťaženie 
 
pv = p . a . b . c = 37,18 . 1,06 . 1,25 . 1,00 = 49,26 kg.m-2 

 
 
4.1 VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU 
 
Stanovené v zmysle STN 73 0802 tab. 9 
 
                                           Medzné rozmery v m             Skutočné rozmery v m  
 
N 1.01/N2                                   62,5 x 40                               34,50 x 17,85                    vyhovuje 
N 1.02/N2                                      55 x 36                               27,50 x 13,50                    vyhovuje        
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4.2 URČENIE STUPŇA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PÚ  
 
     Požiarne úseky  N 1.01/N2, N 1.02/N2 sú v zmysle tab. 8 STN 73 0802 zaradené do II. stupňa 
požiarnej bezpečnosti. 
 
5. URČENIE POŽIADAVIEK NA KONŠTRUKCIE STAVBY 
 
     Požiarne úseky N 1.01/N2, N 1.02/N2 sú v zmysle STN 73 0802 v II. stupni požiarnej bezpečnosti,  
v ktorom musí požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií vykazovať 
nasledujúce: 
 

                                           Požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie a  
                                  najvyšší dovolený stupeň horľavosti použitých látok              

 
                                                                                                                                   Požadovaná   

1) Požiarne steny a požiarne stropy 
-     v nadzemných podlažiach.................................................................30+                              
-     v poslednom nadzemnom podlaží.....................................................15+               
-     medzi objektmi..................................................................................45A                    

2) Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách a požiarnych stropoch 
-     v nadzemných podlažiach.................................................................15C2(D3)                       
-     v poslednom nadzemnom podlaží.....................................................15C2(D3)                  

3) Obvodové steny 
-     zabezpečujúce stabilitu objektu alebo jeho časti   

v podzemných a nadzemných podlažiach.........................................30+              
v poslednom nadzemnom podlaží.....................................................15+                

-     nezabezpečujúce stabilitu objektu alebo jeho časti...........................15+                     
4) Nosné konštrukcie striech...............................................................................15                
5) Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku, 

ktoré zabezpečujú stabilitu objektu 
-     v nadzemných podlažiach..................................................................30                
-     v poslednom nadzemnom podlaží......................................................15                    

6) Nosné konštrukcie mimo objektu, ktoré zabezpečujú stabilitu objektu..........15 
7) Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku, ktoré 

nezabezpečujú stabilitu objektu.......................................................................15 
8) Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku................................................. - 
9) Konštrukcie schodíšť vnútri požiarneho úseku, 

ktoré nie sú súčasťou chránených únikových ciest..........................................15C2 
10) Výťahové a inštalačné šachty 

-     ohraničujúce konštrukcie iných šácht..................................................30B 
-     požiarne uzávery otvorov v ohraničujúcich konštrukciách.................15B 

11) Strešný plášť..................................................................................................... - 
 
 
     Na zabránenie šírenia požiaru po povrchu konštrukcií vnútri objektu sa obmedzuje použitie 
horľavých alebo neľahko horľavých látok pre povrchové úpravy stavebných konštrukcií. Najvyššie 
dovolené stupne horľavosti látok použitých na povrchové úpravy (vrstvy) stien a podhľadov stanovuje 
tab. 1 STN 73 0831, ktorej požiadavky sa vzťahujú na celý posudzovaný požiarny úsek N 1.02/N2: 
 
Najvyšší dovolený stupeň horľavosti použitých látok podhľadov: C2, najvyššia trieda reakcie na oheň 
C podľa STN 13501-1 
Najvyšší dovolený stupeň horľavosti použitých látok stien: C2, najvyššia trieda reakcie na oheň C 
podľa STN 13501-1 
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     Na zabránenie šírenia požiaru po povrchu konštrukcií vnútri objektu sa obmedzuje použitie 
horľavých alebo neľahko horľavých látok pre povrchové úpravy stavebných konštrukcií. Najvyššie 
dovolené stupne horľavosti látok použitých na povrchové úpravy (vrstvy) stien a podhľadov stanovuje 
tab. 13 STN 73 0802, ktorej požiadavky sa vzťahujú na celý posudzovaný požiarny úsek N 1.01/N2: 
 
Najvyšší dovolený stupeň horľavosti použitých látok podhľadov: C2, najvyššia trieda reakcie na oheň 
D, E podľa STN 13501-1 
Najvyšší dovolený stupeň horľavosti použitých látok stien: C3, najvyššia trieda reakcie na oheň F 
podľa STN 13501-1 
 
     Skutočná požiarna odolnosť existujúcich obvodových stien a vnútorných nosných a požiarnych 
stien z tehál hr. 400, 300 mm podľa tab. 1A STN 73 0821 je minimálne 120 minút.   
     Skutočná požiarna odolnosť existujúcich vnútorných nenosných požiarnych stien z tehál hr. 150 
mm podľa tab. 1A STN 73 0821 je minimálne 60 minút.   
     Skutočná požiarna odolnosť stropu nad 1. NP a 2. NP železobetónová stropná konštrukcia podľa 
tab. 4A STN 73 0821 je min. 120 minút.  
     Uvedená skutočná požiarna odolnosť existujúcich obvodových a vnútorných nosných a požiarnych 
stien vyhovuje požadovaným požiadavkám stanoveným podľa STN 730802.  
     Všetky novovybudované stavebné prvky a konštrukcie, ako aj ostatné inštalované prvky 
a zariadenia, ktoré majú stanovené požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, musia mať 
preukázané a dokladované požiarnotechnické vlastnosti certifikátom, resp. vyhlásením o parametroch 
v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a s vyhláškou MDVRR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných 
výrobkov a systémy posudzovania parametrov. 
     Zhotoviteľ osvedčí vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou. Spôsob osvedčovania 
požiarnych konštrukcií musí byť v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MVSR č. 94/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
6. ZABEZPEČENIE EVAKUÁCIE OSOB, URČENIE POŽIADAVIEK NA ÚNIKOVÉ    
    CESTY  
 
Stanovenie počtu osôb podľa STN 92 0241 
 

Č .m. Účel priestoru Polož. STN m2 Počet osôb 
1.01 Chodba  60,00 * 

1.02 Spoločenská sála 3.1.1 215,05 221 
1.03 Javisko bez povraziska 3.1.3 57,95 39 
1.04 Sklad príručný 12.1 10,57 1 
1.05 Sklad príručný 12.1 17,22 2 
1.06 Schodisko  12,90 * 
1.07 Chodba  6,88 * 
1.08 WC ženy  12,18 * 
1.09 WC muži  9,97 * 
1.10 WC imobilní  2,86 * 
1.11 Chodba  6,88 * 
1.12 Chodba  9,54 * 
1.13 Zasadačka 1.2.1 39,00 26 
1.14 Chodba  6,89 * 
1.15 Kuchyňa 7.1.3 18,76 3 
1.16 Príručný sklad 12.1 9,68 1 
1.17 Chodba  4,28 * 
1.18 Príručný sklad 12.1 2,88 1 
1.19 Príručný sklad 12.1 6,13 1 
1.20 Kuchyňa 7.1.3 56,00 5 
1.21 Kotolňa plynová do 100 kW 11.5 12,79 1 
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1.22 WC  3,36 * 
1.23 Príručný sklad 12.1 12,60 1 
1.24 Príručný sklad 12.1 9,18 1 
2.01 Chodba  30,88 * 
2.02 Technick.miest. 11.5 12,45 1 
2.03 Príručný sklad 12.1 8,55 1 
2.04 Salónik 7.1.1 28,49 20 
2.05 Chodba  77,68 * 
2.06 Prístup do podstrešného priestoru 12.1 22,32 * 
2.07 Archív 12.1 12,44 1 
2.08 Chodba  8,71 * 
2.09 WC  2,54 * 
2.10 WC  2,54 * 
2.11 Kuchynka  6,01 * 
2.12 Príručný priestor 12.1 8,86 1 
2.13 Príručný priestor 12.1 11,27 1 
2.14 Príručný priestor 12.1 6,44 1 
2.15 Príručný priestor 12.1 6,58 1 
2.16 Príručný priestor 12.1 7,00 1 
2.17 Sprcha  3,30 * 
2.18 Chodba  26,70 * 
2.19 Miestnosť bez využitia  46,65 * 

* funkčne súvisiace skupiny priestorov slúžiace jednej skupine osôb 
 
Spôsob evakuácie osôb - súčasný. 
 
     Z každého miesta požiarneho úseku musia viesť najmenej dve samostatné únikové cesty vedúce 
rôznym smerom z požiarneho úseku k východu na voľné priestranstvo. Jedna úniková cesta postačuje 
iba pri splnení podmienok uvedených v tab. 15 a požiadaviek na medzné dĺžky únikových ciest podľa  
STN 73 0802. 
 
Z požiarneho úseku N 1.01/N2 2. NP vedie jedna nechránená úniková cesta ústiaca k východu na 
voľné priestranstvo pričom sú splnené podmienky uvedené v tab. 15 a požiadavky na medzné dĺžky 
únikových ciest podľa STN 730802. 
 
Dĺžka nechránenej únikovej cesty tab. 16 STN 73 0802 
 
a = 0,96 t. j. jedna nechránená úniková cesta medzná dĺžka do 22 m, existujúca úniková cesta do max. 
dĺžky 22 m nie je prekročená v žiadnom mieste a vyhovuje. 
 
Šírka únikovej cesty 

 
Najmenší počet únikových pruhov 
 
        E             28 
u = ––– . s = –––– . 1 = 0,7 únikového pruhu  
        K            40     
 
Skutočná šírka je 1,5 únikového pruhu.  
 
Šírka únikovej cesty umožňuje bezpečnú evakuáciu všetkých osôb z požiarneho úseku N 1.02/N2  
2. NP, čím vyhovuje.        
 
 

Z 1. NP požiarneho úseku N 1.02/N2 – vedie viac nechránených únikových ciest rôznym smerom 
ústiacich k východu na voľné priestranstvo k východu na voľné priestranstvo. Keďže z požiarneho 
úseku vedie viac únikových ciest rôznym smerom je kapacita ktorejkoľvek z nich určená v súlade s  
čl. 7.2.3.11 STN 73 0802. 
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Dĺžka únikovej cesty tab. 16 STN 73 0802 
 
V1 
a = 1,06 t. j. viac nechránených únikových ciest medzná dĺžka do 37 m, existujúca úniková cesta do 
max. dĺžky 34 m nie je prekročená v žiadnom mieste a vyhovuje. 
 
Šírka únikovej cesty 
 
Najmenší počet únikových pruhov: 
 
        E            147 
u = ––– . s = –––– . 1 = 1,84 t.j. 2,00 únikového pruhu - s priechodnou šírkou 1100 mm 
       K             80     
 
Skutočná šírka je min. 3,0 únikového pruhu. 
  
Šírky únikových ciest umožňujú bezpečnú evakuáciu všetkých osôb z požiarneho úseku, čím 
vyhovujú. 
 
 
V2 
a = 1,06 t. j. viac nechránených únikových ciest medzná dĺžka do 37 m, existujúca úniková cesta do 
max. dĺžky 28 m nie je prekročená v žiadnom mieste a vyhovuje. 
 
Šírka únikovej cesty 
 
Najmenší počet únikových pruhov: 
 
        E           104 
u = ––– . s = –––– . 1 = 1,3 t.j. 1,5 únikového pruhu - s priechodnou šírkou 800 mm 
       K             80     
 
Skutočná šírka je 1,5 únikového pruhu. 
  
Šírky únikových ciest umožňujú bezpečnú evakuáciu všetkých osôb z požiarneho úseku, čím 
vyhovujú. 
 
 

V3 
a = 1,06 t. j. viac nechránených únikových ciest medzná dĺžka do 37 m, existujúca úniková cesta do 
max. dĺžky 31 m nie je prekročená v žiadnom mieste a vyhovuje. 
 
Šírka únikovej cesty 
 
Najmenší počet únikových pruhov: 
 
        E            54 
u = ––– . s = –––– . 1 = 0,7 t.j. 1,0 únikového pruhu - s priechodnou šírkou 550 mm 
       K             80     
 
Skutočná šírka je 1,5 únikového pruhu. 
  
Šírky únikových ciest umožňujú bezpečnú evakuáciu všetkých osôb z požiarneho úseku, čím 
vyhovujú. 
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Voľné priestranstvo 
 
     Voľné priestranstvo, na ktoré ústia únikové cesty zo zhromažďovacieho priestoru, musí: 

a) umožňovať odchod osôb od objektu najmenej v šírke zodpovedajúcej súčtu výpočtových šírok 
(počtu únikových pruhov) všetkých únikových ciest, ktoré na voľné priestranstvo ústia, 

b) umožňovať pobyt všetkých osôb z objektu pri hustote 4 osoby na 1 m2. 
 
     Ak ústia únikové cesty na niekoľko priestranstiev, dimenzuje sa každé priestranstvo podľa počtu 
osôb z týchto únikových ciest, ktoré na neho ústia. Do plochy voľného priestranstva sa započítavajú 
hlavne rozptylové plochy, komunikačné plochy, parkovacie a odstavné plochy pre motorové vozidla 
okrem plôch vymedzených pre státie vozidiel, neprejazdné miestne a účelové komunikácie, poprípade 
iné spevnené plochy i plochy trávnikov. Plocha voľného priestranstva nesmie byť prerušená 
prejazdnou pozemnou komunikáciou. Voľné priestranstvo na ktoré ústia únikové cesty z riešenej 
stavby vyhovuje požiadavkám čl. 42 STN 73 0831. 
 
Vybudovanie a vybavenie únikových ciest 
 
Osvetlenie únikových ciest 
 
     Únikové cesty musia byť dostatočne osvetlené denným alebo umelým svetlom aspoň počas 
prevádzkovej doby v objekte. Únikové cesty v stavbe budú vybavené núdzovým osvetlením. 
Odporúča sa, aby osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia sa umiestňovali 200 cm až 250 cm nad 
úrovňou podlahy. Za dostatočnú intenzitu núdzového osvetlenia únikových ciest sa z hľadiska 
evakuácie osôb považuje 1/100 miestne priemerne a časovo minimálnej intenzity osvetlenia na 
porovnávajúcej rovine celkového osvetlenia priľahlých požiarnych úsekov (STN 36 0004), najmenej 
však 2 lx, ak projektové normy na jednotlivé druhy objektov nevyžadujú vyššiu intenzitu osvetlenia.  
 
Označenie únikových ciest 
 
     Všade tam, kde východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer 
úniku vyznačený na všetkých únikových cestách.  
 
Dvere na únikových cestách 
  
     Dvere, ktorými prechádza úniková cesta, musia umožňovať ľahký a rýchly prechod, zabraňovať 
zachyteniu odevu a svojim zaistením nesmú brániť evakuácii unikajúcich osôb ani zásahu hasičských 
jednotiek. Dvere na únikovej ceste okrem dverí na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere 
úniku pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch, to neplatí na dvere, ktoré 
vedú na voľné priestranstvo, cez ktoré sa vykonáva evakuácia najviac 200 osôb.  
     Dverové krídlo, ktoré sa započítava do šírky únikovej cesty a je pri prevádzke zabezpečené, musí 
byť na strane v smere úniku opatrené stavebným kovaním podľa STN EN 179 a STN EN 1125. 
     Dvere na únikovej ceste zo spoločenskej sály musia byť na strane v smere úniku opatrené 
panikovým východovým uzáverom ovládaným horizontálnym držadlom podľa STN EN 179 a  
STN EN 1125.  
 
7. URČENIE ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTI 
 
     Požiarne nebezpečným priestorom je priestor okolo stavby, v ktorom je možné prenesenie požiaru 
sálaním tepla, alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie. Na zamedzenie prenesenia požiaru 
z požiarneho úseku alebo zo stavby na iný požiarny úsek, alebo stavbu požiarne otvorenými plochami 
v obvodových stenách a v strešnom plášti, alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie, je potrebné 
medzi požiarnymi úsekmi alebo stavbami dodržať odstupovú vzdialenosť. 
 
Požiarny úsek N 1.02/N2 
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Stena pv (kg.m-2) lu (m) hu (m) Sp (m
2) Spo (m

2) po (%) Odstup 
(m) 

S1 49,26 21,40 5,80 108,68 24,19 22 2,62 
S2 49,26 9,90 4,80 47,52 1,77 4 0,22 
S3 49,26 5,05 1,70 8,58 1,44 17 0,90 

 
Požiarny úsek N 1.01/N2 

Stena pv (kg.m-2) lu (m) hu (m) Sp (m
2) Spo (m

2) po (%) Odstup 
(m) 

S4 53,32 2,75 2,40 6,60 1,36 21 1,15 
S5 53,32 17,10 2,55 43,60 10,78 25 1,78 
S6 53,32 4,10 2,55 10,45 1,77 17 0,91 
S7 53,32 9,80 3,00 29,40 9,42 32 2,39 
S8 53,32 6,95 3,00 20,85 2,85 14 0,84 
S9 53,32 7,40 3,00 22,20 8,33 38 2,99 

S10 53,32 4,45 3,00 13,35 3,43 26 1,52 
S11 53,32 3,15 2,55 8,03 0,36 4 0,21 
S12 53,32 21,85 2,55 55,72 13,68 25 1,78 
S13 53,32 6,95 2,30 15,99 2,51 16 0,95 
S14 53,32 3,40 2,50 8,50 2,25 26 1,52 

 
     V požiarne nebezpečnom priestore riešenej stavby - požiarnych úsekov sa nenachádzajú iné 
stavebné objekty ani požiarne otvorené plochy susedných požiarnych úsekov. V požiarne 
nebezpečnom priestore existujúcich stavieb na nenachádza riešená stavba. Odstupové vzdialenosti 
vyhovujú. 
 
8. URČENIE POŽIARNOBEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ A ZARIADENÍ NA  
    PROTIPOŽIARNY ZÁSAH 
 
8.1 Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov 
      
     Výpočet vody na hasenie požiarov v zmysle vyhlášky MVSR č. 699/2004 Z. z. a  
STN 92 0400. Podľa § 6 vyhlášky MVSR č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400 potreba vody na hasenie sa 
stanoví: 
 
Druh stavby a dovolená plocha požiarneho úseku N 1.01/N2, N 1.02/N2: 
Nevýrobná stavba => 120 ≤ S ≤ 1000 m2   
Odber Q = 12,00 l.s-1 pre v = 1,5 m.s-1 (s požiarnym čerpadlom) 
 
Potreba vody na hasenie požiarov je Q = 12,00 l.s-1.  
 
Vnútorný požiarny vodovod a hadicové zariadenia 
 
     V stavbe je inštalovaný existujúci vnútorný požiarny vodovod na prívod vody k hadicovým 
zariadeniam na prvý zásah pri hasení požiaru. Menovitá svetlosť potrubia DN, ktoré napája hadicové 
zariadenie nesmie byť menšia než menovitá svetlosť tohto zariadenia. Hadicové zariadenia – hadicové 
navijaky DN25/30 s minimálnym priemerom hubice 10 mm a minimálnym prietokom Q = 59 l.min-1 
pri tlaku 0,2 MPa sú umiestnené tak, aby v každom mieste požiarneho úseku v ktorom sa predpokladá 
hasenie vodou, bolo možné hasiť najmenej jedným prúdom vody. Hadicové zariadenia sú prednostne 
umiestnené v požiarnom úseku, pri únikovom východe. Hadicové zariadenia sú umiestnené tak, aby 
bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale voľný komunikačný priestor. Hadicové 
zariadenia sú chránené proti zamrznutiu. Umiestnenie hadicových zariadení – hadicových navijakov 
DN25/30 viď grafická časť PBS.   
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Vonkajší vodovod, odberné miesta 
 
     Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov bude taktiež z verejného vodovodu /potrubie DN 
100/ a odberného miesta vonkajšieho hydrantu nachádzajúceho sa mimo požiarne nebezpečný priestor 
stavby najmenej 5 m a najviac 80 m od stavby. Odberné miesto má mať hydrostatický pretlak 
najmenej 0,25 MPa. Odberné miesto (hydrant) viditeľne označiť červenou farbou a tabuľkou v súlade 
s čl. 7.3.1 a čl. 7.3.2 STN 92 0400.  
 
8.2 Zariadenia na protipožiarny zásah 
 
Príjazdy a prístupy 
 
     K posudzovanému objektu vedú prístupové komunikácie, ktoré vyhovujú čl. 10.2  
STN 73 0802. Príjazd mobilnej hasičskej techniky k stavbe je z verejnej komunikácie. 
 
Nástupné plochy 
 
     Nástupná plocha nemusí byť zriadená pre objekty s výškou do 12 m v zmysle čl. 10.2.3.4  
STN 730802. 
 
Zásahové cesty 
 
     Riešený objekt v súlade s čl. 10.2.4.2.1 STN 73 0802 čl. 10.2.4 nemusí byť vybavený vnútornými 
zásahovými cestami. Riešený objekt v súlade s čl. 10.2.4.3.2 nemusí byť vybavený vonkajšími 
zásahovými cestami. Prístup na strechu stavby musí byť zriadený z vnútorného priestoru stavby. 
 
8.3 Požiarnotechnické zariadenia 
 
Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie 
 
Nutnosť stráženia požiarneho úseku EPS sa určí v súlade s čl. 18 STN 73 0875 
 
Požiarny úsek N 1.01/N2: 
N = (j.an+os.oh).ov 
N = (1,9.0,98+0,9.0,9).1,0 
N = 2,67 (bez rozmeru) 
N < 3 
Elektrická požiarna signalizácia nemusí byť inštalovaná v požiarnom úseku. 
 
Požiarny úsek N 1.02/N2: 
N = (j.an+os.oh).ov 
N = (1,7.1,10+2,0.0,9).0,8 
N = 2,94 (bez rozmeru) 
N < 3 
Elektrická požiarna signalizácia nemusí byť inštalovaná v požiarnom úseku. 
 
Stabilné hasiace zariadenie 
 
Stavba nemusí byť vybavená stabilným hasiacim zariadením. 
 
Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia 
 
Stavba nemusí byť vybavená zariadením na odvod tepla a splodín horenia. 
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Prenosné hasiace prístroje 
 
     Riešené podľa STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi 
prístrojmi. 
     Pre 1. NP spoločne pre viac požiarnych úsekov v jednom podlaží v nevýrobnom objekte sa určuje 
ekvivalentné množstvo hasiacej látky  podľa vzťahu: 

            
Mc = 0,9 . ∑ (Si . ai)

1/2 ≥ 6                       
Mc = 0,9. ∑ (330,55 . 0,96)1/2 + (273,00 . 1,06)1/2   
Mc = 31,34 kg hasiacej látky 

 
Počet prenosných hasiacich prístrojov: 

 
Mc ≤ ∑ ni.mski.ηi 
31,34 ≤ 6 . 6 . 1 
 
     Na 1.NP navrhujem osadiť 6 ks práškové ABC prenosné hasiace prístroje P 6 o hmotnosti 6 kg 
hasiacej látky. 
 
     Pre 2. NP spoločne pre viac požiarnych úsekov v jednom podlaží v nevýrobnom objekte sa určuje 
ekvivalentné množstvo hasiacej látky  podľa vzťahu: 

            
Mc = 0,9 . ∑ (Si . ai)

1/2 ≥ 6                       
Mc = 0,9. ∑ (182,76 . 0,96)1/2 +  (146,65 . 1,06)1/2  
Mc = 23,15 kg hasiacej látky 

 
Počet prenosných hasiacich prístrojov: 

 
Mc ≤ ∑ ni.mski.ηi 
23,15 ≤ 4 . 6 . 1 
 
     Na 2. NP navrhujem osadiť 4 ks práškové ABC prenosné hasiace prístroje P 6 o hmotnosti 6 kg 
hasiacej látky. 
 
     Prenosné hasiace prístroje navrhujem umiestniť na stanovišti tak, aby rukoväť prenosného 
hasiaceho prístroja bola najviac 1,5 m nad podlahou. Stanovište prenosného hasiaceho prístroja je 
potrebné označiť značkou v súlade s NVSR č. 387/2006 Z. z.   
 
Dodávka elektrickej energie 
 
     Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku 
elektrickej energie.  
     Núdzové osvetlenie bude navrhnuté  špeciálnymi svietidlami s autonómnym núdzovým zdrojom 
tvoreným akumulátorom s automatikou, ktorá zabezpečí nábeh osvetlenia pri výpadku el. energie. Pri 
nábehu sieťového napätia nastáva dobíjanie akumulátora.  
 
Požiadavka na káble vedené cez požiarny úsek N 1.02/N2: 
Požiarne úseky s priestorom Druh kábla  
Stavba s vnútorným zhromažďovacím priestorom: 

- zhromažďovací priestor 
- ostatné priestory, v ktorých sa pohybujú 

návštevníci 

 
B2ca - s1, d1, a1 
 
B2ca - s1, a1 

 
     V požiarnom úseku s uvedenými priestormi sa musia elektrické rozvody viesť káblami, ktoré majú 
hore uvedenú triedu reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie. Uvedené požiadavky sa netýkajú káblov 
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uložených v stavebných konštrukciách pod omietkou alebo konštrukciou zhotovenou z výrobkov 
triedy reakcie na oheň A2, s1 d0. 
V požiarnom úseku s uvedenými priestormi, v ktorých sa požaduje použitie kábla s triedou reakcie na 
oheň B2ca, musí byť použité príslušenstvo káblov, ktoré z hľadiska požiarneho nebezpečenstva spĺňa 
požiadavky STN EN 60695 na šírenie plameňa a pokiaľ sa požaduje použitie kábla s doplnkovou 
klasifikáciou a1, musí byť použité príslušenstvo káblov vyhotovené z materiálov bez obsahu 
halogénových prvkov. Uvedené požiadavky sa netýkajú príslušenstva káblov uloženého v stavebných 
konštrukciách pod omietkou alebo konštrukciou zhotovenou z výrobkov triedy reakcie na oheň 
najmenej A2, s1 d0. 
 
8.4 Požiarnobezpečnostné opatrenia 
 
     Požiarny uzáver – požiarne dvere EW-C30/D3 so zatváracím zariadením musia byť osadené 
nasledovne:  

 
- medzi miestnosť č. 1.01 a m. č. 1.02 v počte 2 ks viď grafická časť PBS 
- medzi miestnosť č. 1.02 a m. č. 1.14 viď grafická časť PBS 
- medzi miestnosť č. 1.03 a m. č. 1.23 viď grafická časť PBS 
- medzi miestnosť č. 1.03 a m. č. 1.24 viď grafická časť PBS 
- medzi miestnosť č. 1.06 a prechodom do susedného objektu viď grafická časť PBS 
- medzi miestnosť č. 2.01 a m. č. 2.05 viď grafická časť PBS 

 
     Požiarny uzáver – požiarny poklop EW30/D3 musí byť osadený nasledovne:  

- medzi m. č. 2.06 a podstrešným priestorom 
 
     Je potrebné aby prevádzkovateľ požiarneho uzáveru zabezpečil označenie a vykonanie kontroly 
požiarnych uzáverov v súlade s vyhláškou MVSR č. 478/2008 Z. z.  
     K požiarnym uzáverom musí byť priložená sprievodná dokumentácia v súlade s vyhláškou MVSR 
č. 478/2008 Z. z. Zatváracie zariadenie alebo ovládací mechanizmus musí uzavrieť pohyblivú 
konštrukciu požiarneho uzáveru automaticky po každom otvorení alebo bezprostredne po vzniku 
požiaru do úplne uzatvorenej polohy. Požiarny uzáver s dvomi krídlami musí mať zabezpečené 
poradie zatvárania krídiel koordinátorom, ktorý ako prvé zatvorí neaktívne krídlo dverí.  
     Zamurovať otvory v požiarne deliacich konštrukciách požiarnych úsekov N 1.01/N2,  
N 1.02/N2 tvárnicami (prípadne protipožiarnym sadrokartónom) s požadovanou a preukázateľnou 
požiarnou odolnosťou (R)EI30 minút (otvor medzi m. č. 1.02 a 1.12, otvory medzi m. č. 2.19 a m. č. 
2.02, otvory medzi m. č. 2.05 a m. č. 2.18). 
     Prestupy rozvodov a prestupy inštalácii cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené 
konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie ktorými prestupujú v 
súlade s STN 73 0802. 
     Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené 
konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. 
Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou 
prestupuje. Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie s plochou viac ako 0,04 m2 
sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo 
na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti. Označenie prestupov 
rozvodov a prestupov inštalácií musí obsahovať údaje: 

a) číselnú hodnotu požiarnej odolnosti v minútach, 
b) druh konštrukčného prvku, 
c) dátum zhotovenia, 
d) názov a adresu zhotoviteľa. 

 
     Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby 
zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať 
požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie. 
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     Osadiť prenosné hasiace prístroje súlade s grafickou časťou PBS. Navrhujem únikové cesty 
vybaviť núdzovým osvetlením. Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov prevádzkovať v 
súlade s vyhláškou MVSR č. 699/2004 Z. z. 
     Stavbu je potrebné označiť potrebným požiarnobezpečnostným označením /únikový východ, 
úniková cesta s určením smeru, nebezpečenstvo úrazu el. prúdom, zákaz hasenia vodou, stanovište 
PHP, hlavný uzáver energie, vody, plynu, zákaz fajčenia a vstupu s otvoreným ohňom, atď./ v zmysle 
NV SR č. 387/2006 Z. z.  
     Pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov, elektrotepelných 
spotrebičov a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu 
rešpektovať požiadavky ustanovené vo vyhláške MVSR č. 401/2007 Z. z. a v dokumentácii výrobcu. 
 
     Elektrické zariadenia, elektroinštaláciu a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej 
elektriny prevádzkovať v súlade vyhláškou MPSVR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Plynové zariadenia prevádzkovať v súlade vyhláškou MPSVR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.  
 
      Všetky novovybudované stavebné prvky a konštrukcie, ako aj ostatné inštalované prvky 
a zariadenia, ktoré majú stanovené požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, musia mať 
preukázané a dokladované požiarnotechnické vlastnosti certifikátom, resp. vyhlásením o parametroch 
v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a s vyhláškou MDVRR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných 
výrobkov a systémy posudzovania parametrov. 
 
9. ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM A PREDPISOV 
 
Vyhláška MVSR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
Vyhláška MVSR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu 
bezpečnosti 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. 
STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 
STN 73 0831 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory. 
STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi. 
STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie objektu osobami. 
STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi. 
STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 
 
     Projekt stavby rieši „Kultúrny dom v obci Sačurov“, miesto stavby parc. č. 78,   
k. ú. Sačurov. Budova je dvojpodlažná. Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží je zrejmé 
z výkresovej časti PD. Základné rozmery riešenej stavby 22,75 m x 35,75 m. Riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti stavby je vypracované na základe zákona NRSR č. 199/2009 Z. z. Jedná sa o dodatočné 
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre skolaudovanú stavbu. 
 
Požiarnotechnická charakteristika stavby 
 
     Požiarna výška stavby h = 3,50 m. Požiarne deliace konštrukcie a konštrukcie zaisťujúce stabilitu 
objektu sú z nehorľavých hmôt.   
 
2. ARCHITEKTONICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 
Popis konštrukčného systému 
 
     Jedná sa o murovaný konštrukčný systém. 
 
Popis materiálovej skladby konštrukcií 
 
Zvislé konštrukcie 
 
     Železobetónový nosný skelet. Existujúce obvodové tehlové murivo z tehál hr. 400 mm na MVC. 
Existujúce vnútorné nosné tehlové murivo z tehál hr. 400 mm na MVC. Nenosné murivo z tehlového 
muriva hr. 150 mm na MVC.  
 
Vodorovné konštrukcie 
 
     Nad 1. NP a 2. NP železobetónová stropná konštrukcia. Schodisko z  1. NP na 2. NP 
železobetónové.       
 
Zastrešenie 
 
     Nosná konštrukcia zastrešenia drevená. Strešná krytina plechová. 
        
Výplne otvorov 
 
     Výplne otvorov plastové. 
 
Elektroinštalácia 
 
     Objekt je napojený na elektrickú sieť elektrickou prípojkou NN. Proti atmosférickému a statickému 
predpätiu je objekt chránený sústavou bleskozvodov.  
 
Vodoinštalácia 
 
     Objekt je zásobovaný vodou – existujúcou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu. 
 
Vykurovanie 
 
     Vykurovanie existujúce teplovodné, spotrebičmi na plynné palivo, kotolňa s výkonom do 100 kW. 
Pre inštaláciu a prevádzku spotrebiča rešpektovať bezpečné vzdialenosti od stavebných konštrukcií 
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z materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a dodržať ostatné požiadavky ustanovené vo 
vyhláške MVSR č. 401/2007 Z. z. a v sprievodnej dokumentácii k spotrebiču. 
  
Vetranie stavby 
 
     Stavba je vetraná prirodzeným vetraním. Spoločenská sála kultúrneho domu je odvetraná oknami 
v hornej tretine svojej výšky v súlade s čl. 58 písm. a) STN 73 0831 ovládateľnými z úrovne podlahy. 
 
3. ČLENENIE STAVBY NA POŽIARNE ÚSEKY  
 
N 1.01/N2 m. č.: 1.01, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 
1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 
2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18      
N 1.02/N2 m. č.: 1.02, 1.03, 2.05, 2.06, 2.19 (spoločenská sála KD – zhromažďovací priestor SP1) 
 
4. POŽIARNE ZAŤAŽENIE, URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA 
 
Požiarny úsek N 1.01/N2 
 

Č. m. Účel priestoru Si 

(m2)  
pni  

(kg.m-2) 
psi 

(kg.m-2) 
ani 

(bez 
rozmeru) 

pniSi 

(bez 
rozmeru) 

psiSi 

(bez 
rozmeru) 

pnianiSi 

(bez 
rozmeru) 

 

1.01 Chodba 60,00 5 5 0,8 300,00 300,00 240,00  

1.04 Sklad príručný 10,57 60 10 1,1 634,20 105,70 697,62  
1.05 Sklad príručný 17,22 60 10 1,1 1033,20 172,20 1136,52  
1.06 Schodisko 12,90 5 2 0,8 64,50 25,80 51,60  
1.07 Chodba 6,88 5 2 0,8 34,40 13,76 27,52  
1.08 WC ženy 12,18 5 5 0,8 60,90 60,90 48,72  
1.09 WC muži 9,97 5 5 0,8 49,85 49,85 39,88  
1.10 WC 2,86 5 2 0,8 14,30 5,72 11,44  
1.11 Chodba 6,88 5 2 0,8 34,40 13,76 27,52  
1.12 Chodba 9,54 5 5 0,8 47,70 47,70 38,16  
1.13 Zasadačka 39,00 20 5 0,8 780,00 195,00 624,00  
1.14 Chodba 6,89 5 2 0,8 34,45 13,78 27,56  
1.15 Kuchyňa 18,76 30 5 1,1 562,80 93,80 619,08  
1.16 Príručný sklad 9,68 60 5 1,1 580,80 48,40 638,88  
1.17 Chodba 4,28 5 5 0,8 21,40 21,40 17,12  
1.18 Príručný sklad 2,88 60 5 1,1 172,80 14,40 190,08  
1.19 Príručný sklad 6,13 60 5 1,1 367,80 30,65 404,58  
1.20 Kuchyňa 56,00 30 5 1,1 1680,00 280,00 1848,00  
1.21 Kotolňa plynová 

do 100 KW 
12,79 15 3 1,1 191,85 38,37 211,04  

1.22 WC 3,36 5 5 0,8 16,80 16,80 13,44  
1.23 Príručný sklad 12,60 60 10 1,1 756,00 126,00 831,60  
1.24 Príručný sklad 9,18 60 10 1,1 550,80 91,80 605,88  
2.01 Chodba 30,88 5 2 0,8 154,40 61,76 123,52  
2.02 Technick.miest. 12,45 15 2 0,9 186,75 24,90 168,08  
2.03 Príručný sklad 8,55 60 2 1,1 513,00 17,10 564,30  
2.04 Salónik 28,49 20 10 0,9 569,80 284,90 512,82  
2.07 Archív 12,44 120 7 0,7 1492,80 87,08 1044,96  
2.08 Chodba 8,71 5 7 0,8 43,55 60,97 34,84  
2.09 WC 2,54 5 5 0,8 12,70 12,70 10,16  
2.10 WC 2,54 5 5 0,8 12,70 12,70 10,16  
2.11 Kuchynka 6,01 30 10 1,1 180,30 60,10 198,33  
2.12 Príručný priestor 8,86 75 10 1,0 664,50 88,60 664,50  
2.13 Príručný priestor 11,27 75 10 1,0 845,25 112,70 845,25  
2.14 Príručný priestor 6,44 75 10 1,0 483,00 64,40 483,00  
2.15 Príručný priestor 6,58 75 10 1,0 493,50 65,80 493,50  
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2.16 Príručný priestor 7,00 75 10 1,0 525,00 70,00 525,00  
2.17 Sprcha 3,30 5 5 0,8 16,50 16,50 13,20  
2.18 Chodba 26,70 5 10 0,8 133,50 267 106,80  

∑  513,31    14316,20 3073,00 14148,65  
 

Požiarne zaťaženie 
 

p = pn + ps      
         j 
        ∑  pni . Si       14316,20  
            i=1                                                                
pn = ––––––––– = –––––––– = 27,89 kg.m-2 
                S              513,31 
 
              j 

        ∑  psi . Si        3073,00 
            i=1              
ps = ––––––––– = –––––––– = 5,98 kg.m-2 
               S               513,31 
 
p = pn + ps = 27,89 + 5,98 = 33,87 kg.m-2   
 
Súčiniteľ a 
 

        pni . ani . Si        14148,65   
an = –––––––––– = ––––––––– = 0,98 (bez rozmeru) 
           pni . Si            14316,20 
 
as = 0,90 (bez rozmeru) 
 
       pn . an + ps . as       27,89 . 0,98 + 5,98 . 0,90     
a = –––––––––––– = –––––––––––––––––––––– = 0,96 (bez rozmeru) 
             pn + ps                                33,87 
 
Súčiniteľ b 
 

         S . k 
b = –––––– 
       So . √ho 
 

So = 47,12 m2 
S = 513,31 m2 

         j 
        ∑  Soi . hoi       
            i=1              
ho = ––––––––– = 1,31 m 
               j 

        ∑  Soi                    
             i=1 

         j 
        ∑  Si . hsi         
            i=1              
hs = ––––––––– = 2,68 m 
               j 

        ∑  S                           
             i=1 
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n = 0,067 (bez rozmeru) 
k = 0,172 (m1/2) 
 
           S . k         513,31 . 0,172 
b = –––––––– = –––––––––––– = 1,64 (bez rozmeru) 
         So . √ho         47,12 . √1,31   
 
Súčiniteľ c 
 
c = 1,00 (bez rozmeru) 
 
Výpočtové požiarne zaťaženie 
 
pv = p . a . b . c = 33,87 . 0,96 . 1,64 . 1,00 = 53,32 kg.m-2 

 
 
Požiarny úsek N 1.02/N2 
 

Č. m. Účel priestoru Si 

(m2)  
pni  

(kg.m-2) 
psi 

(kg.m-2) 
ani 

(bez 
rozmeru) 

pniSi 

(bez 
rozmeru) 

psiSi 

(bez 
rozmeru) 

pnianiSi 

(bez 
rozmeru) 

1.02  Spoločenská sála 215,05 30 5 1,1 6451,50 1075,25 7096,65 
1.03 Javisko 57,95 75 7 1,15 4346,25 405,65 4998,19 
2.05 Chodba 77,68 5 7 0,8 388,40 543,76 310,72 

 
 

2.06 

Prístup do 
podstrešného 

priestoru 

 
 

22,32 

 
 

75 

 
 

5 

 
 

1,1 1674,00 111,60 1841,40 
 

2.19 
Miestnosť bez 

využitia 
 

46,65 
 

5 
 

8 
 

0,8 233,25 373,20 186,60 
∑  419,65    13093,40 2509,46 14433,56 

 
Požiarne zaťaženie 
 

p = pn + ps      
         j 
        ∑  pni . Si        13093,40 
            i=1                                                              
pn = ––––––––– = –––––––– = 31,20  kg.m-2 
               S               419,65 
 

              j 

        ∑  psi . Si         2509,46 
            i=1              
ps = ––––––––– = –––––––– = 5,98 kg.m-2 
               S              419,65 
 
p = pn + ps = 31,20 + 5,98 = 37,18 kg.m-2   
 
Súčiniteľ a 
 

        pni . ani . Si         14433,56 
an = –––––––––– = ––––––––– = 1,10 (bez rozmeru) 
           pni . Si            13093,40                               
 
as = 0,90 (bez rozmeru) 
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       pn . an + ps . as     31,20 . 1,10 + 5,98 . 0,90     
a = –––––––––––– = ––––––––––––––––––––– = 1,06 (bez rozmeru) 
             pn + ps                               37,18 
 
Súčiniteľ b 
 
        S . k 
b = –––––– 
       So . √ho 
 

So = 24,19 m2 
S = 419,65 m2 

         j 
        ∑  Soi . hoi       
            i=1              
ho = ––––––––– = 2,31 m 
               j 

        ∑  Soi                    
             i=1 

         j 
        ∑  Si . hsi         
            i=1              
hs = ––––––––– = 4,54 m 
               j 

        ∑  S                           
             i=1 
 
n = 0,041 (bez rozmeru) 
k = 0,110 (m1/2) 
 
           S . k        419,65 . 0,110 
b = –––––––– = –––––––––––– = 1,25 (bez rozmeru) 
         So . √ho         24,19 . √2,31   
 
Súčiniteľ c 
 
c = 1,00 (bez rozmeru) 
 
Výpočtové požiarne zaťaženie 
 
pv = p . a . b . c = 37,18 . 1,06 . 1,25 . 1,00 = 49,26 kg.m-2 

 
 
4.1 VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU 
 
Stanovené v zmysle STN 73 0802 tab. 9 
 
                                           Medzné rozmery v m             Skutočné rozmery v m  
 
N 1.01/N2                                   62,5 x 40                               34,50 x 17,85                    vyhovuje 
N 1.02/N2                                      55 x 36                               27,50 x 13,50                    vyhovuje        
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4.2 URČENIE STUPŇA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PÚ  
 
     Požiarne úseky  N 1.01/N2, N 1.02/N2 sú v zmysle tab. 8 STN 73 0802 zaradené do II. stupňa 
požiarnej bezpečnosti. 
 
5. URČENIE POŽIADAVIEK NA KONŠTRUKCIE STAVBY 
 
     Požiarne úseky N 1.01/N2, N 1.02/N2 sú v zmysle STN 73 0802 v II. stupni požiarnej bezpečnosti,  
v ktorom musí požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií vykazovať 
nasledujúce: 
 

                                           Požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie a  
                                  najvyšší dovolený stupeň horľavosti použitých látok              

 
                                                                                                                                   Požadovaná   

1) Požiarne steny a požiarne stropy 
-     v nadzemných podlažiach.................................................................30+                              
-     v poslednom nadzemnom podlaží.....................................................15+               
-     medzi objektmi..................................................................................45A                    

2) Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách a požiarnych stropoch 
-     v nadzemných podlažiach.................................................................15C2(D3)                       
-     v poslednom nadzemnom podlaží.....................................................15C2(D3)                  

3) Obvodové steny 
-     zabezpečujúce stabilitu objektu alebo jeho časti   

v podzemných a nadzemných podlažiach.........................................30+              
v poslednom nadzemnom podlaží.....................................................15+                

-     nezabezpečujúce stabilitu objektu alebo jeho časti...........................15+                     
4) Nosné konštrukcie striech...............................................................................15                
5) Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku, 

ktoré zabezpečujú stabilitu objektu 
-     v nadzemných podlažiach..................................................................30                
-     v poslednom nadzemnom podlaží......................................................15                    

6) Nosné konštrukcie mimo objektu, ktoré zabezpečujú stabilitu objektu..........15 
7) Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku, ktoré 

nezabezpečujú stabilitu objektu.......................................................................15 
8) Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku................................................. - 
9) Konštrukcie schodíšť vnútri požiarneho úseku, 

ktoré nie sú súčasťou chránených únikových ciest..........................................15C2 
10) Výťahové a inštalačné šachty 

-     ohraničujúce konštrukcie iných šácht..................................................30B 
-     požiarne uzávery otvorov v ohraničujúcich konštrukciách.................15B 

11) Strešný plášť..................................................................................................... - 
 
 
     Na zabránenie šírenia požiaru po povrchu konštrukcií vnútri objektu sa obmedzuje použitie 
horľavých alebo neľahko horľavých látok pre povrchové úpravy stavebných konštrukcií. Najvyššie 
dovolené stupne horľavosti látok použitých na povrchové úpravy (vrstvy) stien a podhľadov stanovuje 
tab. 1 STN 73 0831, ktorej požiadavky sa vzťahujú na celý posudzovaný požiarny úsek N 1.02/N2: 
 
Najvyšší dovolený stupeň horľavosti použitých látok podhľadov: C2, najvyššia trieda reakcie na oheň 
C podľa STN 13501-1 
Najvyšší dovolený stupeň horľavosti použitých látok stien: C2, najvyššia trieda reakcie na oheň C 
podľa STN 13501-1 
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     Na zabránenie šírenia požiaru po povrchu konštrukcií vnútri objektu sa obmedzuje použitie 
horľavých alebo neľahko horľavých látok pre povrchové úpravy stavebných konštrukcií. Najvyššie 
dovolené stupne horľavosti látok použitých na povrchové úpravy (vrstvy) stien a podhľadov stanovuje 
tab. 13 STN 73 0802, ktorej požiadavky sa vzťahujú na celý posudzovaný požiarny úsek N 1.01/N2: 
 
Najvyšší dovolený stupeň horľavosti použitých látok podhľadov: C2, najvyššia trieda reakcie na oheň 
D, E podľa STN 13501-1 
Najvyšší dovolený stupeň horľavosti použitých látok stien: C3, najvyššia trieda reakcie na oheň F 
podľa STN 13501-1 
 
     Skutočná požiarna odolnosť existujúcich obvodových stien a vnútorných nosných a požiarnych 
stien z tehál hr. 400, 300 mm podľa tab. 1A STN 73 0821 je minimálne 120 minút.   
     Skutočná požiarna odolnosť existujúcich vnútorných nenosných požiarnych stien z tehál hr. 150 
mm podľa tab. 1A STN 73 0821 je minimálne 60 minút.   
     Skutočná požiarna odolnosť stropu nad 1. NP a 2. NP železobetónová stropná konštrukcia podľa 
tab. 4A STN 73 0821 je min. 120 minút.  
     Uvedená skutočná požiarna odolnosť existujúcich obvodových a vnútorných nosných a požiarnych 
stien vyhovuje požadovaným požiadavkám stanoveným podľa STN 730802.  
     Všetky novovybudované stavebné prvky a konštrukcie, ako aj ostatné inštalované prvky 
a zariadenia, ktoré majú stanovené požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, musia mať 
preukázané a dokladované požiarnotechnické vlastnosti certifikátom, resp. vyhlásením o parametroch 
v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a s vyhláškou MDVRR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných 
výrobkov a systémy posudzovania parametrov. 
     Zhotoviteľ osvedčí vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou. Spôsob osvedčovania 
požiarnych konštrukcií musí byť v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MVSR č. 94/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
6. ZABEZPEČENIE EVAKUÁCIE OSOB, URČENIE POŽIADAVIEK NA ÚNIKOVÉ    
    CESTY  
 
Stanovenie počtu osôb podľa STN 92 0241 
 

Č .m. Účel priestoru Polož. STN m2 Počet osôb 
1.01 Chodba  60,00 * 

1.02 Spoločenská sála 3.1.1 215,05 221 
1.03 Javisko bez povraziska 3.1.3 57,95 39 
1.04 Sklad príručný 12.1 10,57 1 
1.05 Sklad príručný 12.1 17,22 2 
1.06 Schodisko  12,90 * 
1.07 Chodba  6,88 * 
1.08 WC ženy  12,18 * 
1.09 WC muži  9,97 * 
1.10 WC imobilní  2,86 * 
1.11 Chodba  6,88 * 
1.12 Chodba  9,54 * 
1.13 Zasadačka 1.2.1 39,00 26 
1.14 Chodba  6,89 * 
1.15 Kuchyňa 7.1.3 18,76 3 
1.16 Príručný sklad 12.1 9,68 1 
1.17 Chodba  4,28 * 
1.18 Príručný sklad 12.1 2,88 1 
1.19 Príručný sklad 12.1 6,13 1 
1.20 Kuchyňa 7.1.3 56,00 5 
1.21 Kotolňa plynová do 100 kW 11.5 12,79 1 
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1.22 WC  3,36 * 
1.23 Príručný sklad 12.1 12,60 1 
1.24 Príručný sklad 12.1 9,18 1 
2.01 Chodba  30,88 * 
2.02 Technick.miest. 11.5 12,45 1 
2.03 Príručný sklad 12.1 8,55 1 
2.04 Salónik 7.1.1 28,49 20 
2.05 Chodba  77,68 * 
2.06 Prístup do podstrešného priestoru 12.1 22,32 * 
2.07 Archív 12.1 12,44 1 
2.08 Chodba  8,71 * 
2.09 WC  2,54 * 
2.10 WC  2,54 * 
2.11 Kuchynka  6,01 * 
2.12 Príručný priestor 12.1 8,86 1 
2.13 Príručný priestor 12.1 11,27 1 
2.14 Príručný priestor 12.1 6,44 1 
2.15 Príručný priestor 12.1 6,58 1 
2.16 Príručný priestor 12.1 7,00 1 
2.17 Sprcha  3,30 * 
2.18 Chodba  26,70 * 
2.19 Miestnosť bez využitia  46,65 * 

* funkčne súvisiace skupiny priestorov slúžiace jednej skupine osôb 
 
Spôsob evakuácie osôb - súčasný. 
 
     Z každého miesta požiarneho úseku musia viesť najmenej dve samostatné únikové cesty vedúce 
rôznym smerom z požiarneho úseku k východu na voľné priestranstvo. Jedna úniková cesta postačuje 
iba pri splnení podmienok uvedených v tab. 15 a požiadaviek na medzné dĺžky únikových ciest podľa  
STN 73 0802. 
 
Z požiarneho úseku N 1.01/N2 2. NP vedie jedna nechránená úniková cesta ústiaca k východu na 
voľné priestranstvo pričom sú splnené podmienky uvedené v tab. 15 a požiadavky na medzné dĺžky 
únikových ciest podľa STN 730802. 
 
Dĺžka nechránenej únikovej cesty tab. 16 STN 73 0802 
 
a = 0,96 t. j. jedna nechránená úniková cesta medzná dĺžka do 22 m, existujúca úniková cesta do max. 
dĺžky 22 m nie je prekročená v žiadnom mieste a vyhovuje. 
 
Šírka únikovej cesty 

 
Najmenší počet únikových pruhov 
 
        E             28 
u = ––– . s = –––– . 1 = 0,7 únikového pruhu  
        K            40     
 
Skutočná šírka je 1,5 únikového pruhu.  
 
Šírka únikovej cesty umožňuje bezpečnú evakuáciu všetkých osôb z požiarneho úseku N 1.02/N2  
2. NP, čím vyhovuje.        
 
 

Z 1. NP požiarneho úseku N 1.02/N2 – vedie viac nechránených únikových ciest rôznym smerom 
ústiacich k východu na voľné priestranstvo k východu na voľné priestranstvo. Keďže z požiarneho 
úseku vedie viac únikových ciest rôznym smerom je kapacita ktorejkoľvek z nich určená v súlade s  
čl. 7.2.3.11 STN 73 0802. 
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Dĺžka únikovej cesty tab. 16 STN 73 0802 
 
V1 
a = 1,06 t. j. viac nechránených únikových ciest medzná dĺžka do 37 m, existujúca úniková cesta do 
max. dĺžky 34 m nie je prekročená v žiadnom mieste a vyhovuje. 
 
Šírka únikovej cesty 
 
Najmenší počet únikových pruhov: 
 
        E            147 
u = ––– . s = –––– . 1 = 1,84 t.j. 2,00 únikového pruhu - s priechodnou šírkou 1100 mm 
       K             80     
 
Skutočná šírka je min. 3,0 únikového pruhu. 
  
Šírky únikových ciest umožňujú bezpečnú evakuáciu všetkých osôb z požiarneho úseku, čím 
vyhovujú. 
 
 
V2 
a = 1,06 t. j. viac nechránených únikových ciest medzná dĺžka do 37 m, existujúca úniková cesta do 
max. dĺžky 28 m nie je prekročená v žiadnom mieste a vyhovuje. 
 
Šírka únikovej cesty 
 
Najmenší počet únikových pruhov: 
 
        E           104 
u = ––– . s = –––– . 1 = 1,3 t.j. 1,5 únikového pruhu - s priechodnou šírkou 800 mm 
       K             80     
 
Skutočná šírka je 1,5 únikového pruhu. 
  
Šírky únikových ciest umožňujú bezpečnú evakuáciu všetkých osôb z požiarneho úseku, čím 
vyhovujú. 
 
 

V3 
a = 1,06 t. j. viac nechránených únikových ciest medzná dĺžka do 37 m, existujúca úniková cesta do 
max. dĺžky 31 m nie je prekročená v žiadnom mieste a vyhovuje. 
 
Šírka únikovej cesty 
 
Najmenší počet únikových pruhov: 
 
        E            54 
u = ––– . s = –––– . 1 = 0,7 t.j. 1,0 únikového pruhu - s priechodnou šírkou 550 mm 
       K             80     
 
Skutočná šírka je 1,5 únikového pruhu. 
  
Šírky únikových ciest umožňujú bezpečnú evakuáciu všetkých osôb z požiarneho úseku, čím 
vyhovujú. 
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Voľné priestranstvo 
 
     Voľné priestranstvo, na ktoré ústia únikové cesty zo zhromažďovacieho priestoru, musí: 

a) umožňovať odchod osôb od objektu najmenej v šírke zodpovedajúcej súčtu výpočtových šírok 
(počtu únikových pruhov) všetkých únikových ciest, ktoré na voľné priestranstvo ústia, 

b) umožňovať pobyt všetkých osôb z objektu pri hustote 4 osoby na 1 m2. 
 
     Ak ústia únikové cesty na niekoľko priestranstiev, dimenzuje sa každé priestranstvo podľa počtu 
osôb z týchto únikových ciest, ktoré na neho ústia. Do plochy voľného priestranstva sa započítavajú 
hlavne rozptylové plochy, komunikačné plochy, parkovacie a odstavné plochy pre motorové vozidla 
okrem plôch vymedzených pre státie vozidiel, neprejazdné miestne a účelové komunikácie, poprípade 
iné spevnené plochy i plochy trávnikov. Plocha voľného priestranstva nesmie byť prerušená 
prejazdnou pozemnou komunikáciou. Voľné priestranstvo na ktoré ústia únikové cesty z riešenej 
stavby vyhovuje požiadavkám čl. 42 STN 73 0831. 
 
Vybudovanie a vybavenie únikových ciest 
 
Osvetlenie únikových ciest 
 
     Únikové cesty musia byť dostatočne osvetlené denným alebo umelým svetlom aspoň počas 
prevádzkovej doby v objekte. Únikové cesty v stavbe budú vybavené núdzovým osvetlením. 
Odporúča sa, aby osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia sa umiestňovali 200 cm až 250 cm nad 
úrovňou podlahy. Za dostatočnú intenzitu núdzového osvetlenia únikových ciest sa z hľadiska 
evakuácie osôb považuje 1/100 miestne priemerne a časovo minimálnej intenzity osvetlenia na 
porovnávajúcej rovine celkového osvetlenia priľahlých požiarnych úsekov (STN 36 0004), najmenej 
však 2 lx, ak projektové normy na jednotlivé druhy objektov nevyžadujú vyššiu intenzitu osvetlenia.  
 
Označenie únikových ciest 
 
     Všade tam, kde východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer 
úniku vyznačený na všetkých únikových cestách.  
 
Dvere na únikových cestách 
  
     Dvere, ktorými prechádza úniková cesta, musia umožňovať ľahký a rýchly prechod, zabraňovať 
zachyteniu odevu a svojim zaistením nesmú brániť evakuácii unikajúcich osôb ani zásahu hasičských 
jednotiek. Dvere na únikovej ceste okrem dverí na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere 
úniku pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch, to neplatí na dvere, ktoré 
vedú na voľné priestranstvo, cez ktoré sa vykonáva evakuácia najviac 200 osôb.  
     Dverové krídlo, ktoré sa započítava do šírky únikovej cesty a je pri prevádzke zabezpečené, musí 
byť na strane v smere úniku opatrené stavebným kovaním podľa STN EN 179 a STN EN 1125. 
     Dvere na únikovej ceste zo spoločenskej sály musia byť na strane v smere úniku opatrené 
panikovým východovým uzáverom ovládaným horizontálnym držadlom podľa STN EN 179 a  
STN EN 1125.  
 
7. URČENIE ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTI 
 
     Požiarne nebezpečným priestorom je priestor okolo stavby, v ktorom je možné prenesenie požiaru 
sálaním tepla, alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie. Na zamedzenie prenesenia požiaru 
z požiarneho úseku alebo zo stavby na iný požiarny úsek, alebo stavbu požiarne otvorenými plochami 
v obvodových stenách a v strešnom plášti, alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie, je potrebné 
medzi požiarnymi úsekmi alebo stavbami dodržať odstupovú vzdialenosť. 
 
Požiarny úsek N 1.02/N2 
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Stena pv (kg.m-2) lu (m) hu (m) Sp (m
2) Spo (m

2) po (%) Odstup 
(m) 

S1 49,26 21,40 5,80 108,68 24,19 22 2,62 
S2 49,26 9,90 4,80 47,52 1,77 4 0,22 
S3 49,26 5,05 1,70 8,58 1,44 17 0,90 

 
Požiarny úsek N 1.01/N2 

Stena pv (kg.m-2) lu (m) hu (m) Sp (m
2) Spo (m

2) po (%) Odstup 
(m) 

S4 53,32 2,75 2,40 6,60 1,36 21 1,15 
S5 53,32 17,10 2,55 43,60 10,78 25 1,78 
S6 53,32 4,10 2,55 10,45 1,77 17 0,91 
S7 53,32 9,80 3,00 29,40 9,42 32 2,39 
S8 53,32 6,95 3,00 20,85 2,85 14 0,84 
S9 53,32 7,40 3,00 22,20 8,33 38 2,99 

S10 53,32 4,45 3,00 13,35 3,43 26 1,52 
S11 53,32 3,15 2,55 8,03 0,36 4 0,21 
S12 53,32 21,85 2,55 55,72 13,68 25 1,78 
S13 53,32 6,95 2,30 15,99 2,51 16 0,95 
S14 53,32 3,40 2,50 8,50 2,25 26 1,52 

 
     V požiarne nebezpečnom priestore riešenej stavby - požiarnych úsekov sa nenachádzajú iné 
stavebné objekty ani požiarne otvorené plochy susedných požiarnych úsekov. V požiarne 
nebezpečnom priestore existujúcich stavieb na nenachádza riešená stavba. Odstupové vzdialenosti 
vyhovujú. 
 
8. URČENIE POŽIARNOBEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ A ZARIADENÍ NA  
    PROTIPOŽIARNY ZÁSAH 
 
8.1 Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov 
      
     Výpočet vody na hasenie požiarov v zmysle vyhlášky MVSR č. 699/2004 Z. z. a  
STN 92 0400. Podľa § 6 vyhlášky MVSR č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400 potreba vody na hasenie sa 
stanoví: 
 
Druh stavby a dovolená plocha požiarneho úseku N 1.01/N2, N 1.02/N2: 
Nevýrobná stavba => 120 ≤ S ≤ 1000 m2   
Odber Q = 12,00 l.s-1 pre v = 1,5 m.s-1 (s požiarnym čerpadlom) 
 
Potreba vody na hasenie požiarov je Q = 12,00 l.s-1.  
 
Vnútorný požiarny vodovod a hadicové zariadenia 
 
     V stavbe je inštalovaný existujúci vnútorný požiarny vodovod na prívod vody k hadicovým 
zariadeniam na prvý zásah pri hasení požiaru. Menovitá svetlosť potrubia DN, ktoré napája hadicové 
zariadenie nesmie byť menšia než menovitá svetlosť tohto zariadenia. Hadicové zariadenia – hadicové 
navijaky DN25/30 s minimálnym priemerom hubice 10 mm a minimálnym prietokom Q = 59 l.min-1 
pri tlaku 0,2 MPa sú umiestnené tak, aby v každom mieste požiarneho úseku v ktorom sa predpokladá 
hasenie vodou, bolo možné hasiť najmenej jedným prúdom vody. Hadicové zariadenia sú prednostne 
umiestnené v požiarnom úseku, pri únikovom východe. Hadicové zariadenia sú umiestnené tak, aby 
bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale voľný komunikačný priestor. Hadicové 
zariadenia sú chránené proti zamrznutiu. Umiestnenie hadicových zariadení – hadicových navijakov 
DN25/30 viď grafická časť PBS.   
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Vonkajší vodovod, odberné miesta 
 
     Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov bude taktiež z verejného vodovodu /potrubie DN 
100/ a odberného miesta vonkajšieho hydrantu nachádzajúceho sa mimo požiarne nebezpečný priestor 
stavby najmenej 5 m a najviac 80 m od stavby. Odberné miesto má mať hydrostatický pretlak 
najmenej 0,25 MPa. Odberné miesto (hydrant) viditeľne označiť červenou farbou a tabuľkou v súlade 
s čl. 7.3.1 a čl. 7.3.2 STN 92 0400.  
 
8.2 Zariadenia na protipožiarny zásah 
 
Príjazdy a prístupy 
 
     K posudzovanému objektu vedú prístupové komunikácie, ktoré vyhovujú čl. 10.2  
STN 73 0802. Príjazd mobilnej hasičskej techniky k stavbe je z verejnej komunikácie. 
 
Nástupné plochy 
 
     Nástupná plocha nemusí byť zriadená pre objekty s výškou do 12 m v zmysle čl. 10.2.3.4  
STN 730802. 
 
Zásahové cesty 
 
     Riešený objekt v súlade s čl. 10.2.4.2.1 STN 73 0802 čl. 10.2.4 nemusí byť vybavený vnútornými 
zásahovými cestami. Riešený objekt v súlade s čl. 10.2.4.3.2 nemusí byť vybavený vonkajšími 
zásahovými cestami. Prístup na strechu stavby musí byť zriadený z vnútorného priestoru stavby. 
 
8.3 Požiarnotechnické zariadenia 
 
Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie 
 
Nutnosť stráženia požiarneho úseku EPS sa určí v súlade s čl. 18 STN 73 0875 
 
Požiarny úsek N 1.01/N2: 
N = (j.an+os.oh).ov 
N = (1,9.0,98+0,9.0,9).1,0 
N = 2,67 (bez rozmeru) 
N < 3 
Elektrická požiarna signalizácia nemusí byť inštalovaná v požiarnom úseku. 
 
Požiarny úsek N 1.02/N2: 
N = (j.an+os.oh).ov 
N = (1,7.1,10+2,0.0,9).0,8 
N = 2,94 (bez rozmeru) 
N < 3 
Elektrická požiarna signalizácia nemusí byť inštalovaná v požiarnom úseku. 
 
Stabilné hasiace zariadenie 
 
Stavba nemusí byť vybavená stabilným hasiacim zariadením. 
 
Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia 
 
Stavba nemusí byť vybavená zariadením na odvod tepla a splodín horenia. 
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Prenosné hasiace prístroje 
 
     Riešené podľa STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi 
prístrojmi. 
     Pre 1. NP spoločne pre viac požiarnych úsekov v jednom podlaží v nevýrobnom objekte sa určuje 
ekvivalentné množstvo hasiacej látky  podľa vzťahu: 

            
Mc = 0,9 . ∑ (Si . ai)

1/2 ≥ 6                       
Mc = 0,9. ∑ (330,55 . 0,96)1/2 + (273,00 . 1,06)1/2   
Mc = 31,34 kg hasiacej látky 

 
Počet prenosných hasiacich prístrojov: 

 
Mc ≤ ∑ ni.mski.ηi 
31,34 ≤ 6 . 6 . 1 
 
     Na 1.NP navrhujem osadiť 6 ks práškové ABC prenosné hasiace prístroje P 6 o hmotnosti 6 kg 
hasiacej látky. 
 
     Pre 2. NP spoločne pre viac požiarnych úsekov v jednom podlaží v nevýrobnom objekte sa určuje 
ekvivalentné množstvo hasiacej látky  podľa vzťahu: 

            
Mc = 0,9 . ∑ (Si . ai)

1/2 ≥ 6                       
Mc = 0,9. ∑ (182,76 . 0,96)1/2 +  (146,65 . 1,06)1/2  
Mc = 23,15 kg hasiacej látky 

 
Počet prenosných hasiacich prístrojov: 

 
Mc ≤ ∑ ni.mski.ηi 
23,15 ≤ 4 . 6 . 1 
 
     Na 2. NP navrhujem osadiť 4 ks práškové ABC prenosné hasiace prístroje P 6 o hmotnosti 6 kg 
hasiacej látky. 
 
     Prenosné hasiace prístroje navrhujem umiestniť na stanovišti tak, aby rukoväť prenosného 
hasiaceho prístroja bola najviac 1,5 m nad podlahou. Stanovište prenosného hasiaceho prístroja je 
potrebné označiť značkou v súlade s NVSR č. 387/2006 Z. z.   
 
Dodávka elektrickej energie 
 
     Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku 
elektrickej energie.  
     Núdzové osvetlenie bude navrhnuté  špeciálnymi svietidlami s autonómnym núdzovým zdrojom 
tvoreným akumulátorom s automatikou, ktorá zabezpečí nábeh osvetlenia pri výpadku el. energie. Pri 
nábehu sieťového napätia nastáva dobíjanie akumulátora.  
 
Požiadavka na káble vedené cez požiarny úsek N 1.02/N2: 
Požiarne úseky s priestorom Druh kábla  
Stavba s vnútorným zhromažďovacím priestorom: 

- zhromažďovací priestor 
- ostatné priestory, v ktorých sa pohybujú 

návštevníci 

 
B2ca - s1, d1, a1 
 
B2ca - s1, a1 

 
     V požiarnom úseku s uvedenými priestormi sa musia elektrické rozvody viesť káblami, ktoré majú 
hore uvedenú triedu reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie. Uvedené požiadavky sa netýkajú káblov 



 15 

uložených v stavebných konštrukciách pod omietkou alebo konštrukciou zhotovenou z výrobkov 
triedy reakcie na oheň A2, s1 d0. 
V požiarnom úseku s uvedenými priestormi, v ktorých sa požaduje použitie kábla s triedou reakcie na 
oheň B2ca, musí byť použité príslušenstvo káblov, ktoré z hľadiska požiarneho nebezpečenstva spĺňa 
požiadavky STN EN 60695 na šírenie plameňa a pokiaľ sa požaduje použitie kábla s doplnkovou 
klasifikáciou a1, musí byť použité príslušenstvo káblov vyhotovené z materiálov bez obsahu 
halogénových prvkov. Uvedené požiadavky sa netýkajú príslušenstva káblov uloženého v stavebných 
konštrukciách pod omietkou alebo konštrukciou zhotovenou z výrobkov triedy reakcie na oheň 
najmenej A2, s1 d0. 
 
8.4 Požiarnobezpečnostné opatrenia 
 
     Požiarny uzáver – požiarne dvere EW-C30/D3 so zatváracím zariadením musia byť osadené 
nasledovne:  

 
- medzi miestnosť č. 1.01 a m. č. 1.02 v počte 2 ks viď grafická časť PBS 
- medzi miestnosť č. 1.02 a m. č. 1.14 viď grafická časť PBS 
- medzi miestnosť č. 1.03 a m. č. 1.23 viď grafická časť PBS 
- medzi miestnosť č. 1.03 a m. č. 1.24 viď grafická časť PBS 
- medzi miestnosť č. 1.06 a prechodom do susedného objektu viď grafická časť PBS 
- medzi miestnosť č. 2.01 a m. č. 2.05 viď grafická časť PBS 

 
     Požiarny uzáver – požiarny poklop EW30/D3 musí byť osadený nasledovne:  

- medzi m. č. 2.06 a podstrešným priestorom 
 
     Je potrebné aby prevádzkovateľ požiarneho uzáveru zabezpečil označenie a vykonanie kontroly 
požiarnych uzáverov v súlade s vyhláškou MVSR č. 478/2008 Z. z.  
     K požiarnym uzáverom musí byť priložená sprievodná dokumentácia v súlade s vyhláškou MVSR 
č. 478/2008 Z. z. Zatváracie zariadenie alebo ovládací mechanizmus musí uzavrieť pohyblivú 
konštrukciu požiarneho uzáveru automaticky po každom otvorení alebo bezprostredne po vzniku 
požiaru do úplne uzatvorenej polohy. Požiarny uzáver s dvomi krídlami musí mať zabezpečené 
poradie zatvárania krídiel koordinátorom, ktorý ako prvé zatvorí neaktívne krídlo dverí.  
     Zamurovať otvory v požiarne deliacich konštrukciách požiarnych úsekov N 1.01/N2,  
N 1.02/N2 tvárnicami (prípadne protipožiarnym sadrokartónom) s požadovanou a preukázateľnou 
požiarnou odolnosťou (R)EI30 minút (otvor medzi m. č. 1.02 a 1.12, otvory medzi m. č. 2.19 a m. č. 
2.02, otvory medzi m. č. 2.05 a m. č. 2.18). 
     Prestupy rozvodov a prestupy inštalácii cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené 
konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie ktorými prestupujú v 
súlade s STN 73 0802. 
     Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené 
konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. 
Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou 
prestupuje. Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie s plochou viac ako 0,04 m2 
sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo 
na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti. Označenie prestupov 
rozvodov a prestupov inštalácií musí obsahovať údaje: 

a) číselnú hodnotu požiarnej odolnosti v minútach, 
b) druh konštrukčného prvku, 
c) dátum zhotovenia, 
d) názov a adresu zhotoviteľa. 

 
     Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby 
zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať 
požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie. 
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     Osadiť prenosné hasiace prístroje súlade s grafickou časťou PBS. Navrhujem únikové cesty 
vybaviť núdzovým osvetlením. Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov prevádzkovať v 
súlade s vyhláškou MVSR č. 699/2004 Z. z. 
     Stavbu je potrebné označiť potrebným požiarnobezpečnostným označením /únikový východ, 
úniková cesta s určením smeru, nebezpečenstvo úrazu el. prúdom, zákaz hasenia vodou, stanovište 
PHP, hlavný uzáver energie, vody, plynu, zákaz fajčenia a vstupu s otvoreným ohňom, atď./ v zmysle 
NV SR č. 387/2006 Z. z.  
     Pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov, elektrotepelných 
spotrebičov a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu 
rešpektovať požiadavky ustanovené vo vyhláške MVSR č. 401/2007 Z. z. a v dokumentácii výrobcu. 
 
     Elektrické zariadenia, elektroinštaláciu a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej 
elektriny prevádzkovať v súlade vyhláškou MPSVR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Plynové zariadenia prevádzkovať v súlade vyhláškou MPSVR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.  
 
      Všetky novovybudované stavebné prvky a konštrukcie, ako aj ostatné inštalované prvky 
a zariadenia, ktoré majú stanovené požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, musia mať 
preukázané a dokladované požiarnotechnické vlastnosti certifikátom, resp. vyhlásením o parametroch 
v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a s vyhláškou MDVRR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných 
výrobkov a systémy posudzovania parametrov. 
 
9. ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM A PREDPISOV 
 
Vyhláška MVSR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
Vyhláška MVSR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu 
bezpečnosti 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. 
STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 
STN 73 0831 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory. 
STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi. 
STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie objektu osobami. 
STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi. 
STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 
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