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1. ÚVOD
Predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je výstavba zberného dvora, ktorý sa
bude nachádzať v katastrálnom území obce Tovarné. Stavba bude posudzovaná v plnom rozsahu
podľa vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p. a k nej nadväzujúcich noriem.
Požiarno-technické výpočty sú zaradené ako príloha technickej správy.

2. ZÁKLADNÝ POPIS STAVBY
Zberný dvor sa bude nachádzať na pozemku investora a je situovaný v intraviláne obce
Tovarné na parcelnom čísle 319/3.
V okolí sa nachádzajú tieto inžinierske siete: elektrina.
Hlavný objekt Zberný dvor (SO 01) sa skladá zo 4 podobjektov a to: prevádzková budova (SO
01-1), spevnená plocha (SO 01-2), oplotenie (SO 01-3) a osvetlenie (SO 01-4).
SO 01-1 - Prevádzková budova - je o rozmeroch 8,4 x 9 m. Hlavnú konštrukciu prevádzkovej
budovy bude tvoriť železobetónová základová doska, nosné obvodové murivo je navrhované
z tehlového muriva o hrúbke 300 mm nad úrovňou terénu. Obvodové konštrukcie, ktoré sa nachádzajú
pod úrovňou terénu budú vyhotovené z debniacich tvárnic o hrúbke 300 mm vyplnené betónom.
Vnútorné nosné konštrukcie sú navrhované z tehlového muriva o hrúbke 300 mm. Strop je navrhovaný
z protipožiarneho sadrokartónu. Podkrovie ako aj nosná konštrukcia strechy bude vyhotovená z dreva.
Strešný plášť bude vyhotovený z povlakovej krytiny.
SO 01-2 – Spevnená plocha – betónové obrubníky, násyp ťaženého kameňa hr. 20 cm
a povrchová úprava betón o hrúbke 20 cm s karirohožou 150x150x8mm.
SO 01-3 - Oplotenie – plot z debniacich tvárnic o výške cca 2m a oceľová brána o rozmeroch
3500/2000 mm.
SO 01-4 – Osvetlenie – napojenie osvetlenia bude z prevádzkovej budovy (SO 01-1).
Stavba SO 01-1 je staticky nezávislá z horľavého konštrukčného celku.

3. ROZDELENIE STAVBY NA POŽIARNE ÚSEKY
Stavba v zmysle § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 Vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p., tvorí 3
požiarne úseky:
N1.01 – Otvorený sklad kontajnerov (spevnená plocha) nízka plošná hustota tepelného toku podľa
STN 73 0824 (SO 01-2 Spevnená plocha)
N1.02 – Garáž
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N1.03 – Sklad náradia
Iné usporiadanie objektov, ako je vyznačené vo výkrese situácia je potrebné odkonzultovať so
Špecialistom požiarnej ochrany a príslušným ORHaZZ.

4. URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA
Požiarne riziko v nevýrobných požiarnych úsekoch (ďalej len PÚ) je vyjadrené podľa §33 ods. 1
výpočtovým požiarnym zaťažením pv, súčiniteľom horľavých látok a súčiniteľom odvetrania. Na výpočet
pv bola použitá norma STN 92 0201-1. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky z výpočtovej
prílohy.
pv (kg.m-2)

p- (kg.m-2)

a

b

S (m2)

N1.01
podľa §21 ods. 5 sa ekvivalentný čas trvania požiaru neurčuje.
N1.02
13,82
27,89
0,99
0,5
57,0
N1.03
5.65
30
0.30
0.628
15,0

4.1 Veľkosť požiarnych úsekov N1.01, N1.02 a N1.03
Dovolená veľkosť PÚ je daná dovolenou plochou podlažia PÚ a dovoleným počtom požiarnych
podlaží určených podľa Vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p. §3 ods. 3 a §4 ods. 2, 4 a výpočtom
podľa STN 92 0201-1.
Dovolená plocha požiarnych úsekov N1.01, N1.02 a N1.03 sa podľa Vyhlášky MV SR 94/2004
Z. z. v z. n. p. §4 ods. 2 neurčuje.

5. STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE N1.02 a N1.03
PÚ N1.02 a N1.03 - je vyhotovený z horľavého konštrukčného celku podľa §13, ods. 4
vyhlášky, pretože požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby
alebo jej časti, druhu D1, D2, alebo druhu D3, tento konštrukčný celok nespĺňa požiadavky na
nehorľavý konštrukčný celok a zmiešaný konštrukčný celok.
PÚ sú určené do I. stupňa požiarnej bezpečnosti podľa STN 92 0201-2/2017 (bližšie viď
výpočtová príloha). Podľa vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v zn. n. p. § 7 ods. 5. Požiarna výška stavby
SO 01-2 a SO 01-3 je 0,0 m. Jedná sa o stavby s jedným nadzemným podlažím bez pivničných
priestorov.
Požadovaná požiarna odolnosť ako aj požiadavky na konštrukcie stavby sú určené podľa STN
92 0201-2/2017 tab. 5 položka 12 až 14 a to nasledovne:
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- požiarne steny v jednopodlažných stavbách: REI – 30/D1 čl. 5.2.2 c) nosné, EI – 30/D1 čl. 5.2.2
b) nenosné,
- požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách EW alebo EI - 15/D1,
- zvislé požiarne pásy v obvodových stenách a obvodové steny, ktoré majú byť bez požiarne
otvorených plôch – REW 15/D1 z vnútornej strany, čl. 5.4.3 a - REI 15/D1 z vonkajšej strany, čl. 5.4.5,
5.1 Navrhované požiarne konštrukcie
N1.01 – Otvorený sklad (spevnená plocha)
- betónová podlaha o hrúbke 200 mm s karirohožou o rozmeroch 150 x 150 x 8 mm.
N1.02 a N1.03 – Prevádzková budova
- navrhované nosné obvodové konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby tvorí tehlové murivo o hrúbke
300mm s požiarnou odolnosťou REI 30/D1,
- navrhovaný je drevený strop s krovom a strešný plašť tvorí povlaková krytina,
- podhľad v stavbe bude vyhotovený z protipožiarneho sadrokartónu s požiarnou odolnosťou REI
30/D3,
- dvere – plastové,
- okná – plastové,
- garážová brána z plechu,
- obklady stien: a.) vápenno-cementová omietka (poprípade sadrová omietka),
- podlahy :

a.) keramická dlažba v sklade 1.1,
b.) cement. poter v garáži 1.2,

Požiarna odolnosť požiarne deliacich konštrukcií sa nesmie znížiť oslabenými miestami,
požiarne neuzavretými otvormi a prestupmi technických alebo technologických zariadení pod
požadovanú požiarnu odolnosť. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť
požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac EI 90 (§40, ods. 1, ods. 3, Vyhlášky 94/2004 Z.
z.).
Všetky stavebné prvky konštrukcie, ako aj ostatné inštalované prvky a zariadenia, ktoré majú
stanovené požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, musia mať pri kolaudácii stavby
dokladované vlastnosti certifikátom o zhode, v súlade so Zákonom NR SR č. 133/2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch.
Navrhované stavebné konštrukcie vyhovujú požadovaným kritériám po splnení hore
uvedených podmienok.
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6. ZABEZPEČENIE EVAKUÁCIE OSÔB, URČENIE POŽIADAVIEK NA ÚNIKOVÉ
CESTY

6.1 Určenie počtu evakuovaných osôb z N1.01
Počet osôb som určil v zmysle STN 92 0241:2011 poľa jednotkovej plochy na osobu.
Údaje z projektu
PÚ

N1.01

Názov miestnosti
Otvorený sklad

Údaje z tab. 1 STN 92 0241

Plocha

Počet osôb

m2

podľa projektu

41,12

10

Položka Plocha Súčiniteľ

Počet osôb

normy

m2/os.

pre priestory

Počet
osôb
pre PÚ

12.1

10

4
Spolu

4
4

Pozn.

Celkový počet evakuovaných osôb je 4 schopných samostatného pohybu. Pri výpočtoch sa
uvažuje min. s 10 evakuovanými osobami.

6.1.1 Posúdenie únikových ciest N1.01
Z požiarneho úseku N1.01 vedie jedna nechránená úniková cesta priamo von na voľné
priestranstvo. Posudzujem najdlhšiu nechránenú únikovú cestu z PÚ k východu na voľné priestranstvo.
Čas, dĺžka a šírka ÚC vyhovuje. Výpočet sa nachádza vo výpočtovej prílohe.

6.2 Určenie počtu evakuovaných osôb z N1.02
Počet osôb som určil v zmysle STN 92 0241:2011 poľa jednotkovej plochy na osobu.
Údaje z projektu
PÚ

N1.02

Názov miestnosti
Garáž

Údaje z tab. 1 STN 92 0241

Plocha

Počet osôb

m2

podľa projektu

42,0

1

Položka Plocha Súčiniteľ

Počet osôb

normy

m2/os.

pre priestory

Počet
osôb
pre PÚ

10.3

20

2
Spolu

2
4

Pozn.

Celkový počet evakuovaných osôb je 4 schopných samostatného pohybu. Pri výpočtoch sa
uvažuje min. s 10 evakuovanými osobami.

6.2.1 Posúdenie únikových ciest N1.02
Z požiarneho úseku N1.02 vedie jedna nechránená úniková cesta priamo von na voľné
priestranstvo. Posudzujem najdlhšiu nechránenú únikovú cestu z PÚ k východu na voľné priestranstvo.
Čas, dĺžka a šírka ÚC vyhovuje. Výpočet sa nachádza vo výpočtovej prílohe.
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6.3 Určenie počtu evakuovaných osôb z N1.03
Počet osôb som určil v zmysle STN 92 0241:2011 poľa jednotkovej plochy na osobu.
Údaje z projektu
PÚ

N1.03

Názov miestnosti
Sklad náradia

Údaje z tab. 1 STN 92 0241

Plocha

Počet osôb

m2

podľa projektu

15,0

1

Položka Plocha Súčiniteľ

Počet osôb

normy

m2/os.

pre priestory

Počet
osôb
pre PÚ

12.1

10

2
Spolu

2
4

Pozn.

Celkový počet evakuovaných osôb je 4 schopných samostatného pohybu. Pri výpočtoch sa
uvažuje min. s 10 evakuovanými osobami.
6.3.1 Posúdenie únikových ciest N1.03
Z požiarneho úseku N1.03 vedie jedna nechránená úniková cesta priamo von na voľné
priestranstvo. Posudzujem najdlhšiu nechránenú únikovú cestu z PÚ k východu na voľné priestranstvo.
Čas, dĺžka a šírka ÚC vyhovuje. Výpočet sa nachádza vo výpočtovej prílohe.

7. ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI RIEŠENEJ STAVBY
Odstupové vzdialenosti sa určujú v zmysle §80 ods. 1 a 2 pre každú obvodovú stenu PÚ
samostatne. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky výpočtov podľa STN 92 0201-4 z výpočtovej
prílohy.
PÚ
N1.01

orientácia
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
C1
C2

N1.02

N1.03

*d (m)
6,9
6,5
6,9
6,5
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0

*d = odstupová vzdialenosť
Odstupové vzdialenosti vyhovujú nakoľko nezasahujú do iných stavebných objektov, ktoré
nájdeme na situačnom výkrese.

8. ZÁSAHY
Sú riešené v zmysle § 81 ods. 1 a ods. 2 Vyhlášky. Posudzovaná stavba má tieto zariadenia na
zásah:
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8.1 Prístupová komunikácia spĺňa požiadavky § 82 ods.1 a ods. 3 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.
v z. n. p., jedná sa o miestnu komunikáciu, ktorá je široká viac ako 4,5 m.
8.2 Nástupná plocha v zmysle § 83, ods. 1, písm. a.), vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v z. n. p.
nemusí byť vybudovaná (požiarna výška stavby je menšia ako 9 m).
8.3 Vnútorná zásahová cesta v zmysle § 84, ods. 1, Vyhláška MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p. nemusí
byť vybudovaná.
8.4 Vonkajšie zásahové cesty nemusia byť vybudované v zmysle § 86, ods. 3, Vyhlášky MV SR
94/2004 Z. z. v z. n. p..
8.5 Elektrická požiarna ochrana (EPS)
Podľa § 88 Vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p. sa EPS v riešenej stavbe nevyžaduje.
8.6 Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) a zariadenie na odvod tepla a splodín horenia
Podľa § 87 Vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p. sa tieto PTZ nevyžadujú.
8.7 Zásobovanie požiarnou vodou
Pre požiarny úsek N1.01 (v zmysle STN 92 400, tab. 2 položky 1, pre S = 41,12 m2) je potreba
vody na hasenie požiaru:
Q =12 l.s-1 pre v= 1,5 m.s-1,
Najmenší objem nádrže vody na hasenie požiarov je 22 m3.
Požiarny úsek N1.02 a N1.03 má v zmysle STN 92 02400 tab. 2 položky 1 rovnakú, poprípade
menšiu potrebu vody na hasenie požiaru, teda celkové množstvo pre celú stavbu je Q =12 l.s-1 pre v=
1,5 m.s-1. Výpočet sa nachádza vo výpočtovej prílohe.
8.7.1 Vonkajší zdroj – navrhovaná požiarna nádrž
Voda na hasenie požiaru bude zabezpečená z požiarnej nádrže, ktorá sa nachádza 16 m od
stavby a spĺňa požiadavky vyhlášky 699/2004 a STN 92 0400.
8.7.2 Vnútorný požiarny vodovod
Vnútorný požiarny vodovod podľa čl. 3.4.2. písm. c) STN 92 0400 sa pre N1.01, N1.02 a N1.03
nenavrhuje.
8.8 Hasiace prístroje
Hasiace prístroje som navrhol v súlade s STN 92 0202-1 v nadväznosti na §89 vyhlášky.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výpočtové parametre pre PÚ:
PÚ
N1.01
N1.02
N1.03

druh HP
Práškový
Práškový
Práškový

mn. náplne (kg)
6
6
6
8

počet
1
1
1

Umiestnenie hasiacich prístrojov je viditeľné vo výkresovej časti pôdorys.
Miesta osadenia sú označené piktogramami podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z..
Celkový počet PHP je 3 x 6kg.

8.9 Ohlasovňa požiarov
Ohlasovňa požiarov bude zriadená v PÚ N1.03 (Sklad náradia). Ohlásenie požiaru bude možné
prostredníctvom mobilného telefónu na verejnú ústredňu cez číslo 112 alebo 150. Tento priestor musí
byť v zmysle Vyhlášky 121/2002 Z. z. viditeľne označený nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV.

9. ZÁSOBOVANIE ENERGIAMI
9.1 Elektrická energia
Elektroinštalácie sú riešené podľa ustanovení vyhlášky 508/ 2009 Z. z. a podľa STN 33 0300 do
príslušných prostredí stanovených odbornou komisiou. Povinnosťou užívateľa je archivovať k
inštalovaným elektrickým zariadeniam sprievodnú dokumentáciu a najmä protokoly o určení vonkajších
vplyvov a prostredí. Ochrana proti nebezpečnému dotyku je prevedená podľa STN 2000-4-41
zemnením a nulovaním, pred atmosférickou elektrinou podľa STN EN 62305-3 a pred účinkami statickej
elektriny podľa STN 33 2030 a STN 33 2031.
V zmysle platných predpisov užívateľ zabezpečí, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje
svetla boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými
látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiestňované horľavé materiály. Pohyblivé
prívody a šnúrové vedenia ležiace na podlahe sa umiestňujú a zabezpečujú tak, aby nevznikla možnosť
poškodenia plášťa, izolácie, prípadne jadra pohyblivého prívodu pri obvyklom používaní a aby neboli
prekážkou pri úniku osôb z daného priestoru.
9.2 Vykurovanie
Vykurovanie bude zabezpečené elektrickým radiátorom len v sklade náradia. Inštalácia
elektrotepelného spotrebiča musí byť v súlade s Vyhláškou MV SR 401/2007 Z. z. v z. n. p. §3 ods.1, 2,
9, §9 ods. 1, 2 a príslušnými normami. Prevádzkovanie elektrotepelného spotrebiča musí byť v súlade s
pokynmi výrobcu.
9.3 Kozub, zariadenie ústredného vykurovania, komín a dymovod
Inštalácia kozuba, zariadenia ústredného vykurovania poprípade iného spotrebiča na
vykurovanie, musí byť v súlade s §3 ods. 1, 2, 9, 10, §4, §5 ods.1-5, kde je napríklad uvedená
inštalácia ochrannej podložky pre kozuby a sporáky a to podľa prílohy č. 3, §6, §12, §13, §14, §15 ods.
1, kde je požiadavka na vyhotovenie viacvrstvového komína poprípade jednovrstvového v občasne
užívaných stavbách, ods.2-5, §16 ods. 2, kde odborne spôsobilá osoba navrhuje na základe posúdenia
komína o dovybavení komína lapačom iskier, §17 ods. 1 umiestnenie otvorov na čistenie komína, §18
ods. 1 dymovod musí byť inštalovaný v bezpečnej vzdialenosti od okolitých stavebných konštrukcií
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triedy reakcie na oheň B,C,D,E alebo F, ods. 2 bezpečná vzdialenosť sa určí podľa prílohy 1, poprípade
podľa dokumentácii, §19, §20 ods. 1, 4, 5, 6, 7 Vyhlášky MV SR 401/2007 Z. z. v z. n. p. a príslušnými
normami. Preskúšanie komína sa vykoná pred uvedením do prevádzky, komíny preskúšava osoba,
ktorá má na to odbornú spôsobilosť.

10. ZOZNAM POUŽITÝCH PREDPISOV A STN
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška MV SR č. 259/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o
požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča
a zariadenia na ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách
ich čistenia a vykonávania kontrol.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, v znení vyhlášky č. 307/2007 Z. z. a vyhlášky č.
225/2012 Z. z..
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného
označenia pri práci.
Vyhláška MV SR č. 202/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov.
STN 92 0201-1

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť1: Požiarne riziko a
veľkosť požiarneho úseku.

STN 92 0201-2/2017

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné
konštrukcie.

STN 92 0201-3

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty
a evakuácia osôb.

STN 92 0201-4

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť4: Odstupové
vzdialenosti.

STN 92 0202-1

Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

STN 92 0111

Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany.
Špecifikácia.
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STN92 0241/2011

Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami.

STN 73 2901/2015

Zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

STN 92 0400

Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.

STN 33 2000-5-51

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

STN 33 2000-5-52

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení.
Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení.

STN 33 2000-5-54

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení.
Uzemňovacie sústavy a ochranné vedenie.

11. PRÍLOHY
1. Výpočtová príloha
2. Pôdorys Otvorený sklad s legendou
3. Pôdorys Prevádzková budova s legendou
4. Rez Prevádzkovej budovy s legendou
5. Situácia umiestnenia s legendou
6. Príklad umiestnenia ochrannej podložky spotrebiča
Vo Vranove n./T., 08.02.2018

Vypracoval :
Mgr. Zastko Peter
Špecialista požiarnej ochrany
Reg. č. 110/2015
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11.1 VÝPOČTOVÁ PRÍLOHA
11.1.1 POŽIARNÝ ÚSEK N1.01 Spevnená plocha (otvorený sklad kontajnerov)
URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA
=========================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Požiarny úsek : N1.01
Podľa §21 ods. 5 sa ekvivalentný čas trvania požiaru neurčuje.
DIMENZOVANIE ÚNIKOVÝCH CIEST
============================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Miesto posúdenia: Von na voľné priestranstvo
Druh únikovej cesty: Nechránená
Pravdepodobnosť vzniku a rozšírenia požiaru p1 = 0.15
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 14 s= 1.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Úniková cesta vedie z požiarneho úseku s výrobou a prevádzkou skupiny 1 až 5
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
V PÚ sa nenachádzajú prevádzky skupiny 6 alebo 7.
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 100
KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:
Dĺžka únikovej cesty
lu = 40.0 m
Skutočný čas evakuácie tu = 1.38 min
Dovolený čas evakuácie tud = 3.00 min
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
m/min
Jednotková kapacita ÚP Ku = 40
os/min
Počet únikových pruhov u = 7.0
DIMENZOVANIE ÚNIKOVÝCH CIEST
============================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Miesto posúdenia: Von na voľné priestranstvo
Druh únikovej cesty: Nechránená
Pravdepodobnosť vzniku a rozšírenia požiaru p1 = 0.15
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 14 s= 1.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Úniková cesta vedie z požiarneho úseku s výrobou a prevádzkou skupiny 1 až 5
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
V PÚ sa nenachádzajú prevádzky skupiny 6 alebo 7.
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 100
KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Skut. dĺžka únikovej cesty = 40.0 m
Dovolená dĺžka ÚC
lud = 88.5 m
Dovolený čas evakuácie tud = 3.00 min
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
m/min
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Jednotková kapacita ÚP Ku = 40
os/min
Počet únikových pruhov u = 7.0
DIMENZOVANIE ÚNIKOVÝCH CIEST
============================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Miesto posúdenia: Von na voľné priestranstvo
Druh únikovej cesty: Nechránená
Pravdepodobnosť vzniku a rozšírenia požiaru p1 = 0.15
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 14 s= 1.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Úniková cesta vedie z požiarneho úseku s výrobou a prevádzkou skupiny 1 až 5
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
V PÚ sa nenachádzajú prevádzky skupiny 6 alebo 7.
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 100
KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Skutočná dĺžka únikovej cesty
= 40.0 m
Dovolený čas evakuácie
tud = 3.00 min
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin = 0.21
Normový min. poč. únik.pruhov umin = 1.0
Skut.poč. únik. pruhov
u = 7.0
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
m/min
Jednotková kapacita ÚP
Ku = 40
os/min
ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU
====================================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Požiarny úsek : N1.01
--------------------------------------------------Skutočná pôdorysná plocha PÚ
41.12 m2
======================================================================
Potreba požiarnej vody Q = 12 l.s-1 pre v= 1,5 m.s-1
Najmenší objem nádrže vody na hasenie požiarov je 22 m3.
POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1
==============================================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Požiarny úsek : N1.01
Súčiniteľ As: 0.50
===========================================================
Pôdorysná plocha:
41.12 m2
Mc:
6.00 kg
Mcsk:
6.00 kg
----------------------------------------------------------Druh HP
Hm. náplne HP [kg]
Počet HP
Mci [kg]
----------------------------------------------------------Práškový
6.0
1
6.00
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ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI
=====================================
Otvorené sklady - štandardné riešenia
Miesto posúdenia: A1
Hustota tepelného toku: nízka
Dĺžka požiarneho úseku [m]:
10.0
(Priemerná) výška skladovaných látok [m]:
4.0
Výška hu [m]:
7.0
% požiarne otvorených plôch: 100.0
*****
ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =
6.9 m
*****

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI
=====================================
Otvorené sklady - štandardné riešenia
Miesto posúdenia: A2
Hustota tepelného toku:
Dĺžka požiarneho úseku [m]:
(Priemerná) výška skladovaných látok [m]:
Výška hu [m]:
% požiarne otvorených plôch:
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 6.5 m
Odstupová vzdialenosť bola upravená podľa

nízka
4.0
4.0
7.0
100.0
*****
par.80 čl. (4) vyhlášky MV SR 94/2004

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI
=====================================
Otvorené sklady - štandardné riešenia
Miesto posúdenia: A3
Hustota tepelného toku: nízka
Dĺžka požiarneho úseku [m]:
10.0
(Priemerná) výška skladovaných látok [m]:
4.0
Výška hu [m]:
7.0
% požiarne otvorených plôch: 100.0
*****
ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =
6.9 m
*****

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI
=====================================
Otvorené sklady - štandardné riešenia
Miesto posúdenia: A4
Hustota tepelného toku:
Dĺžka požiarneho úseku [m]:
(Priemerná) výška skladovaných látok [m]:
Výška hu [m]:
% požiarne otvorených plôch:
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 6.5 m
Odstupová vzdialenosť bola upravená podľa

nízka
4.0
4.0
7.0
100.0
*****
par.80 čl. (4) vyhlášky MV SR 94/2004

11.1.2 POŽIARNÝ ÚSEK N1.02 Garáž
URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA
=========================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Požiarny úsek : N1.02
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením
3

Súčiniteľ b sa určí empirickým výpočtom.
=======================================================================================================
V S T U P N É
Ú D A J E
------------------------------------------------------------------------------------------------------Pr i e s t o r
pn
an
ps
as
S
hs Požiarne
Císlo Názov
kg/m2
kg/m2
m2
m podlažie
=======================================================================================================
1.02 Garáž
20.0
1.00
0.0
0.90
42.00
3.85
áno
------------------------------------------------------------------------------------------------------=======================================================================================================
Ú D A J E
O
O T V O R O C H
------------------------------------------------------------------------------------------------------Pr i e s t o r
Šírka
Výška Plocha Počet Celková
Číslo Názov
m
m
m2 otvorov plocha
=======================================================================================================
1.02 Garáž
3.00
3.80
11.40
1
11.40
1.02 Garáž
1.00
1.00
1.00
2
2.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------13.40
------------------------------------------------------------------------------------------------------=======================================================================================================
V Ý S L E D N É
H O D N O T Y
------------------------------------------------------------------------------------------------------P ri e s t o r
pn
an
ps
as
p
a
b
pv
Číslo Názov
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
=======================================================================================================
1.02 Garáž
20.0
1.00
0.0
0.90
20.0
1.00
0.500
10.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:
------------------------------------------------------------------Súčiniteľ b bol vypočítaný empirickým výpočtom
- pomocná hodnota
n =
0.299
- súčiniteľ geometrie otvorov
k =
0.25562 m 1/2
- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =
42.00 m2
- parameter odvetrania
Fo =
0.130 m 1/2
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením
------------------------------------------------------------------Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:
------------------------------------------------------------------Výpočtové požiarne zaťaženie
pv =
10.00 kg/m2
Priemerné požiarne zaťaženie
p =
20.00 kg.m2
Súčiniteľ horľavých látok
a =
1.00
Súčiniteľ stavebných podmienok
b =
0.500
Pôdorysná plocha požiarneho úseku
S =
42.00 m2
Priemerná výška požiarneho úseku
hs =
3.85 m
Plocha otvorov požiarneho úseku
So =
13.40 m2
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku
ho =
3.38 m
------------------------------------------------------------------POŽIARNE KONŠTRUKCIE
====================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Požiarny úsek : N1.02
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--------------------------------------------------------Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ
pv = 10.00
Súčinitel horľavých látok PÚ
a =
1.00
Počet nadzemných podlaží stavby
npn =
1
Počet podzemných podlaží stavby
npp =
0
Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 920201-2
Požiarna výška nadzemnej časti stavby: 0.00 m
----------------------------------------------------------------Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa tab.2 STN 92 0201-2
----------------------------------------------------------------Požiarna odolnosť vybraných požiarnych konštrukcií podľa tab.5 STN 92 0201-2:
=========================================================================================
Pol. Požiarna konštrukcia
POPK
----------------------------------------------------------------------------------------12
Požiarne steny jednopodlažných stavieb nosné
REI 30/D1
12
Požiarne steny jednopodlažných stavieb nenosné
EI 30/D1
13
Požiarne uzávery otvorov jednopodlažných stavieb
EW 15/D1
14
Pož.pásy a obv.steny bez pož.otv.plôch jednopodlažných stavieb
REI 15/D1
14
Pož.pásy a obv.steny bez pož.otv.plôch jednopodlažných stavieb
REW 15/D1
14
Pož.pásy a obv.steny bez pož.otv.plôch jednopodlažných stavieb
EI 15/D1
14
Pož.pásy a obv.steny bez pož.otv.plôch jednopodlažných stavieb
EW 15/D1
14
Nosné konštr.pož.pásov a obv.stien bez POP 1-podl.stavieb
R 15/D1
----------------------------------------------------------------------------------------DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Miesto posúdenia: Von na voľné priestranstvo
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 1.00
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 10 s= 1.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 100
KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:
Dĺžka únikovej cesty
lu = 20.0 m
Skutočný čas evakuácie tu = 0.83 min
Dovolený čas evakuácie tud = 1.30 min
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
m/min
Jednotková kapacita ÚP Ku = 40
os/min
Počet únikových pruhov u = 1.5
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Miesto posúdenia: Von na voľné priestranstvo
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 1.00
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 10 s= 1.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
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Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s
KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Skut. dĺžka únikovej cesty = 20.0
Dovolená dĺžka ÚC
lud = 34.0
Dovolený čas evakuácie tud = 1.30
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
Jednotková kapacita ÚP Ku = 40
Počet únikových pruhov u = 1.5

= 100
m
m
min
m/min
os/min

DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Miesto posúdenia: Von na voľné priestranstvo
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 1.00
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 10 s= 1.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 100
KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Skutočná dĺžka únikovej cesty
= 20.0 m
Dovolený čas evakuácie
tud = 1.30 min
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin = 0.39
Normový min. poč. únik.pruhov umin = 1.0
Skut.poč. únik. pruhov
u = 1.5
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
m/min
Jednotková kapacita ÚP
Ku = 40
os/min
ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU
====================================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Požiarny úsek : N1.02
--------------------------------------------------Skutočná pôdorysná plocha PÚ
42.00 m2
Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie 20.00 kg/m2
======================================================================
Potreba požiarnej vody je 7.5 l/s = 450 l/min
Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne 13.5 m3
čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.
Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby
podľa §10 ods.6c) vyhlášky MVSR č.699/2004 Z.z.
======================================================================
POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1
==============================================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Požiarny úsek : N1.02
--------------------------------------------------Súčiniteľ a PÚ: 1.00
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===========================================================
Podlažie: 1. NP
Pôdorysná plocha podlažia:
42.00 m2
Mc:
6.00 kg Mcsk:
6.00 kg
----------------------------------------------------------Druh HP
Hm. náplne HP [kg]
Počet HP
Mci [kg]
----------------------------------------------------------Práškový
6.0
1
6.00
===========================================================
ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI
=====================================
Nevýrobné stavby
Miesto posúdenia: B1
Výpočtové požiarne zaťaženie
:
10.00 kg/m2
Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Celková plocha obvodovej steny
:
34.16 m2
Veľkosť úplne POP prisl. k pv
:
11.40 m2
Veľkosť úplne požiarne otv.plôch
:
11.40 m2
Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch
:
11.40 m2
Percento požiarne otvorených plôch
:
33.4 %
Dĺžka l alebo l1
:
5.6
m
Výška hu alebo hu1
:
6.1
m
*****
ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =
2.8 m
*****
ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI
=====================================
Nevýrobné stavby
Miesto posúdenia: B2
Výpočtové požiarne zaťaženie
:
10.00 kg/m2
Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Celková plocha obvodovej steny
:
56.12 m2
Veľkosť úplne POP prisl. k pv
:
1.00 m2
Veľkosť úplne požiarne otv.plôch
:
1.00 m2
Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch
:
1.00 m2
Percento požiarne otvorených plôch
:
1.8 %
Dĺžka l alebo l1
:
9.2
m
Výška hu alebo hu1
:
6.1
m
*****
ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =
0.0 m
*****
ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI
=====================================
Nevýrobné stavby
Miesto posúdenia: B3
Výpočtové požiarne zaťaženie
:
10.00 kg/m2
Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Celková plocha obvodovej steny
:
14.64 m2
Veľkosť úplne POP prisl. k pv
:
1.00 m2
Veľkosť úplne požiarne otv.plôch
:
1.00 m2
Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch
:
1.00 m2
Percento požiarne otvorených plôch
:
6.8 %
Dĺžka l alebo l1
:
2.4
m
Výška hu alebo hu1
:
6.1
m
*****
ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =
0.0 m
*****
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11.1.3 POŽIARNÝ ÚSEK N1.03 Sklad
URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA
=========================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Požiarny úsek : N1.03
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením
Súčiniteľ b sa určí empirickým výpočtom.
Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 920201-2
=======================================================================================================
V S T U P N É
Ú D A J E
------------------------------------------------------------------------------------------------------Pr i e s t o r
pn
an
ps
as
S
hs Požiarne
Císlo Názov
kg/m2
kg/m2
m2
m podlažie
=======================================================================================================
1.01 Sklad náradia
20.0
0.00
10.0
0.90
15.00
2.80
áno
------------------------------------------------------------------------------------------------------=======================================================================================================
Ú D A J E
O
O T V O R O C H
------------------------------------------------------------------------------------------------------Pr i e s t o r
Šírka
Výška Plocha Počet Celková
Číslo Názov
m
m
m2 otvorov plocha
=======================================================================================================
1.01 Sklad náradia
0.90
1.20
1.08
1
1.08
1.01 Sklad náradia
1.05
2.10
2.21
1
2.21
------------------------------------------------------------------------------------------------------3.29
------------------------------------------------------------------------------------------------------=======================================================================================================
V Ý S L E D N É
H O D N O T Y
------------------------------------------------------------------------------------------------------P ri e s t o r
pn
an
ps
as
p
a
b
pv
Číslo Názov
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
=======================================================================================================
1.01 Sklad náradia
20.0
0.00
10.0
0.90
30.0
0.30
0.628
5.65
------------------------------------------------------------------------------------------------------Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:
------------------------------------------------------------------Súčiniteľ b bol vypočítaný empirickým výpočtom
- pomocná hodnota
n =
0.176
- súčiniteľ geometrie otvorov
k =
0.18367 m 1/2
- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =
15.00 m2
- parameter odvetrania
Fo =
0.058 m 1/2
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením
------------------------------------------------------------------Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:
------------------------------------------------------------------Výpočtové požiarne zaťaženie
pv =
5.65 kg/m2
Priemerné požiarne zaťaženie
p =
30.00 kg.m2
Súčiniteľ horľavých látok
a =
0.30
Súčiniteľ stavebných podmienok
b =
0.628
Pôdorysná plocha požiarneho úseku
S =
15.00 m2
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Priemerná výška požiarneho úseku
hs =
2.80 m
Plocha otvorov požiarneho úseku
So =
3.29 m2
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku
ho =
1.80 m
------------------------------------------------------------------POŽIARNE KONŠTRUKCIE
====================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Požiarny úsek : N1.03
--------------------------------------------------------Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ
pv =
5.65
Súčinitel horľavých látok PÚ
a =
0.30
Počet nadzemných podlaží stavby
npn =
1
Počet podzemných podlaží stavby
npp =
0
Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 920201-2
Požiarna výška nadzemnej časti stavby: 0.00 m
----------------------------------------------------------------Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa tab.2 STN 92 0201-2
----------------------------------------------------------------Požiarna odolnosť vybraných požiarnych konštrukcií podľa tab.5 STN 92 0201-2:
=========================================================================================
Pol. Požiarna konštrukcia
POPK
----------------------------------------------------------------------------------------12
Požiarne steny jednopodlažných stavieb nosné
REI 30/D1
12
Požiarne steny jednopodlažných stavieb nenosné
EI 30/D1
13
Požiarne uzávery otvorov jednopodlažných stavieb
EW 15/D1
14
Pož.pásy a obv.steny bez pož.otv.plôch jednopodlažných stavieb
REI 15/D1
14
Pož.pásy a obv.steny bez pož.otv.plôch jednopodlažných stavieb
REW 15/D1
14
Pož.pásy a obv.steny bez pož.otv.plôch jednopodlažných stavieb
EI 15/D1
14
Pož.pásy a obv.steny bez pož.otv.plôch jednopodlažných stavieb
EW 15/D1
14
Nosné konštr.pož.pásov a obv.stien bez POP 1-podl.stavieb
R 15/D1
----------------------------------------------------------------------------------------DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Miesto posúdenia: Von na voľné priestranstvo
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 0.30
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 10 s= 1.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 100
KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:
Dĺžka únikovej cesty
lu = 20.0 m
Skutočný čas evakuácie tu = 0.83 min
Dovolený čas evakuácie tud = 2.50 min
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
m/min
Jednotková kapacita ÚP Ku = 40
os/min
Počet únikových pruhov u = 1.5
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DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Miesto posúdenia: Von na voľné priestranstvo
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 0.30
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 10 s= 1.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 100
KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Skut. dĺžka únikovej cesty = 20.0 m
Dovolená dĺžka ÚC
lud = 70.0 m
Dovolený čas evakuácie tud = 2.50 min
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
m/min
Jednotková kapacita ÚP Ku = 40
os/min
Počet únikových pruhov u = 1.5
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Miesto posúdenia: Von na voľné priestranstvo
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 0.30
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 10 s= 1.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 100
KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Skutočná dĺžka únikovej cesty
= 20.0 m
Dovolený čas evakuácie
tud = 2.50 min
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin = 0.14
Normový min. poč. únik.pruhov umin = 1.0
Skut.poč. únik. pruhov
u = 1.5
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
m/min
Jednotková kapacita ÚP
Ku = 40
os/min
ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU
====================================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Požiarny úsek : N1.03
--------------------------------------------------Pôdorysná plocha požiarneho úseku je menšia ako 30 m2 a
nejde o stavbu na bývanie a ubytovanie skupiny B alebo
zdravotnícke zariadenie a zariadenie sociálnych služieb,
v ktorých je celkový počet osôb E x s väčší ako 10.
Potreba požiarnej vody sa v súlade s §6 ods.4b) vyhlášky MVSR č.699/2004 Z.z.
N E U R Č U J E .
======================================================================
10

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1
==============================================
Akcia
: A18/2018
Stavba
: Zberny dvor Tovarne
Požiarny úsek : N1.03
--------------------------------------------------Súčiniteľ a PÚ: 0.30
===========================================================
Podlažie: 1. NP
Pôdorysná plocha podlažia:
15.00 m2
Mc:
6.00 kg Mcsk:
6.00 kg
----------------------------------------------------------Druh HP
Hm. náplne HP [kg]
Počet HP
Mci [kg]
----------------------------------------------------------Práškový
6.0
1
6.00
===========================================================
ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI
=====================================
Nevýrobné stavby
Miesto posúdenia: C1
Výpočtové požiarne zaťaženie
:
5.65 kg/m2
Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Celková plocha obvodovej steny
:
11.76 m2
Veľkosť úplne POP prisl. k pv
:
2.21 m2
Veľkosť úplne požiarne otv.plôch
:
2.21 m2
Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch
:
2.21 m2
Percento požiarne otvorených plôch
:
18.8 %
Dĺžka l alebo l1
:
2.8
m
Výška hu alebo hu1
:
4.2
m
*****
ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =
0.0 m
*****
ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI
=====================================
Nevýrobné stavby
Miesto posúdenia: C2
Výpočtové požiarne zaťaženie
:
5.65 kg/m2
Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Celková plocha obvodovej steny
:
27.72 m2
Veľkosť úplne POP prisl. k pv
:
1.08 m2
Veľkosť úplne požiarne otv.plôch
:
1.08 m2
Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch
:
1.08 m2
Percento požiarne otvorených plôch
:
3.9 %
Dĺžka l alebo l1
:
6.6
m
Výška hu alebo hu1
:
4.2
m
*****
ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =
0.0 m
*****
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1. ÚVOD
Predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je výstavba zberného dvora, ktorý sa
bude nachádzať v katastrálnom území obce Tovarné. Stavba bude posudzovaná v plnom rozsahu
podľa vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p. a k nej nadväzujúcich noriem.
Požiarno-technické výpočty sú zaradené ako príloha technickej správy.

2. ZÁKLADNÝ POPIS STAVBY
Zberný dvor sa bude nachádzať na pozemku investora a je situovaný v intraviláne obce
Tovarné na parcelnom čísle 319/3.
V okolí sa nachádzajú tieto inžinierske siete: elektrina.
Hlavný objekt Zberný dvor (SO 01) sa skladá zo 4 podobjektov a to: prevádzková budova (SO
01-1), spevnená plocha (SO 01-2), oplotenie (SO 01-3) a osvetlenie (SO 01-4).
SO 01-1 - Prevádzková budova - je o rozmeroch 8,4 x 9 m. Hlavnú konštrukciu prevádzkovej
budovy bude tvoriť železobetónová základová doska, nosné obvodové murivo je navrhované
z tehlového muriva o hrúbke 300 mm nad úrovňou terénu. Obvodové konštrukcie, ktoré sa nachádzajú
pod úrovňou terénu budú vyhotovené z debniacich tvárnic o hrúbke 300 mm vyplnené betónom.
Vnútorné nosné konštrukcie sú navrhované z tehlového muriva o hrúbke 300 mm. Strop je navrhovaný
z protipožiarneho sadrokartónu. Podkrovie ako aj nosná konštrukcia strechy bude vyhotovená z dreva.
Strešný plášť bude vyhotovený z povlakovej krytiny.
SO 01-2 – Spevnená plocha – betónové obrubníky, násyp ťaženého kameňa hr. 20 cm
a povrchová úprava betón o hrúbke 20 cm s karirohožou 150x150x8mm.
SO 01-3 - Oplotenie – plot z debniacich tvárnic o výške cca 2m a oceľová brána o rozmeroch
3500/2000 mm.
SO 01-4 – Osvetlenie – napojenie osvetlenia bude z prevádzkovej budovy (SO 01-1).
Stavba SO 01-1 je staticky nezávislá z horľavého konštrukčného celku.

3. ROZDELENIE STAVBY NA POŽIARNE ÚSEKY
Stavba v zmysle § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 Vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p., tvorí 3
požiarne úseky:
N1.01 – Otvorený sklad kontajnerov (spevnená plocha) nízka plošná hustota tepelného toku podľa
STN 73 0824 (SO 01-2 Spevnená plocha)
N1.02 – Garáž
3

N1.03 – Sklad náradia
Iné usporiadanie objektov, ako je vyznačené vo výkrese situácia je potrebné odkonzultovať so
Špecialistom požiarnej ochrany a príslušným ORHaZZ.

4. URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA
Požiarne riziko v nevýrobných požiarnych úsekoch (ďalej len PÚ) je vyjadrené podľa §33 ods. 1
výpočtovým požiarnym zaťažením pv, súčiniteľom horľavých látok a súčiniteľom odvetrania. Na výpočet
pv bola použitá norma STN 92 0201-1. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky z výpočtovej
prílohy.
pv (kg.m-2)

p- (kg.m-2)

a

b

S (m2)

N1.01
podľa §21 ods. 5 sa ekvivalentný čas trvania požiaru neurčuje.
N1.02
13,82
27,89
0,99
0,5
57,0
N1.03
5.65
30
0.30
0.628
15,0

4.1 Veľkosť požiarnych úsekov N1.01, N1.02 a N1.03
Dovolená veľkosť PÚ je daná dovolenou plochou podlažia PÚ a dovoleným počtom požiarnych
podlaží určených podľa Vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p. §3 ods. 3 a §4 ods. 2, 4 a výpočtom
podľa STN 92 0201-1.
Dovolená plocha požiarnych úsekov N1.01, N1.02 a N1.03 sa podľa Vyhlášky MV SR 94/2004
Z. z. v z. n. p. §4 ods. 2 neurčuje.

5. STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE N1.02 a N1.03
PÚ N1.02 a N1.03 - je vyhotovený z horľavého konštrukčného celku podľa §13, ods. 4
vyhlášky, pretože požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby
alebo jej časti, druhu D1, D2, alebo druhu D3, tento konštrukčný celok nespĺňa požiadavky na
nehorľavý konštrukčný celok a zmiešaný konštrukčný celok.
PÚ sú určené do I. stupňa požiarnej bezpečnosti podľa STN 92 0201-2/2017 (bližšie viď
výpočtová príloha). Podľa vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v zn. n. p. § 7 ods. 5. Požiarna výška stavby
SO 01-2 a SO 01-3 je 0,0 m. Jedná sa o stavby s jedným nadzemným podlažím bez pivničných
priestorov.
Požadovaná požiarna odolnosť ako aj požiadavky na konštrukcie stavby sú určené podľa STN
92 0201-2/2017 tab. 5 položka 12 až 14 a to nasledovne:

4

- požiarne steny v jednopodlažných stavbách: REI – 30/D1 čl. 5.2.2 c) nosné, EI – 30/D1 čl. 5.2.2
b) nenosné,
- požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách EW alebo EI - 15/D1,
- zvislé požiarne pásy v obvodových stenách a obvodové steny, ktoré majú byť bez požiarne
otvorených plôch – REW 15/D1 z vnútornej strany, čl. 5.4.3 a - REI 15/D1 z vonkajšej strany, čl. 5.4.5,
5.1 Navrhované požiarne konštrukcie
N1.01 – Otvorený sklad (spevnená plocha)
- betónová podlaha o hrúbke 200 mm s karirohožou o rozmeroch 150 x 150 x 8 mm.
N1.02 a N1.03 – Prevádzková budova
- navrhované nosné obvodové konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby tvorí tehlové murivo o hrúbke
300mm s požiarnou odolnosťou REI 30/D1,
- navrhovaný je drevený strop s krovom a strešný plašť tvorí povlaková krytina,
- podhľad v stavbe bude vyhotovený z protipožiarneho sadrokartónu s požiarnou odolnosťou REI
30/D3,
- dvere – plastové,
- okná – plastové,
- garážová brána z plechu,
- obklady stien: a.) vápenno-cementová omietka (poprípade sadrová omietka),
- podlahy :

a.) keramická dlažba v sklade 1.1,
b.) cement. poter v garáži 1.2,

Požiarna odolnosť požiarne deliacich konštrukcií sa nesmie znížiť oslabenými miestami,
požiarne neuzavretými otvormi a prestupmi technických alebo technologických zariadení pod
požadovanú požiarnu odolnosť. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť
požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac EI 90 (§40, ods. 1, ods. 3, Vyhlášky 94/2004 Z.
z.).
Všetky stavebné prvky konštrukcie, ako aj ostatné inštalované prvky a zariadenia, ktoré majú
stanovené požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, musia mať pri kolaudácii stavby
dokladované vlastnosti certifikátom o zhode, v súlade so Zákonom NR SR č. 133/2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch.
Navrhované stavebné konštrukcie vyhovujú požadovaným kritériám po splnení hore
uvedených podmienok.
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6. ZABEZPEČENIE EVAKUÁCIE OSÔB, URČENIE POŽIADAVIEK NA ÚNIKOVÉ
CESTY

6.1 Určenie počtu evakuovaných osôb z N1.01
Počet osôb som určil v zmysle STN 92 0241:2011 poľa jednotkovej plochy na osobu.
Údaje z projektu
PÚ

N1.01

Názov miestnosti
Otvorený sklad

Údaje z tab. 1 STN 92 0241

Plocha

Počet osôb

m2

podľa projektu

41,12

10

Položka Plocha Súčiniteľ

Počet osôb

normy

m2/os.

pre priestory

Počet
osôb
pre PÚ

12.1

10

4
Spolu

4
4

Pozn.

Celkový počet evakuovaných osôb je 4 schopných samostatného pohybu. Pri výpočtoch sa
uvažuje min. s 10 evakuovanými osobami.

6.1.1 Posúdenie únikových ciest N1.01
Z požiarneho úseku N1.01 vedie jedna nechránená úniková cesta priamo von na voľné
priestranstvo. Posudzujem najdlhšiu nechránenú únikovú cestu z PÚ k východu na voľné priestranstvo.
Čas, dĺžka a šírka ÚC vyhovuje. Výpočet sa nachádza vo výpočtovej prílohe.

6.2 Určenie počtu evakuovaných osôb z N1.02
Počet osôb som určil v zmysle STN 92 0241:2011 poľa jednotkovej plochy na osobu.
Údaje z projektu
PÚ

N1.02

Názov miestnosti
Garáž

Údaje z tab. 1 STN 92 0241

Plocha

Počet osôb

m2

podľa projektu

42,0

1

Položka Plocha Súčiniteľ

Počet osôb

normy

m2/os.

pre priestory

Počet
osôb
pre PÚ

10.3

20

2
Spolu

2
4

Pozn.

Celkový počet evakuovaných osôb je 4 schopných samostatného pohybu. Pri výpočtoch sa
uvažuje min. s 10 evakuovanými osobami.

6.2.1 Posúdenie únikových ciest N1.02
Z požiarneho úseku N1.02 vedie jedna nechránená úniková cesta priamo von na voľné
priestranstvo. Posudzujem najdlhšiu nechránenú únikovú cestu z PÚ k východu na voľné priestranstvo.
Čas, dĺžka a šírka ÚC vyhovuje. Výpočet sa nachádza vo výpočtovej prílohe.
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6.3 Určenie počtu evakuovaných osôb z N1.03
Počet osôb som určil v zmysle STN 92 0241:2011 poľa jednotkovej plochy na osobu.
Údaje z projektu
PÚ

N1.03

Názov miestnosti
Sklad náradia

Údaje z tab. 1 STN 92 0241

Plocha

Počet osôb

m2

podľa projektu

15,0

1

Položka Plocha Súčiniteľ

Počet osôb

normy

m2/os.

pre priestory

Počet
osôb
pre PÚ

12.1

10

2
Spolu

2
4

Pozn.

Celkový počet evakuovaných osôb je 4 schopných samostatného pohybu. Pri výpočtoch sa
uvažuje min. s 10 evakuovanými osobami.
6.3.1 Posúdenie únikových ciest N1.03
Z požiarneho úseku N1.03 vedie jedna nechránená úniková cesta priamo von na voľné
priestranstvo. Posudzujem najdlhšiu nechránenú únikovú cestu z PÚ k východu na voľné priestranstvo.
Čas, dĺžka a šírka ÚC vyhovuje. Výpočet sa nachádza vo výpočtovej prílohe.

7. ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI RIEŠENEJ STAVBY
Odstupové vzdialenosti sa určujú v zmysle §80 ods. 1 a 2 pre každú obvodovú stenu PÚ
samostatne. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky výpočtov podľa STN 92 0201-4 z výpočtovej
prílohy.
PÚ
N1.01

orientácia
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
C1
C2

N1.02

N1.03

*d (m)
6,9
6,5
6,9
6,5
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0

*d = odstupová vzdialenosť
Odstupové vzdialenosti vyhovujú nakoľko nezasahujú do iných stavebných objektov, ktoré
nájdeme na situačnom výkrese.

8. ZÁSAHY
Sú riešené v zmysle § 81 ods. 1 a ods. 2 Vyhlášky. Posudzovaná stavba má tieto zariadenia na
zásah:
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8.1 Prístupová komunikácia spĺňa požiadavky § 82 ods.1 a ods. 3 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.
v z. n. p., jedná sa o miestnu komunikáciu, ktorá je široká viac ako 4,5 m.
8.2 Nástupná plocha v zmysle § 83, ods. 1, písm. a.), vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v z. n. p.
nemusí byť vybudovaná (požiarna výška stavby je menšia ako 9 m).
8.3 Vnútorná zásahová cesta v zmysle § 84, ods. 1, Vyhláška MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p. nemusí
byť vybudovaná.
8.4 Vonkajšie zásahové cesty nemusia byť vybudované v zmysle § 86, ods. 3, Vyhlášky MV SR
94/2004 Z. z. v z. n. p..
8.5 Elektrická požiarna ochrana (EPS)
Podľa § 88 Vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p. sa EPS v riešenej stavbe nevyžaduje.
8.6 Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) a zariadenie na odvod tepla a splodín horenia
Podľa § 87 Vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p. sa tieto PTZ nevyžadujú.
8.7 Zásobovanie požiarnou vodou
Pre požiarny úsek N1.01 (v zmysle STN 92 400, tab. 2 položky 1, pre S = 41,12 m2) je potreba
vody na hasenie požiaru:
Q =12 l.s-1 pre v= 1,5 m.s-1,
Najmenší objem nádrže vody na hasenie požiarov je 22 m3.
Požiarny úsek N1.02 a N1.03 má v zmysle STN 92 02400 tab. 2 položky 1 rovnakú, poprípade
menšiu potrebu vody na hasenie požiaru, teda celkové množstvo pre celú stavbu je Q =12 l.s-1 pre v=
1,5 m.s-1. Výpočet sa nachádza vo výpočtovej prílohe.
8.7.1 Vonkajší zdroj – navrhovaná požiarna nádrž
Voda na hasenie požiaru bude zabezpečená z požiarnej nádrže, ktorá sa nachádza 16 m od
stavby a spĺňa požiadavky vyhlášky 699/2004 a STN 92 0400.
8.7.2 Vnútorný požiarny vodovod
Vnútorný požiarny vodovod podľa čl. 3.4.2. písm. c) STN 92 0400 sa pre N1.01, N1.02 a N1.03
nenavrhuje.
8.8 Hasiace prístroje
Hasiace prístroje som navrhol v súlade s STN 92 0202-1 v nadväznosti na §89 vyhlášky.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výpočtové parametre pre PÚ:
PÚ
N1.01
N1.02
N1.03

druh HP
Práškový
Práškový
Práškový

mn. náplne (kg)
6
6
6
8

počet
1
1
1

Umiestnenie hasiacich prístrojov je viditeľné vo výkresovej časti pôdorys.
Miesta osadenia sú označené piktogramami podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z..
Celkový počet PHP je 3 x 6kg.

8.9 Ohlasovňa požiarov
Ohlasovňa požiarov bude zriadená v PÚ N1.03 (Sklad náradia). Ohlásenie požiaru bude možné
prostredníctvom mobilného telefónu na verejnú ústredňu cez číslo 112 alebo 150. Tento priestor musí
byť v zmysle Vyhlášky 121/2002 Z. z. viditeľne označený nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV.

9. ZÁSOBOVANIE ENERGIAMI
9.1 Elektrická energia
Elektroinštalácie sú riešené podľa ustanovení vyhlášky 508/ 2009 Z. z. a podľa STN 33 0300 do
príslušných prostredí stanovených odbornou komisiou. Povinnosťou užívateľa je archivovať k
inštalovaným elektrickým zariadeniam sprievodnú dokumentáciu a najmä protokoly o určení vonkajších
vplyvov a prostredí. Ochrana proti nebezpečnému dotyku je prevedená podľa STN 2000-4-41
zemnením a nulovaním, pred atmosférickou elektrinou podľa STN EN 62305-3 a pred účinkami statickej
elektriny podľa STN 33 2030 a STN 33 2031.
V zmysle platných predpisov užívateľ zabezpečí, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje
svetla boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými
látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiestňované horľavé materiály. Pohyblivé
prívody a šnúrové vedenia ležiace na podlahe sa umiestňujú a zabezpečujú tak, aby nevznikla možnosť
poškodenia plášťa, izolácie, prípadne jadra pohyblivého prívodu pri obvyklom používaní a aby neboli
prekážkou pri úniku osôb z daného priestoru.
9.2 Vykurovanie
Vykurovanie bude zabezpečené elektrickým radiátorom len v sklade náradia. Inštalácia
elektrotepelného spotrebiča musí byť v súlade s Vyhláškou MV SR 401/2007 Z. z. v z. n. p. §3 ods.1, 2,
9, §9 ods. 1, 2 a príslušnými normami. Prevádzkovanie elektrotepelného spotrebiča musí byť v súlade s
pokynmi výrobcu.
9.3 Kozub, zariadenie ústredného vykurovania, komín a dymovod
Inštalácia kozuba, zariadenia ústredného vykurovania poprípade iného spotrebiča na
vykurovanie, musí byť v súlade s §3 ods. 1, 2, 9, 10, §4, §5 ods.1-5, kde je napríklad uvedená
inštalácia ochrannej podložky pre kozuby a sporáky a to podľa prílohy č. 3, §6, §12, §13, §14, §15 ods.
1, kde je požiadavka na vyhotovenie viacvrstvového komína poprípade jednovrstvového v občasne
užívaných stavbách, ods.2-5, §16 ods. 2, kde odborne spôsobilá osoba navrhuje na základe posúdenia
komína o dovybavení komína lapačom iskier, §17 ods. 1 umiestnenie otvorov na čistenie komína, §18
ods. 1 dymovod musí byť inštalovaný v bezpečnej vzdialenosti od okolitých stavebných konštrukcií
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triedy reakcie na oheň B,C,D,E alebo F, ods. 2 bezpečná vzdialenosť sa určí podľa prílohy 1, poprípade
podľa dokumentácii, §19, §20 ods. 1, 4, 5, 6, 7 Vyhlášky MV SR 401/2007 Z. z. v z. n. p. a príslušnými
normami. Preskúšanie komína sa vykoná pred uvedením do prevádzky, komíny preskúšava osoba,
ktorá má na to odbornú spôsobilosť.

10. ZOZNAM POUŽITÝCH PREDPISOV A STN
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška MV SR č. 259/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o
požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča
a zariadenia na ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách
ich čistenia a vykonávania kontrol.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, v znení vyhlášky č. 307/2007 Z. z. a vyhlášky č.
225/2012 Z. z..
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného
označenia pri práci.
Vyhláška MV SR č. 202/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov.
STN 92 0201-1

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť1: Požiarne riziko a
veľkosť požiarneho úseku.

STN 92 0201-2/2017

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné
konštrukcie.

STN 92 0201-3

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty
a evakuácia osôb.

STN 92 0201-4

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť4: Odstupové
vzdialenosti.

STN 92 0202-1

Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

STN 92 0111

Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany.
Špecifikácia.
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STN92 0241/2011

Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami.

STN 73 2901/2015

Zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

STN 92 0400

Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.

STN 33 2000-5-51

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

STN 33 2000-5-52

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení.
Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení.

STN 33 2000-5-54

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení.
Uzemňovacie sústavy a ochranné vedenie.

11. PRÍLOHY
1. Výpočtová príloha
2. Pôdorys Otvorený sklad s legendou
3. Pôdorys Prevádzková budova s legendou
4. Rez Prevádzkovej budovy s legendou
5. Situácia umiestnenia s legendou
6. Príklad umiestnenia ochrannej podložky spotrebiča
Vo Vranove n./T., 08.02.2018

Vypracoval :
Mgr. Zastko Peter
Špecialista požiarnej ochrany
Reg. č. 110/2015
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TECHNICKÁ SPRÁVA
Statický posudok stavby.
1. Spracovateľ :
Inžiniersky ateliér, s.r.o., Na vŕšku 2417/38, 093 02 Vranov nad Topľou, Ing. Bidlenčík Ján, autorizovaný
stavebný inžinier
2. Všeobecne :
Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle § 43 d,
odst. 1, písm. a, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti ( t.j. bezpečnosti,
použiteľnosti a trvanlivosti ) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1990-1-1 Navrhovanie nosných
konštrukcií stavieb – Základné ustanovenia.
3. Použité normy a podklady :
STN EN 1996-1-1 – Navrhovanie murovaných konštrukcií
STN EN 1991-2-1 – Zaťaženie stavebných konštrukcií
STN EN 1992-1-1 – Navrhovanie betónových konštrukcií
STN EN 1991-1-1 – Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb
Projekt stavebnej časti, spracovaný Ing. arch. D.Dvorjak
4.0 Popis stavby :
Jedná sa o jednopodlažnú nepodpivničenú stavbu obdĺžnikového pôdorysu s jednosmerným nosným
systémom, s pultovou strechou.
4.1 Základy :
Navrhované základy sú pásové, z prostého betónu triedy C 16/20 – B20. Základová škára je navrhnutá
na min. kóte – 0,25 m, vrátane štrkového podsypu 0,10 m, čo je 1,0 m pod úrovňou upraveného
terénu, čím vyhovuje čl. 31, STN EN 1991-0-0 Základová pôda pod plošnými základmi. Na pozemku
nebol vykonaný inžiniersko – geologický prieskum.

Vo výpočtoch bolo uvažované so základovou pôdou, t.j. triedou zeminy F6 mäkkej konzistencie
s parametrami Φ = 0o a c = 50 kPa.
Horná časť základov-zasypaná časť steny je navrhnutá z DT-tvárnic. Tieto vystužiť 3xR8 vo vodorovnej
škáre a 4xR12 vo zvislom smere, v rohoch tvárnice. Zálievkový betón použiť C16/20-B20, tvárnice
ukladať podľa technického listu výrobcu.
Navrhnutá šírka základovej škáry B = 0,500 m pod obvodovými múrmi vyhovuje pre dané zaťaženie
a uvažovanú triedu zeminy v základovej škáre. Podkladný betón a nástupnú vonkajšiu rampu vystužiť
sieťami Kari, 6-100/100 mm s prestykovaním na dve oka, s uložením k dolnému povrchu. Betón použiť
C16/20 - B20.
Po odkrytí základovej škáry je potrebné vyzvať stavebný dozor na prevzatie základovej škáry.
4.2 Zvislé nosné konštrukcie :
Obvodové nosné múry sú navrhnuté tehlové hr. 300 mm. Doplňujúce konštrukcie sú tehlové hr. 80 mm.
Murivo v zasypanej časti je z DT-tvárnic, úprava podľa popisu v časti základy.
Zvislé nosné konštrukcie svojou únosnosťou danému účelu vyhovujú.
4.3 Vodorovné nosné konštrukcie :
Strop nad 1. NP je navrhnutý ako podhľadová konštrukcia kotevná k nosným prvkom krovu. Nadokenné
preklady sú z časti železobetónové monolitické, z časti keramické predpäté KPP120/65. Stuženie stavby
zabezpečuje obvodový veniec.
Betóny sú použité C 25/30 - B30 a výstuž R 10 505 u všetkých monolitických konštrukciách.
Vodorovné nosné konštrukcie vyhovujú.
5. Strecha :
Strešná

konštrukcia nad

pôdorysom je

vytvorená ako

pultová strecha. Krokvy sú ukladané na

pomurnice. Tieto sú kotevné do ŽB venca cez svorník M16, a=1,2m. Medzi pomurnicu a ŽB veniec vložiť
hydroizoláciu. Skladba strešného plášťa je popísaná v časti ASR.
sklon strechy je 3,50.

Krytina je ľahká – povlaková,

6. Priečna stabilita budovy :
Nakoľko budova spĺňa všetky kritériá čl. 158 písm. b STN EN 1990-1-1, nie je potrebné ju vyšetrovať na
statické účinky vetra.
7. Zaťaženie :
Pri posúdení bolo uvažované s normou objemovou tiažou stavebných materiálov navrhnutých
v podkladoch. Náhodné zaťaženie je podľa STN EN 1990-1-1 tab. č. 3. Zaťaženie snehom bolo
uvažované pre II. snehovú oblasť, zaťaženie vetrom pre II. vetrovú oblasť, terén typu A.
Každá zmena zaťaženia vyžaduje posúdenie vplyvu zmeny na statiku stavby.
8. Záver :
Na základe posúdenia konštatujem, že navrhnuté nosné konštrukcie stavby budú vyhovovať kritériám
spoľahlivosti podľa technických noriem.

TECHNICKÁ SPRÁVA
Identifikačné údaje stavby
1.1 Názov stavby:……………………….... VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V OBCI TOVARNÉ
SO 01 – ZBERNÝ DVOR
SO 01-2 SPEVNENÁ PLOCHA
1.2 Miesto stavby:……………………........
1.3 Okres:……………………………….....
1.4 Obec:.....................................................
1.4 Charakter stavby:………………….......

TOVARNÉ .p.č.319/3
VRANOV NAD TOPĽOU
TOVARNÉ
SLUŽBY

Identifikačné údaje objednávateľa
1.5 Názov a sídlo investora:...................
1.6 Identifikačné číslo .................

OBECNÝ ÚRAD TOVARNÉ 4, 094 01 TOVARNÉ
IČO: 00332887

1.7 Prevádzkovateľ:………………… ..

OBEC TOVARNÉ

Projektová dokumentácia
1.8 Stupeň dokumentácie:..................
1.9 Spracovateľ PD:.....................................

PD PRE SPa R
DD-ARCH,s.r.o, HENCOVCE 1836/25

SO 01 –2 SPEVNENÁ PLOCHA
Priestor spevnenej plochy bude vymedzený oplotením z debn. tvárnic a prevádzkovou budovou. Pri vstupnej bráne bude ukončená
cestným obrubnikom osadeným do betónového lóžka a nadvazujúcim na navrhovaný vjazd na pozemok .Nášlapná vrstva spevnenej
plochy je navrhovaná z betónovej zámkovej dlažby. Pod plochu zo zámkovej dlažby hr. 8cm je navrhovaná nosná vrstva fr.0-63mm
z ťaženého kameniva hr. 20cm a štrkové lóžko fr.4-8mm/4cm.
Stavebno technické riešenie
Zrealizuje sa strojový odkop zeminy . Je potrebné odstrániť náletové buriny, kry a stromy z celej plochy pozemku , zrovnať pozemok do
požadovanej nivelety.
Po výkopovych prácach na potrebnú úroveň sa pláň zhutní vibračným valcovaním(Edef= 45MPA + E2/E1= 2,5)., nezhnutnitelné miesta sa
označia a prehĺbi sa výkop a zrealizuje nový zasyp z hutnením. Zhutnené násypy realizovať zo zeminy kat. min. vhodná, resp. použiť
štrkodrvu. Uvažuje sa aj s využitím zeminy z výkopov. Priestor spevnenej plochy bude vymedzený oplotením a prevádzkovou
budovou..Zámková dlažba je navrhovaná hr. 8cm uložená do štrkového lóžka fr.4-8mm/4cm hrúbky pod ktorým sa zrealizuje nosná
vrstva z ťaženého kameniva fr.0-63mm /hr. 20cm. Spevnená plocha bude vyspádovana k existujúcemu rigolu.V najnižšom bode
spádovania spev .plochy je osadený betónovy spádovy žľab s liatinovým roštom vyspádovany do dvoch strán a kanalizačným potrubím
zvedený do podzemnej plošnej drene (14,33m3).V mieste brány je dlažba ukončená cestným obrúbnikom .
Účelové jednotky
plocha zo zámkovej dlažby

292,53m2

Investičné náklady
Náklad stavby je spracovaný v samostatnej časti PD.
Záver
Projektová dokumentácia je vyhotovená pre účely vydania SP a R .
Konkrétny typ výrobku uvádzaného v PD je možné zameniť za jeho ekvivalent.
Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť siete správcami jednotlivých sieti
02 / 2018

vypracoval: Ing. arch. Drahomír Dvorjak

Hydrotechnické výpočty
Sú robené v súlade so STN 73 6101 – Stokové siete a kanalizačné prípojky.
Výpočet množstva zrážkových vôd
Východiskové predpoklady:
- periodicita návrhového dažďa:
- súčiniteľ odtoku vzhľadom na odvodňované plochy:
- doba trvania dažďa bez redukcie (čl. 6.3.6):
- výdatnosť blokového dažďa :

p = 1,0 (čl. 6.3.4)
φ = 0,9
15 min.

Množstvo zrážkových vôd je vypočítané podľa vzťahu:
Q=φxixA
Q – množstvo zrážkových vôd – l.s-1
φ - odtokový súčiniteľ – bezrozmerný –spevnená plocha – φ1= 0,9
i – výdatnosť dažďa – l.s-1.ha-1
A – odvodňovaná plocha – spevnená plocha A1 = 0,029253 ha
Keďže výdatnosť blokového dažďa pre danú lokalitu nebola známa, je určená výpočtom podľa STN 75 6101 –, kde je priemerná
výdatnosť blokového dažďa daná vzťahom:
q = K / (ta + B)
K, B, a – lokálne parametre
t – doba trvania dažďa v minútach – 15 min.
K = 2782,3
a = 0,938
B = 5,07
a intenzita blokového dažďa
q = 156,735 l.s-1.ha-1
Množstvo zrážkových vôd:
Qzr = ((0,9 x 045812) x 156,735 = 15,41 l.s-1 = 13,87 m3 / 15 min.
Qzr = ((0,9 x 0,029253) x 156,735 = 4,12 l.s-1 = 3,7 m3 / 15 min.
Ročný množstvo zrážkových vôd:
Ročné množstvo zrážkových vôd je dané ročným úhrnom zrážok pre danú lokalitu. Zdrojom údajov bol prehľad úhrnov zrážok, ktoré
má zverejnený VVS, a.s., Košice a na základe ktorých prepočítava množstvo zrážkových vôd do kanalizácie. Ročný úhrn zrážok pre
lokalitu Tovarné je 750 mm x m2 x rok-1.
Z toho vyplýva ročné množstvo zrážkovej vody:
Qzr = 0,9 x 750 x 675,0 = 197100,0 l.rok-1 = 197 m3 x rok-1

TECHNICKÁ SPRÁVA
Identifikačné údaje stavby
1.1 Názov stavby:……………………….... VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V OBCI TOVARNÉ
SO 01 – ZBERNÝ DVOR
SO 01- 3 OPLOTENIE
1.2 Miesto stavby:……………………........
1.3 Okres:……………………………….....
1.4 Obec:.....................................................
1.4 Charakter stavby:………………….......

TOVARNÉ .p.č.319/3
VRANOV NAD TOPĽOU
TOVARNÉ
SLUŽBY

Identifikačné údaje objednávateľa
1.5 Názov a sídlo investora:...................
1.6 Identifikačné číslo .................

OBECNÝ ÚRAD TOVARNÉ 4, 094 01 TOVARNÉ
IČO: 00332887

1.7 Prevádzkovateľ:………………… ..

OBEC TOVARNÉ

Projektová dokumentácia
1.8 Stupeň dokumentácie:..................
1.9 Spracovateľ PD:.....................................

PD PRE SPa R
DD-ARCH,s.r.o, HENCOVCE 1836/25

SO 01 –3 OPLOTENIE
Pozemok bude oplotený z múrom z debniacích tvárnic hr.30cm ,ktoré zároveň vymedzia plochu zberného dvora a budú slúžiť aj ako
oprná stena po úprave svahu .
Stavebno technické riešenie
Debniace tvárnice budú osadené na betónovych základových pásoch v róznych výškových úrovniach. Ukončené sú betónovou strieškou
a zo strany svahu chránene nopovou fóliou a odrenážovaním. Pri styku terén a nadzemná časť debn. tvárnic je osadený do betónového
lóžka betónovy žľab. V mieste kde je terén a horná hrana DT pod 1m je na hornej hrane tvárnic osadené do betónu oceľ .zábradlie.
Debniace tvárnice sa povrchovo neupravujú. DT sa pred zálievkou betónom vystužia v každej vodorovnej špáre prútmi o-8mm/2ks.
V zvislom smere je navrhovaná výstuž v každom rohu tvárnice o-12mm V areály je navrhovaná oceľová brána zo zámkom o rozmeroch
350/200cm. Realizáciu oplotenia z DT previesť podľa tech. listov výrobcu.
Účelové jednotky
Dĺžka oplotenia vrátanie vstupnej brány

62,8 bm

Investičné náklady
Náklad stavby je spracovaný v samostatnej časti PD.
Záver
Projektová dokumentácia je vyhotovená pre účely vydania SP a R .
Konkrétny typ výrobku uvádzaného v PD je možné zameniť za jeho ekvivalent.
Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť siete správcami jednotlivých sieti
02 / 2018

vypracoval: Ing. arch. Drahomír Dvorjak

TECHNICKÁ SPRÁVA
Identifikačné údaje stavby
1.1 Názov stavby:……………………….... VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V OBCI TOVARNÉ
SO 01 – ZBERNÝ DVOR
SO 01-1 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
1.2 Miesto stavby:……………………........
1.3 Okres:……………………………….....
1.4 Obec:.....................................................
1.4 Charakter stavby:………………….......

TOVARNÉ .p.č.319/3
VRANOV NAD TOPĽOU
TOVARNÉ
SLUŽBY

Identifikačné údaje objednávateľa

1.5 Názov a sídlo investora:...................

OBECNÝ ÚRAD TOVARNÉ 4,
094 01 TOVARNÉ

1.6 Identifikačné číslo .................

IČO: 00332887

1.7 Prevádzkovateľ:………………… .. OBEC TOVARNÉ
Projektová dokumentácia
1.8 Stupeň dokumentácie:.................. PD PRE SPa R
1.9 Spracovateľ PD:.....................................
DD-ARCH,s.r.o, HENCOVCE 1836/25
Stručná charakteristika stavby
SO 01 – 1 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
Je navrhovaná oproti vjazdu do areálu zberného dvora. Pozostáva z časti garáže a skladu. V prevádzkovej budove bude uskladnená
technika zberného dvora s náradím. Stavba je navrhovaná na základových pásoch ako murovaná z tehlových tvárnic v kombinácii
z debniacimi tvárnicami . Debniace tvárnice sú navrhované v mieste kontaktu s terénom (slúžia aj ako oporná stena) .Strecha je
navrhovaná v dvoch výškových úrovniach ako pultová s povlakovou krytinou a systémovými klampiarskými prvkami , dreveným krovom
a atikou ,s podhľadom zo sadrokartónu s požiarnou odolnosťou (vid diel PO). Strecha v časti skladu je zateplená minerálnou vlnou.
V sklade je navrhované vykurovanie el. konvektorom. Priestory sú vetrané a presvetlené plast.oknami. Sklad má samostatný vstup (plast.
vstupné dvere).Do garáže je vstup navrhovaný cez integrované dvere v sekčnej garážovej bráne ovládanej mechanicky Podlaha garáže
je cement. poter , v sklade je navrhovaná ker. dlažba . Fasáda je upravená silikónovou stierkou, v interiéri je navrhovaná omietka,
v garáži ostanu debniace tvárnice bez omietky. Stavba je navrhovaná s elektroinštalaciou , temperovanie skladu je el. konvektorom.
Stavebno technické riešenie
Zrealizujú sa výkopy v mieste navrhovaných základových pásov a odkop pod betónovu plochu podlahy .Výkopy sa zrealizujú do hĺbky
1000mm. Pod základové pásy sa zrealizuje štrkové lóžko z kameniva hr. 10cm. Základové pasy su navrhované z prostého betónu C
16/20 – B20. Murivo nosné je pri styku s terénom navrhované z debniacích tvárnic hr. 30cm, vystužených v každej vodorovnej špáre
prútmi o-8mm/3ks. V zvislom smere je navrhovaná výstuž v každom rohu tvárnice o-12mm. Murivo z DT sa pod úrovňou terénu odizoluje
hydroizoláciou na báze asfalt. pásov s osadením nopovej fólie. Pred spätným závozom zeminou sa po obvode stavby osadí drenážne
potrubie do štrkového lôžka. Po zásype zeminou sa po obvode stavby osadia do betón. lôžka, žľaby na odvedenie povrchovej vody do
rigolu .Ostatné nosné murivo je navrhované z tehlových tvárnic do lepidla (prvý rad sa osadí do murovacej malty) .Styk DT a tehlového
muriva je potrebne preplátovať. Priestor medzi hornou hranou žb. venca a spodnou hranou strechy pri okape sa zamuruje priečkovkami
hr.8cm.Strešná krytina je povlaková s doplnkami Vilplanyl. Krov je navrhovaný pultového tvaru s atikou, rezivo je upravené proti hubám

a drevokaznému hmyzu.. Pomúrnica je kotevná do muriva zavit. tyčami (o-16mm) a chemickými kotvami. Pod krytinu sa zrealizuje OSB
zaklop hr.22mm a geotextília 300g/m2. Presah strechy sa oplášti OSB doskami na ktoré sa zrealizuje penetrácia vhodná na OSB,lepidlo,
sieťka a silikónová stierka Žľab a zvod je navrhovaný z pozink. plechu. Podlaha tvorí betónova plocha hr. 10cm ,vystužená kari sieťou
100x100x6mm ,pod ktorou je navrhované štrkové lóžko z ťazeného kameniva fr.0-63mm/10cm..Nášlapná vrstva v garáži je cementový
poter (10cm), v kancelárii je navrhovaná keramická dlažba a podl. polystyrén hr. 3cm a cem opoter hr.6cm. Steny v interiéri sú upravené
omietkou (okrem debn. tvárnic v garáži). Podhľad v interiéri je navrhovaný zo sadrokartónu s požiarnou odolnosťou na oceľovom rošte.
Okná a vstupné dvere sú plastové. Okná sú navrhované s vnútornym (plastovým) a vonkajším (lakoplast.) parapetom. Garážová brána je
oceľová – sekčna s integrovanými dverami ovládana mechanicky. Nadokenné a nadverné preklad y sú navrhované ker. – predpäté . Žb
venice a preklady sú z exteriérovej strany navrhované zo zateplením hr. 3cm (XPS polyst.). Fasáda je upravená silikónovou stierkou bez
zateplenia.
Účelové jednotky
-úžitková plocha
-zastavaná plocha
-obostavaný priestor
-svetlá výška

57m2
68,88m2
317m3
4460,2800mm

Investičné náklady
Náklad stavby je spracovaný v samostatnej časti PD.
Záver
Projektová dokumentácia je vyhotovená pre účely vydania SP a R .
Konkrétny typ výrobku uvádzaného v PD je možné zameniť za jeho ekvivalent.
Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť siete správcami jednotlivých sieti
02 / 2018

vypracoval: Ing. arch. Drahomír Dvorjak

TECHNICKÁ SPRÁVA
STAVBA : VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V OBCI TOVARNÉ
OBJEKT : SO.01-4 ELEKTROINŠTALÁCIA A OSVETLENIE
MIESTO STAVBY : TOVARNÉ, PARCELA č. 319/3
OKRES : VRANOV n. T.
INVESTOR : OBEC TOVARNÉ, OBECNÝ ÚRAD TOVARNÉ č. 4
DRUH DOKUMENTÁCIE : PROJEKT
POČET VYHOTOVENÍ : 6
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. JÁN SOTÁK
OSVEDČENIE IBP : 107 IPV 1997 EZ P A, B E1.1
Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. elektrické zariadenie je zaradené do skupiny " B ".
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
1.1. Rozsah projektu :
Projekt rieši osvetlenie priestoru zberného dvora a tiež vnútornú inštaláciu v prevádzkovej budove.
1.2. Podklady pre vypracovanie projektu :
- zameranie jestvujúceho stavu priľahlej elektrickej siete NN, stavu a zloženia priľahlej zeminy
- požiadavky investora a dotknutých inštitúcii
- predpisy a normy STN
2. SPOLOČNÉ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE
2.1. Napäťová sústava : 3 PEN, A. C. 50 Hz, 400 V, TN-C
3 PEN, A. C. 50 Hz, 400 V, TN-C-S
3 N PE, A. C. 50 Hz, 400 V, TN-S
2.2. Vonkajšie vplyvy : podľa doloženého protokolu o určovaní vonkajších vplyvov
2.3. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom : STN 33 2000-4-41
- izolovaním živých častí, príloha A, kapitola A.1
- umiestnením mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3
- zábranami, alebo krytmi, príloha A, kapitola A.2
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi, čl. 415.1
- samočinným odpojením napájania pri poruche, čl. 411.3.2
2.4. Údaje o príkonoch :
- maximálny inštalovaný príkon Pinst = 12,0 kW
- maximálny súčasný príkon Psúč = 6,0 kW
2.5. Istenie : v navrhovanom hlavnom rozvádzači RH
2.6. Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : "3", podľa STN 34 1610
2.7. Meranie spotreby elektrickej energie :
- v rozvádzači merania RE pre zberný dvor riešenom v projekte odberného elektrického zariadenia
2.8. Uzemnenie : navrhované uzemnenie hlavnej uzemňovacej prípojnice HUP vodičom FeZn * 10 mm
3. TECHNICKÝ POPIS
3.1. Hlavný rozvádzač RH :
Slúži na napojenie uvažovaných 3 kusov svietidiel pre osvetlenie areálu zberného dvora a svetelného a
zásuvkového 1-fázového rozvodu v priestore prevádzkovej budovy. RH bude vyhotovený ako zapustená plastová
rozvodnica s min. 24 modulami s krytím IP 40 s plnými dverami v sústave TN-C-S a inštalovaný bude podľa
situácie na výkrese č. 1. Výber rozvádzača je ponechaný na investora. Rozvádzač RH bude napojený z rozvádzača
merania RE navrhovaným kábelom AYKY-J 4x16 RE uloženým v zemi, na objekte pod omietkou.
Rozvádzač RH je miestom rozdelenia napäťovej sústavy TN-C na TN-S. Prípojnicu PE rozvádzača RH po
rozdelení napojiť na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu HUP umiestnenú v rozvádzači RH / môže byť montovaná aj
pod rozvádzačom RH /. HUP bude prepojená so svietidlami vonkajšieho osvetlenia č. 1 a č. 2 uzemňovacím
vodičom FeZn priemeru 10 mm uloženým pod spodnou pieskovou vrstvou kabelovej ryhy, na objekte v ochrannej
ohybnej plastovej trúbke priemeru 16 mm pod omietkou.
.
3.2. Elektroinštalácia :
Navrhované osvetlenie areálu zberného dvora realizovať 3 svietidlami LED s príkonom 50 W montovanými
na oceľových stožiaroch výšky 6 m, podľa situácie na výkrese č. 1. Pre napojenie navrhovaných svietidiel bude
použitý kábel CYKY-J 3x2,5 RE inštalovaný v zemi v ryhe 35x80 cm, resp. 50x120 cm. Kábel montovať pozdlž
budúceho oplotenia dvora z rozvádzača RH s istením ističom hodnoty 6 A. Oceľové stožiare č. 2 a č. 3 navzájom
prepojiť uzemňovacím vodičom FeZn * 10 mm uloženým pod spodnou pieskovou vrstvou kabelovej ryhy.
V prevádzkovej budove bude realizovaný 1 svetelný vývod pre napojenie svietidiel v sklade a v garáži, a tiež
2 jednofázové zásuvkové obvody. Pre svetelný rozvod použiť kábel CYKY-J priemeru 1,5 mm2 montovaný pod

omietkou a pre zásuvkové obvody kábely CYKY-J 3x2,5 RE pod omietkou. V RH svetelný obvod chrániť ističom
prúdovej hodnoty 10 A a zásuvkové obvody chrániť ističami hodnoty 16 A. Naviac tieto obvody budú chránené
prúdovým chráničom hodnoty 25 A s max. rozdielovým prúdom 30 mA v rozvádzači RH. Výber svietidiel,
vypínačov a zásuviek je ponechaný na užívateľa.
Do výkopu sa kábely uložia na vrstvu jemnozrnného piesku o hrúbke min. 80 mm. Kábely sa zasypú rovnako
hrubou vrstvou piesku / vrstva piesku meraná od povrchu kábelu /. Vo výške 300 mm nad kábelom v zemi sa uloží
výstražná fólia / STN 73 6006 /. Pod spevnenou plochou kábely chrániť pancierovou trúbkou ohybnou PE
priemeru 50 mm, typ UPRM 50, na betónovom podklade v ryhe 50x120 cm.
Pred začatím zemných prác previesť vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných sieti.
Pri prípadnom križovaní, resp. pri súbehu elektrického vedenia s inými podzemnými médiami dodržať
minimálne vzdialenosti vo vodorovnom i vo zvislom smere podľa STN 73 6005 v zmysle tabuľky č.1 a tab. č.2. Pri
súbehu, resp. križovaní kábelu NN vedenia a vodovodu je min. vzdialenosť vo vodorovnom i zvislom smere 40
cm. Pri súbehu plynovodu s kábelom NN vedenia je min. vodorovná vzdialenosť 40 cm pre nízky tlak a 60 cm pre
stredný tlak plynu, pre križovanie vo zvislom smere je min. vzdialenosť 10 cm pre nízky aj stredný tlak plynu.
3.3. Starostlivosť o životné prostredie :
Výstavba a prevádzka projektovaného elektrického vedenia nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Nie je zdrojom znečistenie ovzdušia, podzemných vôd, pôdy, ani ohrozenia živočíchov.
3.4. Požiarna ochrana :
Vonkajšie elektrické vedenia tvoria zvláštny druh stavieb, pre ktoré platí STN 33 3300 a STN 33 2000-5-52.
Na tieto vedenia sa nezťahuje STN 73 0802 o požiarnej bezpečnosti stavebných objektov.
3.5. Úbytok napätia :
Úbytky napätí na el. prípojke v zmysle čl. 523.N52.3 STN 33 2000-5-523 vyhovujú, obdobne prúdové
zaťaženie vyhovuje ustanoveniam tejto STN, ako aj ustanoveniam Vyhl. č. 70/98 Z.z.
4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Montáž el. zariadenia musí byť vyhotovená v súlade s bezpečnostnými predpismi stanovenými STN.
Počas výstavby a prevádzky navrhovaného el. vedenia musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä STN 33 3300, STN 34 3100, STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-52,
STN 33 2000 5-54, STN 33 2000-4-41 a Vyhl. č. 147/2013, zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci, zákon 251/2012 o energetike v znení neskorších predpisov.
Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je nutné podrobiť el. zariadenie " Východzej revízii ", podľa
vyhlášky č. 508/2009 Zb. a STN 33 2000-6.
Počas prevádzky sa majú vykonávať pravidelné revízie elektrických zariadení. V prípade kabelových
rozvodov je to obdobie každých 4 rokov.
Prevádzkovateľ elektrických zariadení musí mať uloženú správu o východiskovej revízii s príslušnou
technickou dokumentáciou skutočného vyhotovenia až do zrušenia elektrického zariadenia. Podobne správa o
pravidelnej revízii musí byť uložená najmenej do vyhotovenia následnej revízie.
Údržby a opravy el. zariadenia môžu vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou.
Projekt bol vypracovaný v súlade s platnými predpisovými normami STN.
Vo Vranove n. T., 2./2018

Vypracoval : Ing. JÁN SOTÁK
PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ELEKTRO
Ing. JÁN SOTÁK, DUKL. HRDINOV 2473
09301 VRANOV n. T.
0907-020591

PROTOKOL
o určovaní vonkajších vplyvov

február 2018

Predseda komisie : Ing. Ján Soták – zodpovedný projektant časti elektro
Členovia komisie : Ing. arch. Drahomír Dvorjak – projektant stavebnej časti
PaedDr. Kvetoslava Mižáková - zástupca investora
Názov akcie : VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V OBCI TOVARNÉ, PARCELA č. 319/3,
SO.01-5 ELEKTROINŠTALÁCIA A OSVETLENIE,
Popis technologického procesu : navrhované zariadenie slúži pre osvetlenie areálu zberného dvora a vnútorné
rozvody v priestoroch prevádzkovej budovy
Podklady protokolu : Technologický popis činnosti, konzultácie s majiteľom areálu, katalógy a normy STN,
vizuálna obhliadka terénu, situácia dotknutého územia
Rozhodnutie :
Zoznam vonkajších vplyvov pôsobiacich na elektrické zariadenie podľa STN 33 2000-5-51 :
1, Vnútorné priestory prevádzkovej budovy :
Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1
Využitie : BA1, BC1, BD1, BE1
Konštrukcia : CA1, CB1
2, Vonkajši priestor zberného dvora :
Prostredie : AA4, AB4, AC1, AD3, AE3, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT2,
AU2
Využitie : BA1, BC1, BD1, BE1
Konštrukcia : CA1, CB1
Minimálne krytie IP54
3, Kábely v zemi : AA4, AD7, AF2, AQ2, BC2 / min. krytie IP47 /
Zdôvodnenie :
Elektrické rozvody v dotknutých priestoroch sú podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z. zaradené do skupiny "B", čo je
skupina s nižšou mierou ohrozenia. Vonkajšie vplyvy boli stanovené na základe STN 2000-5-51 a zhodnotenia
skutočného stavu a charakteru budúceho užívania objektu. Prostredie je aktívne zložité s negatívnym vplyvom na
elektrické zariadenie.

-----------------------------podpis predsedu komisie

Kódové značenia určených vonkajších vplyvov
Vonkajšie vplyvy
Prostredia :
Teplota okolia

Atmosferické podmienky

Kód

Stanovené podmienky

Charakteristika

AA5
AA4
AA7

(normálne)
(normálne)
(vyžadujú sa prídavné bezp.

AC1
AD1
AD2
AD3
AE2
AE3

+5 °C až +40 °C
-5 °C až +40 °C
-25 °C až +55 °C
opatrenia)
+5 °C až +40 °C
rel. vlhkosť 5-85 %obj.
-5 °C až +40 °C
rel. vlhkosť 5-95 %obj.
-50 °C až +44 °C,
rel. vlhkosť 10-100%obj.
 2000 m
krytie IP X0
krytie IP X1 alebo X2
krytie IP X3
krytie IP 3X
krytie IP 4X

AF1
AF2
AG1
AH1
AK1
AK2
AL1
AL2

zanedbateľný
skúška soľnou hmlou
mierny
mierny
bez nebezpečen.
nebezpečný
bez nebezpečenstva
nebezpečný

(normálne)
(atmosférický)
(normálne)
(normálne)
(normálne)
(zvláštna ochrana)
(normálny)
(prídavné opatrenia)

AM1

zanedbateľné

bez škodlivých účinkov

AN1
AN2
AP1
AQ1
AQ3
AR1
AR2
AS1
AS2

nízke
stredné
zanedbateľné
zanedbateľné ohrozenie
priame ohrozenie
pomalý
stredný
malý
stredný

(normálne)
(vhodné opatrenia)
(normálne)
(normálne)
(vhodné opatrenia)
(normálne vetranie)
( vhodné opatrenia)
(normálne opatrenia)
(vhodné opatrenia)

BA1
BC1
BC2
BC3

laici
žiadny
zriedkavý
častý

(neprístup. el. zar.)

BD1
BE1
BE2

normálne
bez významného neb.
nebezpečenstvo požiaru

(normálne)
(zar. spomaľuje šírenie plam.)

CA1
CA2
CB1
CB2

nehorľavé
horľavé
zanedbateľné nebezp.
šírenie ohňa

(normálne)
(vhodné opatr.)
(normálne)
(vhodné opatr.)

AB5
AB4
AB8

Nadmorská výška
Výskyt vody

Výskyt cudzích pevných telies
Výskyt korozívnych alebo
znečisťujúcich telies
Mech. namáhanie-nárazy
Mech. namáhanie-vibrácie
Výskyt rastlín a plesní
Výskyt živočíchov
El. magn., el. statické alebo
ionizujúce vplyvy, resp. NF el.
magn. javy
Slnečné žiarenie
Seizmické účinky
Búrková činnosť
Pohyb vzduchu
Vietor
Využitie:
Schopnosť osôb
Kontakt osôb s potenciálom zeme

Podmienky úniku v prípade
nebezpečenstva
Povaha spracúvaných látok

Konštrukcia :
Stavebné materiály
Konštrukcia budovy

(normálne )
(normálne )
(vyžadujú sa vhodné opatr. napr.
z konštr. hlad. a pod.)
(normálna)
(zanedbateľný)
(voľne padajúce kvap.)
(rozprašovanie)
(malé predmety)
(veľmi malé predmety)

kovové predmety v okolí

A. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Identifikačné údaje stavby
1.1 Názov stavby:……………………….... VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V OBCI TOVARNÉ
1.2 Miesto stavby:……………………........
TOVARNÉ .p.č.319/3
1.3 Okres:……………………………….....
VRANOV NAD TOPĽOU
1.4 Obec:..................................................... TOVARNÉ
1.4 Charakter stavby:………………….......
SLUŽBY
Identifikačné údaje objednávateľa
1.5 Názov a sídlo investora:...................

OBECNÝ ÚRAD TOVARNÉ 4,
094 01 TOVARNÉ

1.6 Identifikačné číslo ................. IČO: 00332887
1.7 Prevádzkovateľ:………………… .. OBEC TOVARNÉ
Projektová dokumentácia
1.8 Stupeň dokumentácie:.................. PD PRE SPa R
1.9 Spracovateľ PD:.....................................
DD-ARCH,s.r.o, HENCOVCE 1836/25

SO 01 ZBERNÝ DVOR
SO 01 – 1 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
Je navrhovaná oproti vjazdu do areálu zberného dvora. Pozostáva z časti garáže a skladu. V prevádzkovej budove bude
uskladnená technika zberného dvora s náradím. Stavba je navrhovaná na základových pásoch ako murovaná z tehlových
tvárnic v kombinácii z debniacimi tvárnicami . Debniace tvárnice sú navrhované v mieste kontaktu s terénom (slúžia aj ako
oporná stena) .Strecha je navrhovaná v dvoch výškových úrovniach ako pultová s povlakovou krytinou a systémovými
klampiarskými prvkami , dreveným krovom a atikou ,s podhľadom zo sadrokartónu s požiarnou odolnosťou (vid diel PO).
Strecha v časti skladu je zateplená minerálnou vlnou. V sklade je navrhované vykurovanie el. konvektorom. Priestory sú vetrané
a presvetlené plast.oknami. Sklad má samostatný vstup (plast. vstupné dvere).Do garáže je vstup navrhovaný cez integrované
dvere v sekčnej garážovej bráne ovládanej mechanicky Podlaha garáže je cement. poter , v sklade je navrhovaná ker. dlažba .
Fasáda je upravená silikónovou stierkou, v interiéri je navrhovaná omietka, v garáži ostanu debniace tvárnice bez omietky.
Stavba je navrhovaná s elektroinštalaciou , temperovanie skladu je el. konvektorom.
Stavebno technické riešenie
Zrealizujú sa výkopy v mieste navrhovaných základových pásov a odkop pod betónovu plochu podlahy .Výkopy sa zrealizujú do
hĺbky 1000mm. Pod základové pásy sa zrealizuje štrkové lóžko z kameniva hr. 10cm. Základové pasy su navrhované z
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prostého betónu C 16/20 – B20. Murivo nosné je pri styku s terénom navrhované z debniacích tvárnic hr. 30cm, vystužených
v každej vodorovnej špáre prútmi o-8mm/3ks. V zvislom smere je navrhovaná výstuž v každom rohu tvárnice o-12mm. Murivo
z DT sa pod úrovňou terénu odizoluje hydroizoláciou na báze asfalt. pásov s osadením nopovej fólie. Pred spätným závozom
zeminou sa po obvode stavby osadí drenážne potrubie do štrkového lôžka. Po zásype zeminou sa po obvode stavby osadia do
betón. lôžka, žľaby na odvedenie povrchovej vody do rigolu .Ostatné nosné murivo je navrhované z tehlových tvárnic do lepidla
(prvý rad sa osadí do murovacej malty) .Styk DT a tehlového muriva je potrebne preplátovať. Priestor medzi hornou hranou žb.
venca a spodnou hranou strechy pri okape sa zamuruje priečkovkami hr.8cm.Strešná krytina je povlaková s doplnkami Vilplanyl.
Krov je navrhovaný pultového tvaru s atikou, rezivo je upravené proti hubám a drevokaznému hmyzu.. Pomúrnica je kotevná do
muriva zavit. tyčami (o-16mm) a chemickými kotvami. Pod krytinu sa zrealizuje OSB zaklop hr.22mm a geotextília 300g/m2.
Presah strechy sa oplášti OSB doskami na ktoré sa zrealizuje penetrácia vhodná na OSB,lepidlo, sieťka a silikónová stierka
Žľab a zvod je navrhovaný z pozink. plechu. Podlaha tvorí betónova plocha hr. 10cm ,vystužená kari sieťou 100x100x6mm ,pod
ktorou je navrhované štrkové lóžko z ťazeného kameniva fr.0-63mm/10cm..Nášlapná vrstva v garáži je cementový poter (10cm),
v kancelárii je navrhovaná keramická dlažba a podl. polystyrén hr. 3cm a cem opoter hr.6cm. Steny v interiéri sú upravené
omietkou (okrem debn. tvárnic v garáži). Podhľad v interiéri je navrhovaný zo sadrokartónu s požiarnou odolnosťou na oceľovom
rošte. Okná a vstupné dvere sú plastové. Okná sú navrhované s vnútornym (plastovým) a vonkajším (lakoplast.) parapetom.
Garážová brána je oceľová – sekčna s integrovanými dverami ovládana mechanicky. Nadokenné a nadverné preklad y sú
navrhované ker. – predpäté . Žb venice a preklady sú z exteriérovej strany navrhované zo zateplením hr. 3cm (XPS polyst.).
Fasáda je upravená silikónovou stierkou bez zateplenia.
Účelové jednotky
-úžitková plocha
-zastavaná plocha
-obostavaný priestor
-svetlá výška

57m2
68,88m2
317m3
4460,2800mm

STATICKÝ POSUDOK STAVBY

Popis stavby :
Jedná sa o jednopodlažnú nepodpivničenú stavbu obdĺžnikového pôdorysu s jednosmerným nosným systémom, s pultovou
strechou.
Základy :
Navrhované základy sú pásové, z prostého betónu triedy C 16/20 – B20. Základová škára je navrhnutá na min. kóte – 0,25 m,
vrátane štrkového podsypu 0,10 m, čo je 1,0 m pod úrovňou upraveného
terénu, čím vyhovuje čl. 31, STN EN 1991-0-0 Základová pôda pod plošnými základmi. Na pozemku nebol vykonaný inžiniersko
– geologický prieskum.
Vo výpočtoch bolo uvažované so základovou pôdou, t.j. triedou zeminy F6 mäkkej konzistencie s parametrami Φ = 0o a c = 50
kPa.
Horná časť základov-zasypaná časť steny je navrhnutá z DT-tvárnic. Tieto vystužiť 3xR8 vo vodorovnej škáre a 4xR12 vo
zvislom smere, v rohoch tvárnice. Zálievkový betón použiť C16/20-B20, tvárnice ukladať podľa technického listu výrobcu.
Navrhnutá šírka základovej škáry B = 0,500 m pod obvodovými múrmi vyhovuje pre dané zaťaženie a uvažovanú triedu zeminy
v základovej škáre. Podkladný betón a nástupnú vonkajšiu rampu vystužiť sieťami Kari, 6-100/100 mm s prestykovaním na dve
oka, s uložením k dolnému povrchu. Betón použiť C16/20 - B20.
Po odkrytí základovej škáry je potrebné vyzvať stavebný dozor na prevzatie základovej škáry.
Zvislé nosné konštrukcie :
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Obvodové nosné múry sú navrhnuté tehlové hr. 300 mm. Doplňujúce konštrukcie sú tehlové hr. 80 mm.
Murivo v zasypanej časti je z DT-tvárnic, úprava podľa popisu v časti základy.
Zvislé nosné konštrukcie svojou únosnosťou danému účelu vyhovujú.
Vodorovné nosné konštrukcie :
Strop nad 1. NP je navrhnutý ako podhľadová konštrukcia kotevná k nosným prvkom krovu. Nadokenné preklady sú z časti
železobetónové monolitické, z časti keramické predpäté KPP120/65. Stuženie stavby zabezpečuje obvodový veniec.
Betóny sú použité C 25/30 - B30 a výstuž R 10 505 u všetkých monolitických konštrukciách.
Vodorovné nosné konštrukcie vyhovujú.
Strecha :
Strešná konštrukcia nad pôdorysom je vytvorená ako pultová strecha. Krokvy sú ukladané na pomurnice. Tieto sú kotevné
do ŽB venca cez svorník M16, a=1,2m. Medzi pomurnicu a ŽB veniec vložiť hydroizoláciu. Skladba strešného plášťa
popísaná v časti ASR. Krytina je ľahká – povlaková, sklon strechy je

je

3,50.

Priečna stabilita budovy :
Nakoľko budova spĺňa všetky kritériá čl. 158 písm. b STN EN 1990-1-1, nie je potrebné ju vyšetrovať na statické účinky vetra.
Zaťaženie :
Pri posúdení bolo uvažované s normou objemovou tiažou stavebných materiálov navrhnutých v podkladoch. Náhodné zaťaženie
je podľa STN EN 1990-1-1 tab. č. 3. Zaťaženie snehom bolo uvažované pre II. snehovú oblasť, zaťaženie vetrom pre II. vetrovú
oblasť, terén typu A.
Každá zmena zaťaženia vyžaduje posúdenie vplyvu zmeny na statiku stavby.
Záver :
Na základe posúdenia konštatujem, že navrhnuté nosné konštrukcie stavby budú vyhovovať kritériám spoľahlivosti podľa
technických noriem.
SO 01 –2 SPEVNENÁ PLOCHA
Priestor spevnenej plochy bude vymedzený oplotením z debn. tvárnic a prevádzkovou budovou. Pri vstupnej bráne bude
ukončená cestným obrubnikom osadeným do betónového lóžka a nadvazujúcim na navrhovaný vjazd na pozemok .Nášlapná
vrstva spevnenej plochy je navrhovaná z betónovej zámkovej dlažby. Pod plochu zo zámkovej dlažby hr. 8cm je navrhovaná
nosná vrstva fr.0-63mm z ťaženého kameniva hr. 20cm a štrkové lóžko fr.4-8mm/4cm.
Stavebno technické riešenie
Zrealizuje sa strojový odkop zeminy . Je potrebné odstrániť náletové buriny, kry a stromy z celej plochy pozemku , zrovnať
pozemok do požadovanej nivelety.
Po výkopovych prácach na potrebnú úroveň sa pláň zhutní vibračným valcovaním(Edef= 45MPA + E2/E1= 2,5)., nezhnutnitelné
miesta sa označia a prehĺbi sa výkop a zrealizuje nový zasyp z hutnením. Zhutnené násypy realizovať zo zeminy kat. min.
vhodná, resp. použiť štrkodrvu. Uvažuje sa aj s využitím zeminy z výkopov. Priestor spevnenej plochy bude vymedzený
oplotením a prevádzkovou budovou..Zámková dlažba je navrhovaná hr. 8cm uložená do štrkového lóžka fr.4-8mm/4cm hrúbky
pod ktorým sa zrealizuje nosná vrstva z ťaženého kameniva fr.0-63mm /hr. 20cm. Spevnená plocha bude vyspádovana
k existujúcemu rigolu.V najnižšom bode spádovania spev .plochy je osadený betónovy spádovy žľab s liatinovým roštom
vyspádovany do dvoch strán a kanalizačným potrubím zvedený do podzemnej plošnej drene (14,33m3).V mieste brány je dlažba
ukončená cestným obrúbnikom .
Účelové jednotky
plocha zo zámkovej dlažby

292,53m2
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SO 01 –3 OPLOTENIE
Pozemok bude oplotený z múrom z debniacích tvárnic hr.30cm ,ktoré zároveň vymedzia plochu zberného dvora a budú slúžiť aj
ako oprná stena po úprave svahu .
Stavebno technické riešenie
Debniace tvárnice budú osadené na betónovych základových pásoch v róznych výškových úrovniach. Ukončené sú betónovou
strieškou a zo strany svahu chránene nopovou fóliou a odrenážovaním. Pri styku terén a nadzemná časť debn. tvárnic je
osadený do betónového lóžka betónovy žľab. V mieste kde je terén a horná hrana DT pod 1m je na hornej hrane tvárnic
osadené do betónu oceľ .zábradlie. Debniace tvárnice sa povrchovo neupravujú. DT sa pred zálievkou betónom vystužia
v každej vodorovnej špáre prútmi o-8mm/2ks. V zvislom smere je navrhovaná výstuž v každom rohu tvárnice o-12mm V areály je
navrhovaná oceľová brána zo zámkom o rozmeroch 350/200cm. Realizáciu oplotenia z DT previesť podľa tech. listov výrobcu.
Účelové jednotky
Dĺžka oplotenia vrátanie vstupnej brány

62,8 bm

SO 01 –4 ELI A OSVETLENIE
Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. elektrické zariadenie je zaradené do skupiny " B ".
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Rozsah projektu :
Projekt rieši osvetlenie priestoru zberného dvora a tiež vnútornú inštaláciu v prevádzkovej budove.
Podklady pre vypracovanie projektu :
- zameranie jestvujúceho stavu priľahlej elektrickej siete NN, stavu a zloženia priľahlej zeminy
- požiadavky investora a dotknutých inštitúcii
- predpisy a normy STN
SPOLOČNÉ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE
Napäťová sústava : 3 PEN, A. C. 50 Hz, 400 V, TN-C
3 PEN, A. C. 50 Hz, 400 V, TN-C-S
3 N PE, A. C. 50 Hz, 400 V, TN-S
Vonkajšie vplyvy : podľa doloženého protokolu o určovaní vonkajších vplyvov
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom : STN 33 2000-4-41
- izolovaním živých častí, príloha A, kapitola A.1
- umiestnením mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3
- zábranami, alebo krytmi, príloha A, kapitola A.2
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi, čl. 415.1
- samočinným odpojením napájania pri poruche, čl. 411.3.2
Údaje o príkonoch :
- maximálny inštalovaný príkon Pinst = 12,0 kW
- maximálny súčasný príkon Psúč = 6,0 kW
Istenie : v navrhovanom hlavnom rozvádzači RH
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : "3", podľa STN 34 1610
Meranie spotreby elektrickej energie :
- v rozvádzači merania RE pre zberný dvor riešenom v projekte odberného elektrického zariadenia
Uzemnenie : navrhované uzemnenie hlavnej uzemňovacej prípojnice HUP vodičom FeZn * 10 mm
TECHNICKÝ POPIS
Hlavný rozvádzač RH :
Slúži na napojenie uvažovaných 3 kusov svietidiel pre osvetlenie areálu zberného dvora a svetelného a zásuvkového 1fázového rozvodu v priestore prevádzkovej budovy. RH bude vyhotovený ako zapustená plastová rozvodnica s min. 24
modulami s krytím IP 40 s plnými dverami v sústave TN-C-S a inštalovaný bude podľa situácie na výkrese č. 1. Výber
rozvádzača je ponechaný na investora. Rozvádzač RH bude napojený z rozvádzača merania RE navrhovaným kábelom AYKYJ 4x16 RE uloženým v zemi, na objekte pod omietkou.
Rozvádzač RH je miestom rozdelenia napäťovej sústavy TN-C na TN-S. Prípojnicu PE rozvádzača RH po rozdelení
napojiť na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu HUP umiestnenú v rozvádzači RH / môže byť montovaná aj pod rozvádzačom RH /.
HUP bude prepojená so svietidlami vonkajšieho osvetlenia č. 1 a č. 2 uzemňovacím vodičom FeZn priemeru 10 mm uloženým
pod spodnou pieskovou vrstvou kabelovej ryhy, na objekte v ochrannej ohybnej plastovej trúbke priemeru 16 mm pod omietkou.
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.
Elektroinštalácia :
Navrhované osvetlenie areálu zberného dvora realizovať 3 svietidlami LED s príkonom 50 W montovanými na oceľových
stožiaroch výšky 6 m, podľa situácie na výkrese č. 1. Pre napojenie navrhovaných svietidiel bude použitý kábel CYKY-J 3x2,5
RE inštalovaný v zemi v ryhe 35x80 cm, resp. 50x120 cm. Kábel montovať pozdlž budúceho oplotenia dvora z rozvádzača RH
s istením ističom hodnoty 6 A. Oceľové stožiare č. 2 a č. 3 navzájom prepojiť uzemňovacím vodičom FeZn * 10 mm uloženým
pod spodnou pieskovou vrstvou kabelovej ryhy.
V prevádzkovej budove bude realizovaný 1 svetelný vývod pre napojenie svietidiel v sklade a v garáži, a tiež 2
jednofázové zásuvkové obvody. Pre svetelný rozvod použiť kábel CYKY-J priemeru 1,5 mm2 montovaný pod omietkou a pre
zásuvkové obvody kábely CYKY-J 3x2,5 RE pod omietkou. V RH svetelný obvod chrániť ističom prúdovej hodnoty 10 A a
zásuvkové obvody chrániť ističami hodnoty 16 A. Naviac tieto obvody budú chránené prúdovým chráničom hodnoty 25 A s max.
rozdielovým prúdom 30 mA v rozvádzači RH. Výber svietidiel, vypínačov a zásuviek je ponechaný na užívateľa.
Do výkopu sa kábely uložia na vrstvu jemnozrnného piesku o hrúbke min. 80 mm. Kábely sa zasypú rovnako hrubou
vrstvou piesku / vrstva piesku meraná od povrchu kábelu /. Vo výške 300 mm nad kábelom v zemi sa uloží výstražná fólia / STN
73 6006 /. Pod spevnenou plochou kábely chrániť pancierovou trúbkou ohybnou PE priemeru 50 mm, typ UPRM 50, na
betónovom podklade v ryhe 50x120 cm.
Pred začatím zemných prác previesť vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných sieti.
Pri prípadnom križovaní, resp. pri súbehu elektrického vedenia s inými podzemnými médiami dodržať minimálne
vzdialenosti vo vodorovnom i vo zvislom smere podľa STN 73 6005 v zmysle tabuľky č.1 a tab. č.2. Pri súbehu, resp. križovaní
kábelu NN vedenia a vodovodu je min. vzdialenosť vo vodorovnom i zvislom smere 40 cm. Pri súbehu plynovodu s kábelom NN
vedenia je min. vodorovná vzdialenosť 40 cm pre nízky tlak a 60 cm pre stredný tlak plynu, pre križovanie vo zvislom smere je
min. vzdialenosť 10 cm pre nízky aj stredný tlak plynu.
Starostlivosť o životné prostredie :
Výstavba a prevádzka projektovaného elektrického vedenia nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom
znečistenie ovzdušia, podzemných vôd, pôdy, ani ohrozenia živočíchov.
Požiarna ochrana :
Vonkajšie elektrické vedenia tvoria zvláštny druh stavieb, pre ktoré platí STN 33 3300 a STN 33 2000-5-52. Na tieto
vedenia sa nezťahuje STN 73 0802 o požiarnej bezpečnosti stavebných objektov.
Úbytok napätia :
Úbytky napätí na el. prípojke v zmysle čl. 523.N52.3 STN 33 2000-5-523 vyhovujú, obdobne prúdové zaťaženie vyhovuje
ustanoveniam tejto STN, ako aj ustanoveniam Vyhl. č. 70/98 Z.z.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Montáž el. zariadenia musí byť vyhotovená v súlade s bezpečnostnými predpismi stanovenými STN.
Počas výstavby a prevádzky navrhovaného el. vedenia musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, najmä STN 33 3300, STN 34 3100, STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000 5-54, STN 33
2000-4-41 a Vyhl. č. 147/2013, zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon 251/2012 o energetike
v znení neskorších predpisov.
Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je nutné podrobiť el. zariadenie " Východzej revízii ", podľa vyhlášky č.
508/2009 Zb. a STN 33 2000-6.
Počas prevádzky sa majú vykonávať pravidelné revízie elektrických zariadení. V prípade kabelových rozvodov je to
obdobie každých 4 rokov.
Prevádzkovateľ elektrických zariadení musí mať uloženú správu o východiskovej revízii s príslušnou technickou
dokumentáciou skutočného vyhotovenia až do zrušenia elektrického zariadenia. Podobne správa o pravidelnej revízii musí byť
uložená najmenej do vyhotovenia následnej revízie.
Údržby a opravy el. zariadenia môžu vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou.
Projekt bol vypracovaný v súlade s platnými predpisovými normami STN.

SO 02 POŹIARNÁ NÁDRŹ
Je navrhovaná nádrž na pož. vodu v tvare horizontálneho kvádra, umiestnenú v teréne (železobetónový prefabrikát). Nádrž je
o objeme 22m3, opatrená 2 šachtami s kruhovým otvorom s poklopom odolným voči UV ziareniu. Nádrž je navrhovaná pod
úroveň terénu. Vstup do nádrže je zabezpečený cez otvory Ø 600 mm, ktorý je z pravidla umiestnený v uzatváracích koncových
dieloch. K nádrži sa vstupuje cez vstupný komín vytvorený systémom šachtových skruží a liatinovým poklopom triedy zaťaženia
D 400 kN.Vodotesnosť nádrže je zabezpečená v zmysle STN 75 0905 systémom šróbovaných spojov a trvale pružným
tesnením.
Stavebno technické riešenie
Zrealizuje sa výkop pre osadenie nádrže. Na dno výkopu sa zrealizuje štrkové lóžko z ťaženého kameniva fr.0-63mm hr. 10cm
ktoré sa zhutní o rozmeroch 3,1 x 5,0m. Na zhutnené štrkové lóžko sa zrealizuje žb. doska v rovine hr. 20cm ,vystužená kari
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sieťou s okami 150x150x8mm.Na dosku sa zrealizuje pieskové lóžko hr. 5cm. Na tento podklad sa osadí prefabrikovaná žb.
nádrž na požiarnú vodu a zrealizuje sa spatný obsyp nádrže zeminou z výkopu z krytím zeminou cca 60cm.
Účelové jednotky
Objem nádrže

22m3

SO 03 – OEZ
Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. elektrické zariadenie je zaradené do skupiny " B ".
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Rozsah projektu :
Projekt rieši napojenie navrhovaného areálu zberného dvora na elektrickú NN sieť. Vnútorná elektroinštalácia, rozvody a
hlavný rozvádzač RH nie sú predmetom tohoto projektu.
Podklady pre vypracovanie projektu :
- zameranie jestvujúceho stavu priľahlej elektrickej siete NN, stavu a zloženia priľahlej zeminy
- požiadavky prevádzkovateľa elektrických vedení a investora
- vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii
- predpisy a normy STN
SPOLOČNÉ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE
Napäťová sústava : 3 PEN, A. C. 50 Hz, 230 V, TN-C
Vonkajšie vplyvy : podľa doloženého protokolu o určovaní vonkajších vplyvov
. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom : STN 33 2000-4-41
- izolovaním živých častí, príloha A, kapitola A.1
- umiestnením mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3
- samočinným odpojením napájania pri poruche, čl. 411.3.2
Údaje o príkonoch :
- maximálny inštalovaný príkon Pinst = 12,0 kW
- koeficient súčasnosti beta = 0,5
- maximálny súčasný príkon Psúč = 6,0 kW
Istenie : 25,0 A pred trojfázovým elektromerom
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : "3", podľa STN 34 1610
Meranie spotreby elektrickej energie :
- v navrhovanom rozvádzači merania RE v mieste budúceho oplotenia na verejne prístupnom mieste
- navrhované meranie je priame jednotarifné trojfázové
Uzemnenie : uzemnenie rozvádzača RH nie je predmetom tohoto projektu / rieši projekt ELI /
TECHNICKÝ POPIS
Odberné elektrické zariadenie :
Z prípojkovej skrine SPP2 na dotknutom podpernom bode / dodávka VSD / navrhovaná prípojka pokračuje navrhovaným
vzdušným izolovaným kábelom AYKYz-J 4x16 RE ponad hlavnou cestou do navrhovaného rozvádzača merania RE
umiestneného v budúcom oplotení areálu dvora pri vstupe do areálu podľa situácie na výkrese č. 1. Vzdušný kábel uchytiť na
navrhovanom podpernom bode jednoduchom betónovom JB 10,5/6 kN a z neho do RE kábel bude uložený v zemi v ryhe 35x80
cm. Na dotknutom podpernom bode kábel chrániť plastovou pancierovou chráničkou UPRM 50 vonkajšieho priemeru 50 mm
pevne uloženou / pancierová chránička môže byť aj kovová /. Zapojenie prípojkovej skrine SPP2 a rozvádzača RE je zrejmé z
výkresu č.2. Z RE bude napojený hlavný rozvádzač RH pre areál zberného dvora navrhovaným kábelom AYKY-J 4x16 RE.
Tento kábel je predmetom projektu vnútornej elektroinštalácie.
Trojfázový jednotarifný elektromer je majetkom dodávateľa el. energie a bude ním zaplombovaný. Zásah do neho
môžu vykonať len poverení pracovníci VSD.
Do výkopu sa kábel uloží na vrstvu jemnozrnného piesku o hrúbke min. 80 mm. Kábel sa zasype rovnako hrubou vrstvou
piesku / vrstva piesku meraná od povrchu kábelu /. Vo výške 300 mm nad kábelom v zemi sa uloží výstražná fólia / STN 73
6006 /.
Pri prípadnom križovaní, resp. pri súbehu elektrického vedenia s inými podzemnými médiami dodržať minimálne
vzdialenosti vo vodorovnom i vo zvislom smere podľa STN 73 6005 v zmysle tabuľky č.1 a tab. č.2. Pri súbehu, resp. križovaní
kábelu NN vedenia a vodovodu je min. vzdialenosť vo vodorovnom i zvislom smere 40 cm. Pri súbehu plynovodu s kábelom NN
vedenia je min. vodorovná vzdialenosť 40 cm pre nízky tlak a 60 cm pre stredný tlak plynu, pre križovanie vo zvislom smere je
min. vzdialenosť 10 cm pre nízky aj stredný tlak plynu.
Starostlivosť o životné prostredie :
Výstavba a prevádzka projektovaného elektrického vedenia nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom
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znečistenie ovzdušia, podzemných vôd, pôdy, ani ohrozenia živočíchov.
Požiarna ochrana :
Vonkajšie elektrické vedenia tvoria zvláštny druh stavieb, pre ktoré platí STN 33 3300 a STN 33 2000-5-52. Na tieto
vedenia sa nezťahuje STN 73 0802 o požiarnej bezpečnosti stavebných objektov.
Úbytok napätia :
Úbytky napätí na el. prípojke v zmysle čl. 523.N52.3 STN 33 2000-5-523 vyhovujú, obdobne prúdové zaťaženie vyhovuje
ustanoveniam tejto STN, ako aj ustanoveniam Vyhl. č. 70/98 Z.z.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Montáž el. zariadenia musí byť vyhotovená v súlade s bezpečnostnými predpismi stanovenými STN.
Počas výstavby a prevádzky navrhovaného el. vedenia musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, najmä STN 33 3300, STN 34 3100, STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000 5-54, STN 33
2000-4-41 a Vyhl. č. 147/2013, zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon 251/2012 o energetike
v znení neskorších predpisov.
Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je nutné podrobiť el. zariadenie " Východzej revízii ", podľa vyhlášky č.
508/2009 Zb. a STN 33 2000-6.
Počas prevádzky sa majú vykonávať pravidelné revízie elektrických zariadení. V prípade elektrickej prípojky je to obdobie
každých 4 rokov.
Prevádzkovateľ elektrických zariadení musí mať uloženú správu o východiskovej revízii s príslušnou technickou
dokumentáciou skutočného vyhotovenia až do zrušenia elektrického zariadenia. Podobne správa o pravidelnej revízii musí byť
uložená najmenej do vyhotovenia následnej revízie.
Vlastníkom el. prípojky po jej realizácii je odberateľ el. energie. Odberateľ je zodpovedný za riadny stav odberného
elektrického zariadenia vrátane elektrospotrebičov a za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a bezpečnosti technických zariadení. Kvalitu dodávky elektriny nemusí dodávateľ elektriny dodržať, ak odberateľ elektriny
porušuje a prekračuje hranice negatívneho spätného pôsobenia svojich zariadení na elektrickú sieť, prevádzkuje elektrické
zariadenie s nesymetrickými odbermi alebo zdrojmi a nedodržiava podmienky uzavretej zmluvy. Vlastník elektrickej prípojky je
povinný zabezpečiť jej prevádzku, údržbu a opravy tak, aby nespôsobila ohrozenie života a zdravia, alebo poškodenie majetku
osôb.
Akýkoľvek zásah do merania elektrickej energie a jeho obvodov inou osobou, ako dodávateľom elektriny, je zakázaný. Ak
má odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti údajov určeného meradla, alebo zistí na ňom závadu, písomne požiada
dodávateľa elektriny o jeho preskúšanie. Dodávateľ je povinný na základe písomnej žiadosti odberateľa elektriny do 30 dní od jej
doručenia overiť meradlo. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s jeho preskúšaním a
výmenou dodávateľ elektriny. Ak sa na určenom meradle nezistila chyba, uhrádza náklady spojené s jeho preskúšaním
odberateľ elektriny.
Údržby a opravy el. zariadenia môžu vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou.
Projekt bol vypracovaný v súlade s platnými predpisovými normami STN.

SO 04 REKONŠTRUKCIA VJAZDU NA POZEMOK
Na základe požiadaviek investora sa navrhuje napojenie pozemku parcela č. 319/3 zberného dvora, v katastrálnom území
Továrne - intravilán, na cestu 2. tr. II/558 smer Humenné – Vranov nad Topľ., vjazdom na p. č. 439/1dĺžky 4,38 m a rúrový
priepust ø 600 mm preklenujúci cestnú priekopu v dĺžke 15,00 m.
Pripojenie je riešené pripojovacími polomermi na cestu R=7,0 podľa STN 736110 pre cestné vozidla dĺžky do 9,0m.
Stavebné riešenie
Navrhovaný vjazd je z cesty 2. tr. II/558 – staničenie km 1,90.
Konštrukcia vjazdu na pozemok je navrhnutá nasledovne:
- cementobetónová doska CB
vystužená sieťovinou ø8/100 x ø8/100, hr. 200 mm
- podklad zo štrkodrvy fr. 32-63 mm
s výplňovým kamenivom, hr. 200 mm
Výmera betónového vjazdu: – cca 65,80 m2.
Technické zásady pri realizácii prepojenia konštr. vozovky cesty II/558 v mieste napojenia navrh. vjazdu je v súlade s TP
3/2008.
Pri asfaltovej vozovke musí byť v okolí spojenia nameraná hodnota modulu deformácie na úrovni podložia Edef2 > 60 MPa
(Edef2 > 90 MPa pre vozovky s dopravným zaťažením I a II) a súčasne musí byť dodržaný pomer hodnôt E def2/Edef1 <2,5
podľa STN 72 1006 a STN 73 6190. Na úrovni ochrannej vrstvy musí byť nameraná hodnota modulu deformácie Edef2 > 100
MPa (Edef2 > 120 MPa pre vozovky s dopravným zaťažením I a II) a súčasne musí byť dodržaný pomer hodnôt EfEden <2,5
podľa STN 72 1006 a STN 73 6190.
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Všetky použité stavebné materiály musia mať počiatočné skúšky typu a kontrolné skúšky z zmysle noriem STN a STN EN
platných v čase ich použitia.
Priepust
Križovanie vjazdu s exist. priekopou pozdĺž cesty 2. tr sa v priestore cestnej priekopy na prevedenie prietoku dažďových vôd pod
telesom zjazdu navrhuje rúrový priepust:
č. 1 - rúrový priepust ø 600 mm preklenujúci cestnú priekopu v dĺžke 15,00 m.
Priepust je navrhnutý z prefabrikovaných železobetónových rúr s vtokovým a výtokovým čelom z betónu tr. C 20/25. Základový
pás čela a úložné lôžko rúr priepustu sú navrhnuté z betónu tr. C 12/15.
Povrchové vody z navrhovanej plochy vjazdu budú odvedené priečnym a pozdĺžnym sklonom konštrukcie do žľabu, ktorý je
navrhovaný pozdĺž cesty odsadený 0,5m od cesty 2. tr. Odvodňovací žľab je krytý a je predmetom tohto objektu. Navrhovaný
žľab je BGU - S dn 100, s liatinovým roštom tr. zaťaženia D 400 kN, bez spádovania dna, pozdĺžnym spádom k vpusti BG 100
na konci trasy žľabu. Zaústenie je do navrh. zatrubnenia – rúrového priepustu kanalizačnou prípojkou dn 150, dl. 1,5m. Rúrový
priepust je prerušený v strede čistiacou šachtou.
Dopravné značenie
Dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. O premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018 020 a technických podmienok
MDVaRR SR - TP 6/2013 na označovanie pracovných miest.
Doporučený materiál pre zvislé DZ je navrhované v prevedení laminát, pozinkovaný nosič, fólia 3, reflexné prevedenie retroreflexná fólia minimálnej triedy 2-250 cd/lux/m2. Zvislé značky sa osadia na stĺpiky dĺžky 3000 mm min. 2,50m nad úroveň
vozovky. Kotvenie nosičov (stĺpikov) sa navrhuje do Al – pätiek.
Formát navrhovaného DZ je základný.
Vodorovné dopravné značenie je navrhované v prevedení dvojzložkovým reflexným náterom. Dopr. značenie na jestv.
mestských komunikáciách sa prispôsobí novej dopravnej situácii.
Osadzovanie dopravného značenia je potrebné vykonávať za prítomnosti zástupcu dopravnej polície.
1. Zvislé dopravné značky: - výstražné, zákazové, príkazové, informatívne
2. Dopravné zariadenia, smerovacie dosky
Trvalé dopravné zariadenie a zoznam značiek trvalého DZ sú prílohou tohto objektu v. č. 2.
Popis DDZ pri napoj. na cestu 2. tr. –jeden jazdný pruh – extravilán – intravilán, v. č. 4
Pri zriaďovaní vjazdu, dôjde k zúženie profilu dvojpruhovej cesty 2. tr. o 1 jazdn. pruh s min. šírkou 2,75m s upravenou
prednosťou v obci Továrne.
Extravilán, smer Vranov nad Topľ.: Začiatok a koniec pracoviska (na strane prekážky, v smere jazdy) bude označený zábranou
na označenie uzávierky priečnou uzáverou smerovacími doskami Z4 opatrenými výstražnými svetlami a pozdĺžnou uzáverou
smerovacími doskami bez výstražných svetiel. Odklonenie vozidiel je vyznačené smerovacími doskami Z4. Prvá smerovacia
doska je doplnená dopravnou značkou C6 - Prikázaný smer obchádzania. Nábehový uhol smerovacích dosiek je pri odklonení
vozidiel pred pracoviskom 1:5 a za pracoviskom 1:3, ich vzájomná vzdialenosť je max. 3,00 m. Všetky smerovacie dosky pred a
za pracoviskom musia byť doplnené výstražnými svetlami. Smerovacie dosky sú navrhnuté aj pozdĺž pracoviska vo vzájomnej
vzdialenosti max. 5,00 m. Pred prvou smerovou doskou je navrhnuté osadiť vo vzdialenosti 100,00 m dopravnú značku P10 Prednosť protiidúcich vozidiel, vo vzdialenosti 200,00 m dopravnú značku B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť 50 km/h, vo
vzdialenosti 300 m dopravná značka B29a - Zákaz predchádzania a dopravná značka A4 - Zúžená vozovka (z jednej strany), vo
vzdialenosti 400 m dopravná značka B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť 70 km/h a vo vzdialenosti 500 m dopravná značka IP30
– Zmena miestnej úpravy a za pracoviskom za poslednou smerovou doskou vo vzdialenosti 50,00 m sa osadí dopravná značka
B39 - Koniec viacerých zákazov.
Intravilán, smer Humenné:
V opačnom smere sa osadia dopravné značky v poradí: oproti P10 sa osadí dopravná značka B39 - Koniec viacerých zákazov a
v smere od konca pracoviska sa osadí vo vzdialenosti 10,00 m dopravná značka P11 - Prednosť pred protiidúcimi vozidlami, vo
vzdialenosti 20,00 m dopravná značka B29a - Najvyššia dovolená rýchlosť (30 km/h), vo vzdialenosti 40,00 m dopravná značka
B29a-Zákaz predchádzania a vo vzdialenosti 60,00 m dopravná značka A4c - Zúžená vozovka /zľava/, 80 m vzdialenosti
dopravnou značkou A19 - Práca na ceste.
Dočasné zvislé dopravné značenie sa osadí na nosičoch v prevedení červeno-biele pásy, osadené do gumových podstavcov
HIT, vo výške spodného okraja min.60 cm nad vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky, alebo jej
konštrukcie je od dopravného priestoru 25 cm. Sú základného rozmeru, tr. retroreflexie RA2 podľa STN EN 12899-1.
Červené a biele pruhy na smerovacích doskách, na zábranách na označenie uzávierky a na vodiacich tabuliach sú z
retroreflexej fólie triedy RA2 podľa STN EN 12899-1.
Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom
cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácií, mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod. Dopravné značky, ktoré
slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky musia byť odstránené ihneď potom, čo stratia svoje opodstatnenie.
Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby
a pozdĺž cesty 2 tr. a využíval riešené vjazdy na dočasné skládky materiálu a je povinný:
• organizačne zabezpečiť vhodný spôsob pohybu ťažkých vozidiel tak, aby nekolidoval s prácou stavebnej techniky,
• označiť vjazdy na stavenisko dopravnými značkami,
• akustická signalizácia pri cúvaní musí byť automaticky spustená u všetkých vozidiel stavby a vybraných stavebných strojov,
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• pokiaľ je nedostatočný rozhľad alebo terén mimo pozemnej komunikácie, musí šofér na navigovanie zabezpečiť poučenú
osobu, ktorá používa vopred stanovené a dohodnuté signály a znamenia tak, aby nedošlo k nedorozumeniu medzi šoférom a
navigujúcou osobou,
• vylúčiť, aby nikto nevstupoval do dráhy cúvajúceho vozidla,
• rýchlosť obmedziť na 30 km/h, pokiaľ značky nestanovujú nižšiu rýchlosť ,
• zabezpečiť čistenie vozidiel a strojov pred vjazdom na verejné komunikácie a čistenie týchto komunikácií,
• organizácia dopravy a ďalšie požiadavky na bezpečnosť práce pri doprave sa zabezpečujú podľa miestneho prevádzkového
predpisu alebo podľa dopravno - prevádzkového poriadku.
Cestná premávka bude riadená okrem doč. DZ a zariadení aj pokynmi oprávnenej osoby, dostatočne spôsobilej, staršej ako 18
rokov v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Označenie osoby, ktorá vykonáva na ceste prácu, na ktorú je oprávnená, musí tvoriť viditeľný bezpečnostný odev fluorescenčnej
farby.
Upozornenie:
V čase pohybu mechanizmov stavebníka na komunikáciu a vjazdoch je nutné zabezpečiť dohľad regulovčíkov. Pri týchto
prácach budú regulovčíci označení v zmysle paragrafu č.4 Vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oranžové reflexné vesty, zastavovací terčík Z5a).
Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete
Plochy sú napojené na cestu 2. tr. .
Projektovaný priestor zasahuje prevažnú časť nadzemných i podzemných vedení. Jestvujúce vjazdy na pozemky sú
akceptované v plnom rozsahu a budú stavebne upravené plnom rozsahu.
Zemné práce
Zemné práce je potrebné realizovať podľa tohto postupu :
- Pláň sa celoplošne zhutní vibračným valcovaním " Ježek ", vykonajú sa merania a nezhutniteľné miesta sa lokalizujú, prehĺbi
sa výkop. Požadované = Edef,2 = 45 MPa + E2/E1 ≤ 2,5 ⇒ postupovať zhutneným násypom so zeminou s min. zatriedením
"vhodná" až na úroveň pod konštrukčnú skladbu vozoviek podľa vzorových priečnych rezov. Skúšky vykonávať v zmysle
požiadaviek normy STN 72 1002 a STN 72 1006.
Zemné práce sú uvažované v triede ťažiteľnosti 2. Svahy cestnej priekopy sa upravia v sklone 1:1 a 1:1,5.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pri prevádzaní všetkých prác v rámci predmetnej stavby je nutné dodržať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí, aby nedošlo k ich porušeniu. V
blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí výkopové práce realizovať so zvýšenou opatrnosťou a ručným spôsobom. Upozorňujeme
dodávateľov stavebných a montážnych prác na rešpektovanie Ustanovení Vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. a
zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky platné bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a poučením
pracovníkov stavby. Dodržať technické normy vo vzťahu k zváracím prácam pre oceľ STN EN 278-1 , hliník STN EN 278-2 a
ostatné STN 05 0710 a ďalej normy súvisiace s bezpečnosťou práce pri zváraní STN 05 0600, 05 0601. Mimoriadnu pozornosť
je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných i nadzemných vedení, aby sa predišlo ich poškodeniu a ublíženiu
na zdraví. Všetky prekážky je potrebné označiť, v noci a za zníženej viditeľnosti osvetliť.
Starostlivosť o životné prostredie
Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu. Preto je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok
trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie
stavby a pozdĺž cesty využíval exist. vjazdy na dočasné skládky materiálu.
Záver
Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli dodržané základné predpisy:
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii
TP 6/2013 na označovanie pracovných miest
Zákon č.8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
Vyhláška č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o premávke na pozemných
komunikáciách.
Dôležité upozornenie !
• Žiadame aby bolo zabezpečené u správcov všetkých jestvujúcich podzemných vedení vytýčenie ich skutočného priebehu pod
projektovanými dopravnými plochami, prípadne sa zaistil dozor počas výkopových prác, aby nedošlo k ich poškodeniu a mohli
sa v prípade potreby chrániť inžinierskymi podchodmi (chráničkami), alebo sa mohli preložiť !
RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
ZÁSAHY
Sú riešené v zmysle § 81 ods. 1 a ods. 2 Vyhlášky. Posudzovaná stavba má tieto zariadenia na zásah:
Prístupová komunikácia spĺňa požiadavky § 82 ods.1 a ods. 3 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v z. n. p., jedná sa o miestnu
komunikáciu, ktorá je široká viac ako 4,5 m.
Nástupná plocha v zmysle § 83, ods. 1, písm. a.), vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v z. n. p. nemusí byť vybudovaná (požiarna
výška stavby je menšia ako 9 m).
Vnútorná zásahová cesta v zmysle § 84, ods. 1, Vyhláška MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p. nemusí byť vybudovaná.
Vonkajšie zásahové cesty nemusia byť vybudované v zmysle § 86, ods. 3, Vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p..
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