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B1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 
B1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA  

 
 Stavenisko sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Bratislavy, v mestskej 

časti Nové Mesto. Je ohraničené ulicami Račianska na západnej strane, obslužnou 
komunikáciou na severnej strane, na východnej strane železničnou traťou, resp. 
Kukučínovou ulicou. Stavenisko sa nachádza na parcele 11744/11 v k.ú. Nové Mesto. 

Stavenisko je mierne svahované v smere západ – východ s výkopom po bývalom 
suteréne objektov, ktoré sa tam nachádzali. Na predmetnom území boli pôvodne objekty 
mlynu. Tie boli zbúrané vrátane suterénov. Stavenisko je vypratané, okrem zvyškov 
poškodenej areálovej kanalizácie, ktorá je nefunkčná. Na obvode staveniska zostali 
nezbúrané obvodové steny pôvodných objektov, ktoré v určitej časti vytvárajú oplotenie 
staveniska, a pri vjazde do areálu časti betónových spevnených plôch. 

 
 

B1.2 VYKONANÉ PRIESKUMY A DÔSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÚCE, 
ZHODNOTENIE STAVU DOTERAJŠÍCH ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV 

 
Na pozemku bol realizovaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum: 

„Záverečná správa z geologických prác, Bratislava, Račianska ul., - Mlyny“, vypracoval: 
Geotest s.r.o., Dúhová 9, 903 01 Senec, zodpovedný riešiteľ: RNDr. P. Lešický,  dátum 
05/2009. 

 
 INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM 
 
 Klimatické pomery 

Územie patrí do oblasti teplej, mierne vlhkej s miernou zimou, nachádza sa v k.ú. 
Nové Mesto. 

Podľa STN 73 0035 – Zaťaženie stavebných konštrukcií, Bratislava a širšie okolie 
Bratislavy spadá do IV. vetrovej a III. snehovej oblasti. Podľa námrazovej mapy ČSSR 
(ČSN 73 0035) leží záujmové územie zhruba na rozhraní strednej a ťažkej oblasti. 
 
Geologické pomery širšieho územia  

Záujmové územie z hľadiska inžinierskej geológie patrí do Regiónu neogénnych 
tektonických vkleslín – oblasť vnútrokarpatských nížin, konkrétne do Podunajskej nížiny, 
v jej západnej časti, na styku s Regiónom jadrových pohorí – oblasť Jadrových 
stredohorí, konkrétne Malé Karpaty. 

Povrchové vrstvy záujmového územia sú tvorené naážkami, ktorých výskyt súvisí 
s predchádzajúcim využitím územia  . Pod navážkami dochádza k výskytu predovšetkým 
fluviálnych náplavov Dunaja, ktoré môžu byť prekryté vrstvou deluviálnych sedimentov. 
Podložie týchto kvartérnych zemín (deluviálnych a fluviálnych) tvoria sedimenty 
neogénne. 

Inžinierskogeologickými prieskumami realizovanými v okolí záujmového územia 
boli pod povrchovými vrstvami navážok zistené predovšetkým výskyty jemnozrnných 
zemín tuhej konzistencie, konkrétne ílov piesčitých (F4) a ílov s nízkou až strednou 
plasticitou (F6).  
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Podložie týmto zeminám tvorí štrkové súvrstvie, v okolí záujmového územia je 
tvorené z povrchu štrkom ílovitým (G5) s výplňou tuhej konzistencie, ktorý smerom do 
hĺbky prechádza v štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3), resp. štrky zle zrnené 
(G2). Tieto sú prevažne stredne uľahnuté. Výskyt povrchu štrkového súvrstvia je dosť 
premenlivý ( v hĺbkach cca 1,00 až 5,00 m pod povrchom stávajúceho terénu). 

Podložné neogénne sedimenty sa vyskytujú zväčša v hĺbkach cca 8,00 až 12,00 m 
pod povrchom stávajúceho terénu. 

V záujmovom území sa vyskytujú podzemné vody trvalého charakteru, ktoré sú 
doplňované stekajúcimi vodami z karpatských svahov a kolísaním vody v Dunaji. Pri 
realizácii prieskumov v okolí záujmového územia sa pohybovali v hĺbkach cca 5,00 m 
pod povrchom stávajúceho terénu. 

Seizmický stupeň územia, s ktorým sa má pri projektovaní uvažovať je 7° MSK – 
64. 

 
Hydrogeologické pomery          

Predmetné územie je vyčlenené hydrogeologickým rajónom Q 051 „Kvartér 
západného okraja Podunajskej roviny“. Hydrogeologické pomery majú veľký význam 
pre ovplyvňovanie množstva, kvality vody v území. Povrch územia je budovaný 
prakticky výlučne kvartérnymi fluviálnymi štrkopiesčitými sedimentami. Základnou 
hydrogeologickou charakteristikou lokality je prítomnosť rozsiahleho rajónu fluviálnych 
štrkopieskov, ktoré sú dobre zvodnené, s voľnou hladinou podzemných vôd a veľmi 
vysokou transmisivitou. 

Pre ročný vývoj hladinového režimu v oblasti je charakteristické kolísanie hladiny 
podzemnej vody. 

Územie pre umiestnenie stavby nie je chránené z hľadiska ochrany vôd osobitným 
predpismi. Nie sú tu evidované vodné zdroje, ani stanovené ochranné pásma. 
 

V danej lokalite bol vypracovaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum. 
Tento prieskum bol pôvodne zhotovený pre iný objekt (s tromi podzemnými podlažiami), 
ktorý sa mal pôvodne realizovať v danej lokalite, takže niektoré závery vyplývajúce 
z tohto prieskumu nemajú vplyv na zakladanie a niektoré neuvažované faktory majú 
zásadný vplyv na zakladanie nami navrhovaného objektu.  Na základe tohto prieskumu je 
možné konštatovať nasledovné závery pre zakladanie:  

Základové pomery v danej lokalite možno označiť za zložité (prítomnosť 
jestvujúcej navážky, nepravidelné striedanie jednotlivých vrstiev). Pod vrstvou navážok 
(0,50m-1,80m) sa nachádza pomerne malá poloha ílovitých sedimentov (F2,F4,F6), 
pevnej až tvrdej konzistencie a to do hĺbky 1,50m-4,80m p.t. Pod ílovitými sedimentami 
sa nachádza súvrstvie kyprých až stredne uľahnutých štrkov (G3), zdokumentovaných 
vrtmi, 4,60m-11,00m pod terénom. Pod kvartálnymi sedimentami bolo zdokumentované 
neogénne podložie veľmi premenlivého zloženia (F3,F4,F6,F8,S5).  

Vŕtanými prácami bola narazená hladina podzemnej vody zistená v hĺbke od 
2,50m (S-8) do 4,90m (S-1, S-11) pod terénom, ktorá sa ustálila v hĺbke  1,05m - 4,20m. 
Vzhľadom k výškovému osadeniu objektu podzemná voda nemá vplyv na zakladanie 
objektu. 

 
Seizmicita územia  

Skúmané územie v zmysle STN EN 1998 náleží do pásme charakterizovaného 
intenzitou 7°MSK-64, kategória podložia B. 
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Dokumentácia sond (zrealizovaných v rámci nami riešeného objektu): 
S-6 (138,219 m.n.m.) 
0,0 – 0,6  navážky – hlina so stavebným odpadom 
0,6 – 1,5  íl piesčitý s vysokým obsahom valúnov Ø 1-3cm, tvrdý, hnedý  tr.F4 CS  
1,5 – 9,0  štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, val. Ø 1-3-5cm, hnedý  tr.G3 G-F 
9,0 – 9,8  piesok ílovitý s malým obsahom valúnov, mokrý, sivohnedý tr. S5 SC 
9,8 – 13,20 hlina piesčitá, tuhá, sivo hrdzavohnedá  tr.F3 MS 
Hladina podzemnej vody  - narazená 4,80 m p.t. 
                             - ustálená 2,88 m p.t. 
    
S-7 (137,804 m.n.m.) 
0,0 – 0,7  navážky – hlina so stavebným odpadom 
0,7 – 2,4  íl piesčitý s vysokým obsahom valúnov Ø 1-3-5cm, tvrdý,  

    hrdzavohnedý  tr.F4 CS  
2,4 – 2,7  piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, val. Ø 1-3-5cm, hrdzavohnedý   
     tr.S3 S-F 
2,7 – 8,3  štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, val. Ø 1-3-5cm, hnedý  tr.G3 G-F 
8,3 – 14,00 hlina piesčitá, tuhá, svetlosivá  tr.F3 MS 
Hladina podzemnej vody  - narazená 3,10 m p.t. 
                              - ustálená 2,57 m p.t. 
    
S-8 (136,360 m.n.m.) 
0,0 – 1,5  navážky – hlina so stavebným odpadom 
1,5 – 1,8  íl piesčitý, tvrdý, hnedý  tr.F4 CS  
1,8 – 2,3  štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, val. Ø 1-3-5cm, hnedý  tr.G3 G-F 
2,3 – 6,1  štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, val. Ø 1-3-5cm, hrdzavohnedý,  
     mokrý  tr.G3 G-F 
6,1 – 9,3  hlina piesčitá, tuhá, sivá  tr.F3 MS 
9,3 – 10,8 hlina piesčitá, pevná, sivá  tr.F3 MS 
10,80 – 13,20 piesok ílovitý, svetlohnedý  tr.S5 SC 
Hladina podzemnej vody  - narazená 2,50 m p.t. 

- ustálená 1,05 m p.t. 
 
Základové pomery v mieste založenia objektu : 

Povrch terénu, kde bude osadený predmetný objekt, je výškovo značne premenný, 
čo je spôsobené tým, že v minulosti sa na predmetnom pozemku nachádzal pôvodný 
objekt so suterénom, ktorý bol v celom rozsahu odstránený.  Stávajúci terén v mieste 
objektu, prechádza z úrovne 138.22 m.n.m. pri modulovej osi (A) na úroveň 136.1 
m.n.m. pri modulovej osi (F), čo predstavuje výškový rozdiel cca 2.1 m. Zároveň 
povrchovú vrstvu podložia tvoria navážky pozostávajúce z hliny zmiešanej so stavebným 
odpadom (úlomky tehál, betónu, makadam). Návažky sú v rámci objektu, premennej 
výšky od cca 0.7 m (os A) po 1.5 m (os F). Tieto navážky nie sú vhodné na zakladanie 
ani do násypov a je ich nutné v plnom rozsahu odstrániť. Vzhľadom ku konfigurácii 
terénu, navážkam a vzhľadom k osadeniu podlahy objektu, pričom ±0.00 = 139.7 m.n.m, 
vzniká pod podlahou objektu značná výška násypov. Pri predpokladanej úrovni HTU = -
0.5 m, sa bude výška násypov po túto úroveň pohybovať od cca 1.6 m v modulovej osi 
(A) po 4.6 m v modulovej osi (F).        
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B1.3 POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY 
 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité nasledujúce geodetické 
podklady: 

- zdigitalizované podklady skutočného stavu objektov pozemných a podzemných 
vedení, 
- polohopisné a výškopisné zameranie lokality  Ing. Zuzana Lacková, 
- výškový systém BpV, 
- súradnicový systém  JTSK. 

 
B1.4 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 
 

Na pozemku určeného pre umiestnenie a  výstavbu sa toho času nenachádzajú 
žiadne stavby (len zostatky po zbúraných stavbách),  plocha je označená podľa výpisu 
z LV ako zastavané plochy a územia – dvor. Pred výstavbou v rámci prípravy územia 
bude potrebné vyčistiť terén od buriny a zvyškov minulých stavieb, odstrániť poškodené 
spevnené plochy a urovnať terén navozením zeminy do výkopu po odstranených 
stavbách.   

Na pozemku par. číslo 11744/11 nie sú umiestnené nadzemné alebo podzemné 
vedenia inžinierskych sietí, ktoré by obmedzovali využitie územia. 

Pozemok nie je súčasťou chránených území, nenachádzajú sa na ňom chránené 
porasty ani zeleň určená k odstráneniu.  

 
V súvislosti s plánovanou výstavbou supermarketu Billa je nutné z časti v 

predstihu pred zahájením stavebných prác a z časti pred dokončením stavby pripraviť 
územie. Súčasťou prípravy územia sú hrubé terénne úpravy a búracie práce zvyškov 
asanovaných objektov pôvodnej zástavby. 

 
Búracie práce 

Všetky búrané objekty zahrnuté do prípravy územia pre navrhovanú stavbu 
supermarketu BILLA sa nachádzajú na pozemku p.č.11744/11. 
 
Príprava územia zahŕňa: 
A. Odstránenie autováhy vrátane základovej konštrukcie. 
B. Odstránenie schátralého parkoviska s povrchovou úpravou z betónových panelov. 
C. Odstránenie čelných stien asanovaného objektu pôvodných výrobných hál. Fasádne 
steny vo výške jedného nadzemného podlažia boli pri asanácii ponechané na severnej a 
západnej hranici pozemku v styku s Ružinovskou ulicou. Asanácia bude realizovaná ku 
koncu výstavby, nakoľko v priebehu výstavby budú existujúce torzá murovaných stien 
zabezpečovať funkciu oplotenia pozemku počas výstavby. 
D. Odstránenie torza pôvodných areálových rozvodov vody a kanalizácie. 
E. Odstránenie zvyškov objektu vrátnice na severnej hranici parcely v styku s Račianskou 
ulicou ulicou. Asanácia uličnej steny vrátnice bude realizovaná ku koncu výstavby, 
nakoľko v priebehu výstavby bude zabezpečovať funkciu oplotenia pozemku. 
F. Odstránenie čelných stien asanovaného objektu pôvodných výrobných hál. Asanácia 
bude realizovaná ku koncu výstavby, nakoľko budú existujúce torza murovaných stien 
zabezpečovať funkciu oplotenia pozemku počas výstavby. Stenu vybúrať po úroveň 
základovej konštrukcie, ktorá bude využitá ako základová konštrukcia navrhovaného 
oplotenia areálu (SO 13). 
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Hrubé terénne úpravy 
Použité podklady 
Polohopisný a výškopisný plán predmetného územia v M 1:500 v súradnicovom systém 
S-JTSK a výškovom systéme Bpv. a záverečná správa z geologického prieskumu. 
Popis objektu 
Hrubé terénne úpravy riešia prípravu pozemku pred zahájením samotnej výstavby 
objektov areálu predajne BILLA. Na základe geologického prieskumu je možné 
konštatovať, že v danej lokalite sa na povrchu nachádza vrstva navážky hliny so 
stavebným odpadom v hrúbke 0,5 – 1,80 m, ktorú je potrebné odstrániť na ploche 
1882,33 m2 pod stavebným objektom SO 02 predajňa BILLA. Celkový objem 
odstraňovanej navážky predstavuje 1656,16 m3. Odstránenie navážky v priestore pod 
budúcim parkoviskom je potrebné prehodnotiť na základe odborného posudku o jej 
únosnosti. 
Hrubé terénne úpravy sú navrhnuté tak, aby výška upraveného terénu bola 0,55 m pod 
úrovňou vjazdu z Račianskej ulice. Navrhovaná výšková úroveň úpravy pláne HTÚ je na 
139,200 m Bpv pre objekt SO 02 Predajňa BILLA a 138,70 m Bpv. pre spevnené plochy 
parkoviska. Celková bilancia zemných prác je výrazne negatívna - cca. 10156m3. 
Zakladanie nových skeletových konštrukcií je navrhnuté na veľkopriemerových pilótach. 
Pred realizáciou pilót je potrebné zasypať umelú depresiu, ktorá vznikla búraním 
pôvodného suterénu objektu mlynu. Zásyp musí vyhovovať požiadavke bezporuchového 
založenia podlahovej dosky objektu predajne. Podložie pod doskou na úrovni HTU = -
0.500 m musí byť zhutnené na požadovanú únosnosť - Edef2=90.0 MPa, 
Edef2/Edef1<2,5, D>98% ( merané statickou doskovou skúškou v zmysle STN 736190) 
na celej ploche. 
Stavebnú jamu je potrebné ochrániť pred účinkami dažďových vôd a vyčistiť od navážok 
z búrania pôvodného objektu tak, aby podklad bol jednotný zo zeminy F4 íl piesčitý tvrdý 
hnedý s prímesami valúnov. Vyčistenú stavebnú jamu prevezme stavebný dozor zápisom 
do stavebného denníka. 
Budovanie zásypu navrhujeme po vrstvách hrúbky maximálne 400mm. Materiál do 
zásypu by mal byť rovnorodý najlepšie netriedený štrkopiesok. Pred použitím 
zásypového materiálu musia byť vykonané laboratórne skúšky na stanovenie maximálnej 
objemovej hmotnosti a optimálnej vlhkosti v zmysle EN 13286-2 metóda B priestorovou 
modifikovanou skúškou alebo nekonfliktná STN. Materiál musí vyhovovať požiadavke 
na zamedzenie infiltrácie vrstiev 
Vrstvy násypu budú preberané v zmysle kontrolného skúšobného plánu výstavby zásypu. 
Na zhutnenom násype bude realizovaná prerušovacia vrstva zo štrkodrvy (resp. 
štrkopiesku) profilu 32/64 hrúbky 100mm, následne 50mm frakcie 8/16 a 20 mm frakcie 
2-4mm. Celková hrúbka štrkového podkladu bude 170mm. 
Podložie pod doskou na úrovni HTU = -0.520 m musí byť zhutnené na požadovanú 
únosnosť - Edef2=90.0 MPa, Edef2/Edef1<2,5, D>98% ( merané statickou doskovou 
skúškou v zmysle STN 736190) na celej ploche. 
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B2 POPIS STAVBY 
 
B2.1 URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
 

Stavba je situovaná v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, medzi ulicami 
Račianska, Kukučínova. Urbanisticky je územie svojou polohou, členením terénu, 
komunikačným napojením a orientáciou pre navrhovanú stavbu vhodné. Architektonický 
výraz objektu maloobchodnej prevádzky je jednoduchý, podriadený účelu a funkcii, 
vychádzajúci z architektúry stavieb daného účelu. Stavba je navrhnutá ako nenásilná, 
samostatne stojaca hmota.  

Vhodný výber stavebných materiálov s prihliadnutím na detail v architektúre, ako 
aj farebné riešenie sú predpokladom jednoduchej, tvarovo čistej architektúry vhodne 
zakomponovanej do existujúceho prostredia.   

Úroveň ±0,000 je na úrovni 139,7 m. n. m., výška atiky  je na kóte +6,2 m. 
Stavba sa umiestni : na 3,0 m od hranice pozemku parc. č. 21962/2 
                              na 2,55 m od hranice pozemku parc. č. 22001/1 
                               na 26,01 m od hranice pozemku parc. č. 2183/2.      

    na 16,19 m od hranice pozemku parc. č. 11744/9.      
 
B2.2 ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 

Architektonické riešenie.   
Stavba maloobchodnej predajne má vyslovene účelový charakter, architektonický 

návrh a formovanie objektu sú podriadené účelu prevádzky. 
Z hľadiska stavebno-architektonického konceptu tvorí objekt primárna 

jednopodlažná hmota, geometricky tvaru kvádra,  na pôdoryse obdĺžníkového tvaru 
s plochou strechou, ukončenou atikou na kóte +6,2m od ±0,000. Maximálne pôdorysné 
rozmery objektu sú 34,14 x 50,04m, s celkovou zastavanou plochou 1708,88m2. 
Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. 
Budova predajne je rozdelená do týchto funkčných celkov: 
- predajňa so vstupnou časťou, zapultím pre predaj lahôdok, zápultím s pečením pečiva a 

zápultím pre výsek čerstvého mäsa 
- kancelársky priestor 
- nájomný priestor 
- zázemie so skladovými a výrobnými priestormi, priestormi prípravovní, technickými 

miestnosťami, šatňami a sociálnymi miestnosťami. 
- priestor zásobovacieho dvora  

Projekt rieši všetky potrebné profesie  pre prevádzku nájomnej jednotky - ZTI, 
elektro NN, VZT, ÚK, slaboprúdové rozvody, MaR, požiarna ochrana, statika, ZODT. 

 
B2.3 PREVÁDZKOVO-DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 
 

Dispozičné riešenie objektu je prevádzkovo rozdelené do viacerých funkčných účelových 
jednotiek: 
a/ spoločné zázemie  
b/ priestory predajne so zádverím 
c/ kancelária 
d/ nájomný priestor 
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Dispozičné riešenie maloobchodnej predajne je dané situovaním riešeného objektu 

na pozemku, ako aj rozmiestnením jednotlivých prevádzkových priestorov v rámci 
objektu. Zázemie a zásobovanie je riešené z juhovýchodnej strany objektu – zásobovacieho 
dvora.  

Samotné zázemie je rozdelené do niekoľkých prevádzkovo-funkčných celkov, a to 
nasledovne: 

- Sklad tovaru (market) – je prístupný zo zadnej časti objektu zo zásobovacieho 
dvora, z juhovýchodnej strany. Priestor skladu je zároveň aj hlavným komunikačným 
uzlom medzi ostatnými prevádzkovými časťami zázemia.  
Zo skladu tovaru sú prístupné aj priestory samostatných chladiarenských a mraziarenských 
skladov delených na jednotlivé druhy skladovaného tovaru (chladený sklad zeleniny 
prístupný cez miestnosť prípravy ovocia a zeleniny, chlad. sklad mliečnych výrobkov, 
chladený sklad mäsových a hydinových výrobkov, chladený sklad hydiny, mraziarenský 
sklad marketu,  suchý sklad nepotravinárskeho tovaru, suchý sklad pečiva a prevádzkový 
sklad.  

- Lahôdky – prevádzkovo pozostávajú z miestností nachádzajúcich sa polohovo 
v zázemí, a to príjem lahôdok, príprava lahôdok, s náväzným chladeným skladom lahôdok, 
skladom obalov pre lahôdky a predajnej časti priestorovo integrovanej do samotnej 
predajnej plochy marketu. 

- Príprava pečiva – prevádzkovo pozostáva taktiež ako lahôdky z miestností 
v zázemí : príprava pečiva a mraziarenský sklad pečiva, a z priestoru na pečenie a predaj 
čerstvého pečiva integrovaného do priestoru predajne. 

-  Šatne a hygienické zázemie pre zamestnancov, denná miestnosť pre 
zamestnancov marketu, sú prístupné z centrálneho skladu tovaru. Šatne sú delené na 
mužské a ženské, so samostatnými hygienickými priestormi pre jednotlivé šatne. 

- Prevádzka príjmu a spracovania mäsa pozostáva z miestnosti príjmu mäsa – 
samostatne prístupnej z juhovýchodnej fasády, chladeného skladu mäsa (pred 
spracovaním), samotného priestoru rozrábky mäsa, z ktorej je prístup do chladeného 
skladu mäsových a hydinových výrobkov a hydiny a do skladu obalov, a priestoru šatní 
a hygienického zázemia pre mäsiarov. Šatne a hygienické zázemie pre mäsiarov sú 
prístupné aj z priestorov skladu marketu cez spojovaciu chodbu, a samotné šatne sú delené 
na čisté a špinavé, spolu s hygienickým zázemím vytvárajú hygienickú slučku čistej 
a špinavej šatne. Z priestoru spojovacej chodby pri šatniach mäsiarov je prístupná aj 
samostatná miestnosť upratovačky pre prevádzkovú časť príjmu a spracovania mäsa. 

-  Chladený sklad odpadkov je samostatný priestor prístupný z exteriéru 
z juhovýchodnej strany objektu. 

- Technické priestory objektu – kotolňa, strojovňa chladenia, rozvodňa elektro nn 
sú prístupné z exteriéru z juhovýchodnej strany objektu. 

Predajňa je orientovaná smerom k parkovisku zákazníkov na juhozápadnú stranu, 
odkiaľ je riešený aj vstup do predajne cez zádverie. V priestore predajne v zóne pri 
pokladniach sa nachádza kancelária oddelená od predajného priestoru zasklenou stenou. 

Nájomný priestor – tvorí samostatnú prevádzku (nezávislú od ostatnej prevádzky 
maloobchodnej predajne) a je v rámci realizačného projektu pripravený ako holopriestor s  
bodmi napojenia na  studenú vodu, kanalizáciu, elektro nn, slaboprúdové rozvody, 
vykurovanie. 

Vstup zákazníkov je z priestoru predajne, samostatný zásobovací vstup je zo 
severovýchodného priečelia budovy. 



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
 

MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
 

PORTIK, spol. s r.o,  Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 
 

Bratislava, 27. august 2012 
 
 

11

Projektová dokumentácia na nájomný priestor – nie je súčasťou riešenia tejto 
projektovej dokumentácie. 
 

 
B3 OBJEKTOVÁ SÚSTAVA 
 

Stavba je rozdelená do stavebných objektov v následnej objektovej sústave: 
 
SO.01  Príprava územia, HTÚ   
SO.02             Maloobchodná predajňa Billa  
SO.03       Prípojka elektro vn 
SO.04     Trafostanica 
SO.05    Prípojka elektro nn 
SO.06.1   Vodovodná prípojka a vodomerová šachta   
SO.06.2    Vodovod areálový  
SO.07.1          Splašková kanalizácia - prípojka 
SO.07.2 Splašková kanalizácia areálová 
SO.07.3          Lapač tukov 
SO.08.1          Dažďová kanalizácia – prípojka 
SO.08.2         Dažďová kanalizácia areálová 
SO.08.3          Dažďová kanalizácia areálová zaolejovaná 
SO.08.4          Odlučovač ropných látok 
SO.09.1         Prípojka plynu STL 
SO.09.2          Areálový rozvod plynu STL 
SO.10             Prípojka slaboprúdu  
SO.11  Preložka verejného osvetlenia 
SO.12.1          Úprava vjazdu do areálu 
SO.12.2          Spevnené plochy a komunikácie 
SO.12.3          Sadové úpravy 
SO.12.4    Zrušenie existujúceho prejazdu cez električkovú trať 
SO.13             Oplotenie areálu 
SO.14             Areálové osvetlenie 
SO.15             Reklamné prvky a pilóny 
SO.16    Preložka trolejového vedenia električkovej trate 
 
 

B4 KAPACITNÉ UKAZOVATELE A NÁROKY ENERIÍ 
 
B4.1 UKAZOVATELE STAVBY 
       Kapacitné ukazovatele: 

Plocha pozemku:     7 572,00 m2 - 100,00% 
 
Zastavaná plocha objektu:         1 708,88 m2   -   22,56% 

Úžitková plocha predajne :     926,04 m2 

 Nájom :       183,41 m2 

Kancelária :       16,61 m2 
Úžitková plocha zázemia :     444,02 m2 

 Počet zamestnancov :  40 v dvojsmennej prevádzke (20 zamestnancov/1smena) 
 Výška atiky :       +6,200 od ±0,000 
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 ±0,000=139,7 m.n.m. B.p.v. 
Obostavaný priestor:     10 285,0 m3 
 
Parkoviská a komunikácie pre automobily:  3 694,00 m2 -   48,78% 

Chodníky a plochy pre chodcov:      332,00 m2 -     4,38% 
Zeleň:       1 837,65 m2 -   24,26% 

 

B4.2 STATICKÁ DOPRAVA 
Statická doprava je prepočítaná v  zmysle STN 736110/Z1 , čl.16.3.10, tab. 19a 

a tab.20. Výpočtom statickej dopravy vyšlo, že je nutné vybudovať parkovisko so 44   
parkovacími miestami. Na pozemku bude vybudovaných 79 parkovacích miest. Z toho 
budú 4 parkovacie miesta pre telesne postihnutých. Na jednom parkovacom mieste sa 
zriadi prístrešok pre nákupné vozíky.  

 
B4.3 PRACOVNÉ SILY 
 Predpokladáme nasledovné zloženia pracovníkov: 
 Administratíny pracovník :        1 
 Predavačky :        10 
 Pomocný personál :         7 
 Strážna služba :         2 
 Spolu :       20 na dve zmeny = 40 
 Zmennosť :      dve samostatné zmeny 

Prevádzková doba – predajňa :   pondelok až nedeľa. 
 

B4.4 KAPACITNÉ UKAZOVATELE ENERGIÍ 

B4.4.1 BILANCIA POTRIEB VODY A ODVÁDZANÝCH VÔD 
 
Potreba vody - Výpočet potreby vody: podľa vyhl. MP SR z 14.11.2006  
 
Zamestnanci 40 x 80 l/os :    3 200 l/d 
Priemerná potreba vody : 3 200 l/d    

            Qp = 3 200 l.d-1     
Qm = Qp x k1= 4 160 l.d-1 

            4 160  l.d-1 = 0,0482 l/s 
čl. 9/7- k1 = 1,3 

             Qh = Qm x k2= 5 361 l.d-1 

čl. 9/8 - k2 = 1,8 
 

4 160 l.d-1  x 1,8 / 10 hod. = 749 l.h-1 = 0,2 l.s-1 

             Qh = 0,2 l.s-1 

            
Potreba požiarnej vody je  stanovená v časti požiarna ochrana a zodpovedá menovitej 
svetlosti prípojky. 
 

          Výpočet množstva odpadových vôd – odpovedajú spotrebe vody: 
             Qp = 3 200 l.d-1     
             Qm = Qp x k1 = 4 160 l.d-1 
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              4 160 l.d-1 = 0,0482 l/s 
čl. 9/7- k1= 1,3 

            Qh = Qm x k2= 5 361 l.d-1 

čl. 9/8- k2= 1,8 
4 160 l.d-1 x 1,8 / 10 hod. = 749 l.h-1 = 0,2 l.s-1 

            Qh = 0,2 l.s-1 

         
Odtokové množstvá – dažďové vody počítané pre:  

i = 142 ha l/s.ha, p = 0,5, t = 15 min. 
Strecha + spevnené plochy: 
  Q = S.i.y = 1955 x 142 x 0,9 = 24,98 l/s 
Spevnené plochy – nátok do ORL: 
Parkovisko:  Q = S.i.y = 3800 x 142 x 0,9 = 48,56 l/s 
 
Celkový odtok dažďových vôd: Q = 73,54 l/s  
 

B4.4.2  BILANCIA POTRIEB ELEKTRICKEJ ENERGIE  
 
Údaje o spotrebe 
 
Inštalovaný príkon  Pi/kW/             koef. súčasnosti          Súčasný príkon Pp/kW/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Chladenie              100 kW                 0,9                                 90  kW 
 Pec                          35 kW                         0,8                                 28  kW 
 Gril  +vitrína             20 kW                          0,7                                 14 kW 
 osvetlenie                30 kW                           0,9                                  27  kW 
 pokladne, váhy          5 kW                           0,8                                    4  kW 
 ostatné                     60 kW                          0,6                                  32  kW 
 VZT                       30 kW                          0,7                                  11 kW 
 Kotolňa                      5 kW                          0,8                                    3  kW 
 
    spolu                            Pi = 315 kW                                                     
                                        Pp = 220  kW 
                

B4.4.3  BILANCIA POTRIEB PLYNU 
 

Typ spotrebiča: Počet 
spotrebičov: 

Tepelný 
výkon: 

Tepelný 
príkon: 

Prívod 
plynu: 

Potreba 
plynu: 

Odťah 
spalín: 

Typ spotreb. 
podľa odvod. 

spalín:
  ks kW kW DN m3/h ∅ - mm  
ZÁVESNÝ 
KONDENZA
ČNÝ KOTOL 
BUDERUS GB 
162/100 

2 19,0-
94,5k

W 

 25 10,7 
 

80 "C" 
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B5 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

 Výstavba navrhovanej stavby a jej prevádzkou životné prostredie nebude zásadne 
ovplyvnené a nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

 Stavba svojou prevádzkou nebude negatívne ovplyvňovať okolie. Pri prevádzke 
vzniknú odpady pevné, tekuté a plynné, ktoré budú likvidované obvyklým spôsobom. 
Pevné odpady budú prevažne obalové materiály lepenka, sklo, plech, plasty – tieto sa 
budú zhromažďovať vo vyhradenom priestore a budú sa odvážať na likvidáciu alebo do 
zberu. Tekuté odpady budú bežné splašky. Jediným zdrojom plynných odpadov budú 
výduchy z klimatizácie vnútorných priestorov bez akéhokoľvek nebezpečného 
znečistenia a stavba je zaradená z hľadiska znečisťovania ovzdušia ohľadom vykurovania 
za MZZO. 

 
B5.1 ODPADY A ICH LIKVIDÁCIA 
 

Zatriedenie odpadov ktoré vzniknú počas výstavby objektu 
Počas výstavby vzniknú odpady (typický stavebný odpad), ktoré možno v zmysle 

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov zatriediť do týchto skupín a podskupín: 

 
Číslo skupiny Názov skupiny 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií 
Číslo podskupiny  Názov podskupiny 

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 
Množstvo          
(t) 

17 01 01 Betón O 15,0 
Číslo podskupiny  Názov podskupiny 

17 02 Drevo, sklo a plasty 
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 
Množstvo          
(t) 

17 02 01 Drevo O 0,2 
Číslo podskupiny  Názov podskupiny 

17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky 
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 
Množstvo          
(t) 

17 03 02 
Bitumenové zmesi iné ako 
uvedené 17 03 01 O 0,35 

Číslo podskupiny  Názov podskupiny 

17 04 Kovy (vrátane ich zliatin) 
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Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo          
(t) 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,2 
Číslo podskupiny  Názov podskupiny 

17 05 Zemina (vrátane výkopovej zeminy) 
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 
Množstvo          
(t) 

17 05 06 
Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 O 2 500,0 

Číslo podskupiny  Názov podskupiny 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií 
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 
Množstvo          
(t) 

17 09 04 

Zmiešané odpady zo stavieb a 
demolácií iné ako uvedené v 17 
09 01 a 17 09 03 O 3,0 

 
Možno predpokladať, že počas výstavby vznikne asi 2 520 ton odpadov. Skutočné 

množstvo bude možné určiť počas výkopových prác. Vzniknutý odpad bude zaradený do 
kategórie ostatných odpadov. S odpadom, ktorý vznikne počas výstavby objektu bude 
zhotoviteľ stavby nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch, V zmysle §19 ods.1, 
písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch bude tento odpad zhodnocovať pri svojej 
činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Na prípadné 
zneškodnenie odpadov využije skládku odpadov. Iné významné výstupy v etape výstavby 
sa neočakávajú. 

Odpady, ktoré  vzniknú počas výstavby, bude likvidovať dodávateľská 
organizácia vo vyhovujúcom zariadení na nakladanie s odpadmi. 
 
 

B5.2 STAROSTLIVOSŤ O TECHNICKÉ ZARIADENIE 
 
Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu elektrických zariadení. 
      Pracovníci pre obsluhu elektrických zariadení musia byť oboznámení s predpismi 
v rozsahu nimi vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa Vyhl. 
508/2009 Zb. z.. Oboznámenie musí byť prevedené v súlade s STN 34 3108. 
 
Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na elektrických zariadeniach 
      Pracovníci určení na prácu na el. zariadeniach musia byť zaškolení a 
preukázateľne preskúšaní na túto činnosť v zmysle Vyhl. 508/2009 Zb.z.. 
 
Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení 
      a/ s poskytovaním prvej pomoci pri úraze el. prúdom 
      b/ s protipožiarnymi predpismi 
      c/ s používaním ochranných pomôcok 
      d/ s postupom pri hlásení závad na zariadeniach 
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Požiadavky na vykonávanie revízií a skúšok v zmysle Vyhl. Zb. 508/2009 Zb. z.. 
     Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť na nich vykonané 

východisková revízia a skúšobná prevádzka v rozsahu potrebnom na preverenie 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení podľa STN 33 2000-1 a STN 33 2000-6-
61. Prevádzkovateľ je potom povinný vykonávať pravidelné odborné prehliadky 
a odborné skúšky elektrickej inštalácie v zmysle STN 33 1500. 
 
Údržba elektrických zariadení. 

     Všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom 
stave, aby ich prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré neboli dlhší 
čas v prevádzke, musí byť pred ich opätovným zapojením preverená ich bezpečná 
prevádzkyschopnosť. 

 
 

B6 TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 
B6.1 SO.01 PRÍPRAVA ÚZEMIA, HTÚ 
   

Príprava územia zahŕňa: 
A. Odstránenie autováhy vrátane základovej konštrukcie. 
B. Odstránenie schátralého parkoviska s povrchovou úpravou z betónových panelov. 
C. Odstránenie čelných stien asanovaného objektu pôvodných výrobných hál. Fasádne 
steny vo výške jedného nadzemného podlažia boli pri asanácii ponechané na severnej a 
západnej hranici pozemku v styku s Ružinovskou ulicou. Asanácia bude realizovaná ku 
koncu výstavby, nakoľko v priebehu výstavby budú existujúce torzá murovaných stien 
zabezpečovať funkciu oplotenia pozemku počas výstavby. 
D. Odstránenie torza pôvodných areálových rozvodov vody a kanalizácie. 
E. Odstránenie zvyškov objektu vrátnice na severnej hranici parcely v styku s Račianskou 
ulicou ulicou. Asanácia uličnej steny vrátnice bude realizovaná ku koncu výstavby, 
nakoľko v priebehu výstavby bude zabezpečovať funkciu oplotenia pozemku. 
F. Odstránenie čelných stien asanovaného objektu pôvodných výrobných hál. Asanácia 
bude realizovaná ku koncu výstavby, nakoľko budú existujúce torza murovaných stien 
zabezpečovať funkciu oplotenia pozemku počas výstavby. Stenu vybúrať po úroveň 
základovej konštrukcie, ktorá bude využitá ako základová konštrukcia navrhovaného 
oplotenia areálu (SO 13). 
Hrubé terénne úpravy 
Použité podklady 
Polohopisný a výškopisný plán predmetného územia v M 1:500 v súradnicovom systém 
S-JTSK a výškovom systéme Bpv. a záverečná správa z geologického prieskumu. 
Popis objektu 
Hrubé terénne úpravy riešia prípravu pozemku pred zahájením samotnej výstavby 
objektov areálu predajne BILLA. Na základe geologického prieskumu je možné 
konštatovať, že v danej lokalite sa na povrchu nachádza vrstva navážky hliny so 
stavebným odpadom v hrúbke 0,5 – 1,80 m, ktorú je potrebné odstrániť na ploche 
1882,33 m2 pod stavebným objektom SO 02 predajňa BILLA. Celkový objem 
odstraňovanej navážky predstavuje 1656,16 m3. Odstránenie navážky v priestore pod 
budúcim parkoviskom je potrebné prehodnotiť na základe odborného posudku o jej 
únosnosti. 
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Hrubé terénne úpravy sú navrhnuté tak, aby výška upraveného terénu bola 0,55 m pod 
úrovňou vjazdu z Račianskej ulice. Navrhovaná výšková úroveň úpravy pláne HTÚ je na 
139,200 m Bpv pre objekt SO 02 Predajňa BILLA a 138,70 m Bpv. pre spevnené plochy 
parkoviska. Celková bilancia zemných prác je výrazne negatívna - cca. 10156m3. 
Zakladanie nových skeletových konštrukcií je navrhnuté na veľkopriemerových pilótach. 
Pred realizáciou pilót je potrebné zasypať umelú depresiu, ktorá vznikla búraním 
pôvodného suterénu objektu mlynu. Zásyp musí vyhovovať požiadavke bezporuchového 
založenia podlahovej dosky objektu predajne. Podložie pod doskou na úrovni HTU = -
0.500 m musí byť zhutnené na požadovanú únosnosť - Edef2=90.0 MPa, 
Edef2/Edef1<2,5, D>98% ( merané statickou doskovou skúškou v zmysle STN 736190) 
na celej ploche. 
Stavebnú jamu je potrebné ochrániť pred účinkami dažďových vôd a vyčistiť od navážok 
z búrania pôvodného objektu tak, aby podklad bol jednotný zo zeminy F4 íl piesčitý tvrdý 
hnedý s prímesami valúnov. Vyčistenú stavebnú jamu prevezme stavebný dozor zápisom 
do stavebného denníka. 
Budovanie zásypu navrhujeme po vrstvách hrúbky maximálne 400mm. Materiál do 
zásypu by mal byť rovnorodý najlepšie netriedený štrkopiesok. Pred použitím 
zásypového materiálu musia byť vykonané laboratórne skúšky na stanovenie maximálnej 
objemovej hmotnosti a optimálnej vlhkosti v zmysle EN 13286-2 metóda B priestorovou 
modifikovanou skúškou alebo nekonfliktná STN. Materiál musí vyhovovať požiadavke 
na zamedzenie infiltrácie vrstiev 
Vrstvy násypu budú preberané v zmysle kontrolného skúšobného plánu výstavby zásypu. 
Na zhutnenom násype bude realizovaná prerušovacia vrstva zo štrkodrvy (resp. 
štrkopiesku) profilu 32/64 hrúbky 100mm, následne 50mm frakcie 8/16 a 20 mm frakcie 
2-4mm. Celková hrúbka štrkového podkladu bude 170mm. 
Podložie pod doskou na úrovni HTU = -0.520 m musí byť zhutnené na požadovanú 
únosnosť - Edef2=90.0 MPa, Edef2/Edef1<2,5, D>98% ( merané statickou doskovou 
skúškou v zmysle STN 736190) na celej ploche. 

 
 
B6.2 SO.02  MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA  

 
B6.2.1 VÝKOPY 

Objekt maloobchodnej predajne je umiestnený na pozemku bývalého výrobného 
areálu, na ktorom boli odstránené pôvodné výrobné objekty, ktoré mali suterénne 
podlažia. Na pozemku sa v súčasnosti v ploche pod navrhovaným objektom nachádza 
výkopová jama (po demolácii pôvodných objektov), hĺbky cca 1,80až 3,00m od 
navrhovanej ±0,000. 

Stávajúci terén v mieste objektu, prechádza z úrovne 138.22 m.n.m. pri modulovej 
osi (A) na úroveň 136.1 m.n.m. pri modulovej osi (F), čo predstavuje výškový rozdiel cca 
2.1 m. Zároveň povrchovú vrstvu podložia tvoria navážky pozostávajúce z hliny 
zmiešanej so stavebným odpadom (úlomky tehál, betónu, makadam). Návažky sú v rámci 
objektu, premennej výšky od cca 0.7 m (os A) po 1.5 m (os F). Tieto navážky nie sú 
vhodné na zakladanie ani do násypov a je ich nutné v plnom rozsahu odstrániť. 
Vzhľadom ku konfigurácii terénu, navážkam a vzhľadom k osadeniu podlahy objektu, 
pričom ±0.00 = 139.7 m.n.m, vzniká pod podlahou objektu značná výška násypov. Pri 
predpokladanej úrovni HTU = -0.5 m, sa bude výška násypov po túto úroveň pohybovať 
od cca 1.6 m v modulovej osi (A) po 4.6 m v modulovej osi (F).        
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Nakoľko v ploche pozemku pod navrhovaným objektom je existujúci výkop, 
skrývka humusovej vrstvy realizovaná nebude. 

Pred realizáciou základových konštrukcií a podlahy objektu budú v rámci 
prípravy územia realizované hrubé terénne úpravy – riešené v samostatnej časti 
dokumentácii – objekt SO.01 - PRÍPRAVA ÚZEMIA A HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY. 

Hrubé terénne úpravy sú navrhnuté tak, aby výška upraveného terénu bola 0,55 m 
pod úrovňou vjazdu z Račianskej ulice. Navrhovaná výšková úroveň úpravy pláne HTÚ 
je na 139,200m Bpv. (t.j.-0,500m od ±0,000) pre objekt SO02 Predajňa Billa. Podložie 
pod doskou na úrovni HTU = -0.500 m musí byť zhutnené na  požadovanú únosnosť - 
Edef2=90.0 MPa, Edef2/Edef1<2,5, D>98% ( merané statickou doskovou skúškou 
v zmysle STN 736190) na celej ploche. 

 
B6.2.2 ZAKLADANIE 

Vzhľadom k výškovému osadeniu objektu, konfigurácii terénu a vzhľadom ku 
geologickým pomerom je navrhnuté hĺbkové založenie objektu na vŕtaných 
železobetónových pilótach. Všetky pilóty budú votknuté do vrstvy stredne uľahlých 
štrkov, kvôli zabezpečeniu rovnomerného sadania.   

Vzhľadom na konfiguráciu pôvodného terénu budú pilóty zrealizované zo 
zvýšenej úrovne. Pilotovacia rovina pre vŕtanie pilót bude tvorená úrovňou HTU = -0.5 
m, čo zároveň predstavuje hornú hranu hlavíc. Horná hrana všetkých pilót bude na 
jednotnej úrovni -1.6 m. Celkovo sú navrhnuté dva priemery vŕtaných pilót Ø 600 mm a 
Ø 880 mm v dĺžkach od 3,00 m do 5,0 m vo väzbe na zaťaženie od hornej stavby 
a vzhľadom k polohám štrkovej vrstvy v podloží. Pod každý stĺp je navrhnutá jedna 
samotne pôsobiaca pilóta. Materiál železobetónových pilót je betón C25/30 a oceľ 
10505(R).  

Po zrealizovaní pilótových základov budú nad pilótami vytvorené kalichové 
hlavice na ukotvenie stĺpov nosnej konštrukcie do základových konštrukcií s dodatočným 
prepojením hlavíc s pilótami kvôli prenosu vodorovných síl a ohybových momentov so 
stĺpov do pilót. V projekte je navrhnutý jeden typ hlavice pôdorysne kruhový tvar 
priemeru Ø 1150 mm a bude vŕtaná z pilótovacej úrovne. Výška hlavice bude 1.1 m. 
Materiál železobetónových hlavíc je betón C25/30 a výstuž 10505(R). 

Po obvode haly budú navrhnuté prefabrikované základové nosníky hrúbky 
300mm (70 mm monierka + tepelná izolácia 80mm + nosná betónová vrstva  150mm). 
Horná hrana nosníkov bude na úrovni  +0,20, no v mieste dverí a zasklenej steny bude 
horná hrana znížená na úroveň -0,10. Dolná hrana nosníkov bude na úrovni -1.0 m. 
Základové nosníky budú ukladané na horné hrany hlavíc. Výška nosníkov bude 1200mm 
resp. 900 mm. Základové nosníky budú z betónu C30/37 a z ocele 10505(R). 
 
Podlaha v objekte : 

Vzhľadom k výške zásypov a  kvôli zvýšeniu tuhosti podlahy je v objekte 
navrhnutá podlahová doska  výšky 340 mm, ktorá bude vyľahčená plastovými prvkami 
U-Boot Beton. Doska hrúbky 340 mm bude mať nasledovnú skladbu : spodná doska 60 
mm + plastový prvok UB20 výšky 200 mm s nožičkami výšky 60mm + horná doska 80 
mm. Plastové prvky U-Boot Beton UB20 majú pôdorysné rozmery 520 x 520 mm a budú 
v pôdoryse rozmiestnené v rastri 640 mm x 640 mm aby medzi U-bootmi vznikli rebrá 
šírky 120 mm. Doska bude pri oboch povrchoch vystužená sieťovinami Q188 Ø6/150 - 
Ø6/150. Spodná a horná doska a taktiež rebrá budú z drátkobetónu C25/30 s oceľovými 
vláknami Dramix RC-80/60-BN s dávkovaním 25.0 kg/m3. Doska je navrhnutá bez 
rezaných dilatácií ako bezdilatačná, pracovná odstávka (dilatácia)  bude medzi 
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podlahovou doskou predajne a podlahou v skladovej časti. Maximálne rozmery 
dilatačného celku budú teda 33.6 m x 35.85 m. Okolo pevných prvkov v podlahe a na 
hranách dosky (napr. okolo nosníkov) musia byť realizované dilatačné škáry 
prostredníctvom pokládky stlačiteľného materiálu o hrúbke min. 1 cm na styčnej ploche 
betónu v celej hrúbke dosky. Podlahová doska v rámci objektu je výškovo členitá – 
predajňa bude mať hornú hranu dosky na úrovni -0.020 resp. -0.030 (pri vstupe), 
v skladovej časti bude horná hrana dosky na úrovniach ±0.000, -0.080 resp. -0.180. 
Podlahová doska v mieste mraziacich boxov, ktorá je na úrovni -0.180 bude bez 
plastových prvkov U-Boot Beton a bude hrúbky 240 mm. V miestach kde budú v podlahe 
vytvorené drážky pre vedenie rozvodov budú použité nižšie U-Booty UB13 výšky 130 
mm s nožičkami výšky 60 mm.        

Podložie pod doskou na úrovni HTU = -0.5 m musí byť zhutnené na  požadovanú 
únosnosť Edef2 = 90.0 MPa, Edef2/Edef1<2.5, D>98% ( merané statickou doskovou 
skúškou v zmysle STN 736190) na celej ploche.  Vzhľadom ku konfigurácii terénu, 
navážkam a vzhľadom k osadeniu podlahy objektu, pričom ±0.00 = 139.7 m.n.m, vzniká 
pod podlahou objektu značná výška násypov. Pri predpokladanej úrovni HTU = -0.5 m, 
sa bude výška násypov po túto úroveň pohybovať od cca 1.6 m v modulovej osi (A) po 
4.6 m v modulovej osi (F). Zhutňovanie podložia musí byť realizované po vrstvách, 
v súlade s obecnými predpismi a normami. Pre násypy je nutné používať len rovnorodý 
materiál vhodný do násypov a na hutnenie najlepšie netriedený štrkopiesok. Zásyp musí 
vyhovovať požiadavke bezporuchového založenia podlahovej dosky objektu predajne. 
Postup pri úprave podložia viď technická správa k objektu SO 01 Príprava územia a 
HTU. 
Postup pri realizácii podlahy : 

Vytvorenie podkladných vrstiev podlahovej dosky s požadovanými parametrami. 
Uloženie nopovej fólie + geotextílie na upravený a zrovnaný podklad.  

Uloženie dištančných pásov pre sieťovinu a uloženie dolnej vrstvy sietí Q188. 
Siete stykovať presahom na min. 400 mm. Spodná sieťovina bude mať krytie od 
spodného povrchu 50 mm a bude zároveň slúžiť ako podklad pre ukladanie U-Bootov. 
Siete je nutné dostatočne podoprieť dištančnými pásmi aby pri betonáži nedošlo 
k zatlačeniu U-Bootov do podkladnej vrstvy.  

Rozmiestnenie plastových prvkov U-Boot Beton podľa kladačského výkresu. 
Plastové prvky U-Boot Beton UB20 mm s nožičkami výšky 60 mm  budú v pôdoryse 
rozmiestnené v rastri 640 mm x 640 mm aby medzi U-bootmi vznikli rebrá šírky 120 
mm. V mieste drážok pre vedenie rozvodov budú použité nižšie U-Booty UB13 výšky 
130 mm tiež s nožičkami výšky 60 mm. 

Uloženie dištančných pásov pre hornú sieťovinu na U-Booty a uloženie hornej 
vrstvy sietí Q188. Siete stykovať presahom na min. 400 mm. Horná sieťovina bude mať 
krytie od horného povrchu 30 mm. 

Betonáž spodnej vrstvy dosky celkovej hrúbky cca 80 mm = 60 mm spodná doska 
+ cca 20 mm nad spodnú hranu U-Bootov. Pri betonáži spodnej časti dosky je nutné 
použiť samozhutniteľný betón aby došlo k zatečeniu betónu pod U-Booty.  

Po zatuhnutí spodnej vrstvy (nie skôr aby nedošlo k vyplaveniu U-Bootov) 
zabetónovať rebrá a hornú časť dosky. Povrch zarovnať a zahladiť. Pre časť podlahy 
v sklade s hornou hranou na ±0.00 použiť podlahový vsyp. 

 
B6.2.3 ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 

Zvislá nosná konštrukcia objektu je tvorená prefabrikovanými železobetónovými 
stĺpmi. Modulová osnova hlavných stĺpov objektu je 2 x 16.75 m v priečnom smere a 3 x 
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12,0 m + 1 x 13.4 m v pozdĺžnom smere. Po obvode objektu sú umiestnené vetrové stĺpy, 
ktoré sú umiestnené medzi hlavnými stĺpmi. Osová vzdialenosť stĺpov po obvode je teda 
6.0 m resp. 6.7 m v pozdĺžnom smere a 5.6 m v priečnom smere.  

Strešná konštrukcia dvojloďovej haly je vyspádovaná od stredových stĺpov 
k obvodovým, takže stredové stĺpy majú väčšiu výšku ako obvodové. Horná hrana 
stredovej rady stĺpov je na úrovni +5.45 m, horná hrana obvodových stĺpov je na úrovni 
+4.95 m. Štítové stĺpy sú odstupňované podľa týchto výšok. Dolná hrana stĺpov v 
kalichoch, do ktorých sú stĺpy vložené, je na úrovni -1.30 m. Všetky stĺpy majú upravenú 
pätu (profilovaný spodok stĺpa), ktorá je vložená do hlavice pilóty a zaliata zálievkovým 
betónom. Takto je zabezpečené dôkladné prepojenie stĺpov s kalichom a pilótou . 

Vnútorné stredové stĺpy majú obdĺžnikový prierez 450 mm x 400 mm. Všetky 
obvodové stĺpy majú štvorcový prierez 400 mm x 400 mm. Stĺpy sú navrhnuté z betónu 
C40/50 a ocele 10505(R).  

Obvodový plášť objektu bude realizovaný z ľahkých izolačných stenových 
panelov, ktoré budú kotvené priamo do železobetónového skeletu a do pomocnej 
oceľovej konštrukcie. 

 
B6.2.3 VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 

Strešná konštrukcia objektu je tvorená plnostennými predpätými 
železobetónovými väzníkmi, uloženými v spáde k bočným stranám haly, na ktorých sú 
uložené predpäté železobetónové väznice s trapézovým plechom. Po obvode objektu 
budú na stĺpoch uložené obvodové stužidlá.  Väznice sú navrhnuté ako predpäté 
železobetónové na rozpon 12.0 m resp. 13.4 m. Prierez väzníc je lichobežníkový výšky 
600 mm resp. 700 mm (podľa rozpätia) so šírkou spodného pásu 190 mm a šírkou 
horného pásu 250 mm. Osová vzdialenosť väzníc v priečnom smere je 5.6 m. Materiál 
väzníc je betón C45/55 a výstuž 10505(R). Po odvode objektu sú väznice doplnené 
železobetónovými obvodovými stužidlami obdĺžnikového prierezu 0.18 m x 0.5 m resp. 
0.18 m x 0.45 m. Materiál obvodových stužidiel je betón C30/37 a výstuž 10505(R). Na 
väznice a obvodové nosníky je v smere spádu uložený trapézový plech RUUKKI TR 
153/840  hrúbky 0.88mm. 

Strešné väzníky sú navrhnuté ako plnostenné, uložené v spáde smerom 
k obvodovým stĺpom na rozpon 16.75 m. Väzníky sú T-prierezu s konštantnou výškou 
1200 mm. Horný pás väzníka má šírku 500 mm, stojina je šírky 160 mm. Osová 
vzdialenosť väzníkov v pozdĺžnom smere je 12.0 m. Materiál väzníkov je betón C40/50, 
predpínaca výstuž a výstuž 10505(R). V štítových stenách sú navrhnuté stužidlá prierezu 
0.18 m x 0.40 m, ktoré sú ukladané na štítové medzistĺpy. Materiál štítových stužidiel je 
betón C30/37 a výstuž 10505(R).  
 
Oceľové konštrukcie  

V streche sa nachádzajú aj pomocné oceľové konštrukcie pre VZT jednotky 
a oceľové výmeny pre prestupy a svetlíky ZOTSH, ktoré sú pomocou mechanických 
kotiev kotvené do prefabrikovaných železobetónových nosných prvkov. 

Vo fasáde sa nachádzajú pomocné nosné oceľové konštrukcie pre kotvenie 
fasádnych izolačných panelov, pri dverných a okenných otvoroch, prípadne pre kotvenie 
presklenej fasády a oceľovej markízy.  

Fasádne oceľové výmeny sú k nosným prvkom privarené cez kotevné platne 
osadené v prefabrikátoch. Atikové stĺpiky sú tiež privarené k pripraveným kotevným 
platniam v jednotlivých stĺpoch.  
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Oceľová markíza pred hlavným vstupom do objektu je tvorená pomocou 
zvarovaných T- profilov, ktoré sú privarené na oceľové výmeny z 2x-U300 a zavesené do 
stĺpov pomocou tiahla. Všetky oceľové konštrukcie vystavené vplyvom vonkajšieho 
prostredia (VZT plošiny a výmeny nad rovinou strechy, markíza) je nutné žiarovo 
pozinkovať.  

 
Na hornú hranu väzníkov bude uložený trapézový plech RUUKKI TR 153/840  

hrúbky 0.88mm v spáde smerom k odvodňovacím žlabom pri atikách pozdĺžnych 
obvodových stien, na ktorý bude uložená parozábrana, tepelnoizolačná a hydroizolačná 
vrstva.  

 
B6.2.4 NENOSNÉ A VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE 

Vnútorné deliace konštrukcie: 
Priečky na 1.NP sú navrhnuté ako murované z keramických priečkoviek 

POROTHERM hr.100mm a 125mm (murivo z tehál POROTHERM 8P+D, 11,5P+D na 
maltu vápenno-cementovú), stena medzi zázemím a predajňou bude murovaná z 
keramických tehál POROTHERM hr.250mm (murivo z tehál POROTHERM 25P+D na 
maltu vápennocementovú). Deliaca stena hr.250mm medzi predajňou a zázemím, 
požiarne deliace priečky, a murované priečky medzi skladom marketu a ostatnými 
priestormi zázemia budú vymurované do výšky po strop a požiarne utesnené v styku so 
strešným trapézovým plechom. Ostatné priečky budú vymurované do výšky 
3000/3100/3250/3300mm podľa potreby. 

- Priečky predsadené pred obvodový plášť v celom objekte z interiérovej strany 
pre vytvorenie priestorov pre vedenie inštalácii  sú navrhnuté ako sadrokartónové priečky 
s jednostranným jednoduchým opláštením.  

- V častiach lemovania miestností po obvode v styku podhľadových konštrukcií 
a stien chladiacich/mraziacich miestností budú SDK priečky obojstranne opláštené 
hr.100mm. 

- Steny mraziarenských a chladených skladov budú zo systémových 
tepelnoizolačných PUR panelov vhodných do potravinárskych prevádzok (hr.100mm - 
chladiarne, hr.150mm - mraziarne). 

- Nadvýšenie stienok nad stropmi chladiacich boxov bude z SDK priečok 
obojstranne opláštených hr.100mm., po výšku uvedenú v grafickej časti dokumentácie. 

- deliaca priečka medzi predajňou a nájomným priestorom v objekte bude z SDK 
priečky z nosných systémových pozinkovaných profilov š.100mm, obojstranne opláštené 
2x sadrokartónovou doskou hr.12,5mm – celkovej šírky priečky 150mm. 

 
Vonkajšie úpravy povrchov – fasáda: 
Obvodový plášť objektu bude tvorený kombináciou  
- sendvičových fasádnych tepelnoizolačných panelov kladených horizontálne so 

skrytým zámkom, jadro panelu z minerálneho vlákna, plášť panelu z oceľového plechu s 
polyesterovou povrchovou úpravou, farebný odtieň povrchovej úpravy plechu - 
RAL9006 z exteriérovej strany a biela (odtieň RAL - výber podľa vzorky dodávateľa) zo 
strany interiéru. V časti fasády – v module 3/A -3/D a v nadpraží hliníkovej zasklenej 
steny v module A/1 až A/3 budú sendvičové obvodové fasádne panely s požiarnou 
odolnosťou EI30D1. Súčasťou dodávky fasády sú aj oplechovania okenných parapetov, 
nadpraží, oplechovanie atiky a. 
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- konštrukciami zasklených stien s hliníkovými rámami s prerušeným tepelným 
mostom a s výplňou s číreho izolačného dvojskla. 

- vonkajšie hliníkové dvere s profilom s prerušeným tepelným mostom a výplňou 
s tepelnoizolačného panelu. 

- okenné výplne z konštrukciou rámu a krídla z plastového päťkomorového 
profilu bielej farby z exteriérovej strany s fóliou vo farebnom odtieni RAL9006 s výplňou 
s číreho izolačného dvojskla. 

- úprava povrchu prefabrikovaných betónových základových nosníkov 
vodeodolným náterom vo farebnom odtieni RAL9006. 

 
Vnútorné úpravy povrchov: 
Druh nášlapnej vrstvy podlahy je v súlade s funkčnými a estetickými 

požiadavkami na daný priestor.  
V predajných priestoroch a v priestoroch šatní a hygieny zamestanncov sú 

nášľapné vrstvy keramické (gress), v priestoroch prevádzok, skladov sú nášlapné vrstvy 
z keramickej dlažby klinker.  

V priestore skladu marketu betónová podlaha s podlahovým vsypom a 
uzatváracím ochranným náterom. 

V elektrorozvodni je na upravenej betónovej podlahe voľne uložený dielektrický 
koberec. 

Vo vlhkých priestoch je v skladbe podlahy navrhnutý hydroizolačný náter pod 
keramickou dlažbou. Podlaha v týchto priestoroch je spádovaná k podlahovej vpusti. 

V mraziarenských skladoch je podlaha tvorená systémovým tepelnoizolačným 
panelom s integrovanou nerezovou nášľapnou protišmykovou vrstvou. 

V ploche podlahy predajne aj zázemia je navrhnutý systém primárnych 
a sekundárnych dilatačných škár v dlažbe. Dlažba v predajni je kladená na 
základovú dosku stavby – ktorá je nedilatovaná. Skutočná poloha dilatačných škár 
v dlažbe musí rešpektovať šparorez kladenej dlažby. Pričom dilatačný celok 
podlahy dlažby v predajni nesmie presiahnúť podlahovú plochu max.80m2 – 
primárna dilatácia, a podružná dilatačná plocha max.25m2 – sekundárna dilatácia.  

Primárna dilatácia v dlažbe v predajni aj v zázemí je riešená vkladaním 
systémového dilatačného profilu (napr.JOINTODAL JF14, ....) do špáry v dlažbe 
a v sklade tmelením dilatačnéj škáry. 

V nájomnom priestore je podlahová doska realizovaná na výškovej úrovni -
0,02m. Nášľapná vrstva podlahy s podkladnými vrstvami bude dodávkou nájomníka. 

 
Steny: 
Povrchy stien sú tvorené disperznými maľbami, resp. umývateľnými olejovými 

nátermi do výšky 2,0m, prípadne po podhľad. Ako obklady stien v priestoroch s vyšším 
nárokom na povrchovú hygienu sú navrhnuté keramické obkladačky. V priestore sa bude 
v častiach lahôdok, pečiva a na stĺpoch nachádzať obklad z dosiek s povrchovou úpravou 
imitujúcou štruktúru dreva a kovu v požadovaných farebných odtieňoch.  

Povrchy železobetónových nosných konštrukcií, ktoré sú dodávkou statiky budú 
v predajni opatrené disperznými maľbami a v časti zázemia budú upravené bezprašným 
impregnačným náterom. 

Tepelnoizolačné obvodové panely budú z interiérovej strany opatrené 
polyesterovým nástrekom vo farebnom odtieni: biela RAL – výber podľa vzorky 
dodávateľa. Povrchová úprava tepelnoizolačných fasádnych panelov je súčasťou 
dodávky panelu! 



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
 

MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
 

PORTIK, spol. s r.o,  Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 
 

Bratislava, 27. august 2012 
 
 

23

Oceľové konštrukcie fasádnych výmien budú opatrené 1xzákladným náterom a 2x 
vrchným syntetickým náterom v požadovanom farebnom odtieni. 

Pre bližšiu špecifikáciu povrchových úprav pozri. Výkres č.11 – Výpis 
povrchových úprav.  
 

Stropy: 
V priestoroch miestností prevádzok zázemia, miestností sociálneho zázemia 

zamestnancov sú riešené podhľady demontovateľné kazetové v priestore zádveria je 
navrhnutý plný sadrokartónový podhľad. Stropy chladiarenských a mraziarenských 
miestností sú zo systémových sendvičových tepelnoizolačných panelov hr.100/150mm 
podľa miesta použitia. Priestory predajne, kancelárie, skladu marketu, strojovne 
chladenia a kotolne sú riešené bez podhľadovej konštrukcie. 

Plech strešného plášťa bude zo spodnej strany opatrený polyesterovým nástrekom.  
 
Povrchová úprava trapézového plechu je súčasťou dodávky plechu! 
Povrchy železobetónových nosných konštrukcií, ktoré sú dodávkou statiky budú 

v predajni opatrené disperznými maľbami a v časti zázemia budú upravené bezprašným 
impregnačným náterom. 

Oceľové výmeny v streche budú opatrené protipožiarnymi nátermi s požadovanou 
požiarnou odolnosťou a farebným odtieňom (základný náter + protipožiarny náter + 
uzatvárací náter). 

Pre bližšiu špecifikáciu povrchových úprav pozri. Výkres č.11 – Výpis 
povrchových úprav. 

Sokle: 
Sú riešené v nadväznosti na druh podlahy. V objekte sú navrhnuté keramické 

sokle podľa príslušného typu dlažby. V priestoroch príprav a skladov je z dôvodu 
zvýšených hygienických nárokov navrhnutý keramický soklový profil s polžliabkom. 

 
B6.2.5 VÝPLNE OTVOROV 

Vnútorné výplne otvorov: 
V objekte sú navrhnuté dvere:  
- drevené typové s laminátovým povrchom do oceľových zárubní 
- v požiarne deliacich konštrukciách oceľové plné, resp. čiastočne presklené v 

oceľovej zárubni 
- špeciálne dvere do chladiarenských a mraziarenských priestorov -  v závislosti 

od polohy a funkcie miestnosti. 
Deliace steny medzi priestorom predajne a priestorom zádveria sú  navrhnuté ako 

hliníkové s výplňou s číreho bezpečnostného skla s fóliou s automatickými dverami 
napojenými na EPS do únikovej cesty. Stena oddeľujúca priestor kancelárie a predajne 
bude taktiež hliníková s výplňou z číreho bezpečnostného skla s fóliou v spodnej časti 
s výplňou z nepriehľadného emailového skla. 

 
Vonkajšie výplne otvorov: 
V obvodovom plášti budú osadené  
- plastové otváravo-sklopné okenné výplne otvorov s výplňou s číreho izolačného 

dvojskla, konštrukcia rámu a krídla bielej farby s farebnou fóliou (odtieň RAL9006) 
z exteriérovej strany 

- zasklená stena vstupu s hliníkovým rámom s prerušeným tepelným mostom s 
výplňou s číreho izolačného dvojskla  
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- dverné výplne otvorov - hliníkové, s výplňou s tepelnoizolačného panelu, 
povrchová úprava vo farebnom odtieni RAL9006  

- dvere do chladeného skladu živočíšnych vedľajších produktov ako systémové 
chladiarenské dvere. 

Všetky fasádne výplne otvorov – okrem dverí do chladeného skladu odpadkov – 
sú dodávkou stavebníka. 

 
B6.2.6 STRECHA 

Na hornú hranu väzníkov bude uložený trapézový plech RUUKKI TR 153/840  
hrúbky 0.88mm v spáde smerom k odvodňovacím žlabom pri atikách pozdĺžnych 
obvodových stien, na ktorý bude uložená parozábrana, tepelnoizolačná a hydroizolačná 
vrstva. 
 

B6.2.7 TEPELNÉ, ZVUKOVÉ A PROTIPOŽIARNE IZOLÁCIE 
V podlahe mraziarenských miestností je navrhnutá tepelná izolácia zo 

systémových sendvičových panelov, hr.150mm. Do skladieb podláh v pásme 2m od 
obvodovej steny je navrhnutá tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu hr.100mm. V 
skladbe strechy je navrhnutá tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.200mm. 

 
B6.2.8 VYKUROVANIE 

PD rieši vykurovanie  pre predajný priestor so zázemím. 
Objekt je samostatne stojaca budova s predajňou so zázemím. Zdrojom tepla bude 

plynová kotolňa umiestnená v samostatnej miestnosti na 1.NP  Pre vykurovanie je 
navrhnuté radiátorové vykurovanie s teplotným spádom 70/50°C pre zázemie, sálavé 
stropné vykurovanie s teplotným spádom 70/60°C pre predajnú halu a sklad a ohrev 
vetracieho vzduchu pre predajňu. Rozvody k telesám a k sálavým stropným panelom sú 
oceľové vedené pod stropom a voľne popri obvodových stenách. Ohrev TÚV je riešený 
dvojstupňovo predohrevom v zásobníkovom ohrievači ohrievanom technologickým 
chladením (dodávka technol. chladenia) a následne v prípade potreby dohrevom 
v nepriamo vykurovanom  ohrievači TÚV ohrievanom kotlami. 

 
          POTREBA TEPLA 

           Vykurovanie 
Stanovená podľa STN EN 12 831 pre teplotnú oblasť s te = -11 oC, krajina s intenzívnymi 
vetrami. Pri výpočte bolo uvažované s parametrami pre jednotlivé konštrukcie 
nasledovne: 

- obvodové múry     k = 0,33 W/m2 K-1,  
- strecha , terasa, strop medzi -1.PP a 1.NP k = 0,25 W/m2 K-1, 
- ostatné stropy     k = 1,00 W/m2 K-1,         
- priečky      k = 2,00 W/m2 K-1,         
- okná a dvere     k = 1,80 W/m2K-1, 
- presklené fasády     k = 1,80 W/m2K-1  
 
Zázemie       5kW 
Prenajímateľný priestor 11kW 
Predajňa   33kW 
Straty od chl.vitrín   7kW 
Spolu   56kW 
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priem.vnút.teplota tipriem 20 C
výp.najnižšia teplota te -11 C
priem.teplota za vyk.obdobie te priem 4 C
počet vykur.dní D 206 dní

Max.potreba tepla (tep.strata) Q 63 kW

Ročná spotreba tepla Qrok= 142,45 MWh/rok
512,81 GJ/rok    

   
Vetranie  

  Podľa požiadavky časti VZT: 
  Vetranie predajne       52kW  
  Dverová clona 4x38 kW , Súčasnosť   60% pre DC=  40kW  
  Spolu        90 kW 
   

 

počet vykur.dní D 233 dní
počet hodín prevádzky 12 h
Max.potreba tepla (požiad.VZT) Q 92 kW

Ročná spotreba tepla Qrok= 118,85 MWh/rok
427,86 GJ/rok

  
      
  
 Ohrev  TÚV 

Ohrev TÚV bude riešený predohrevom v strojovni technologického chladenia a 
následným dohrevom v  kotolni. 
Max. hod. potreba tepla: 

  zamestnanci        24 kW 
Ročná spotreba tepla                

  zamestnanci       40 MWh/rok 
spätné získavanie tepla 70%                        28 MWh/rok  
spotreba pre plynový dohrev   12 MWh/rok 

 
           Maximálna potreba tepla 

 /kW/ 
Vykurovanie  70 
Vetranie    118 
TUV 24 
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  Ročná spotreba tepla 
 /MWh/r

ok/ 
Vykurovanie  142,45 
Vetranie    118,85 
TUV 12 
Spolu 273,3 

 
 
B6.2.8.1 ZDROJ TEPLA 

Návrh kotlov pre kotolňu 
Prevádzková špička:  
QI = (80+103)=183kW 
QII =0,8.(80+103)+0=146,4kW 

 
Na prevádzkovú špičku QI navrhujeme kaskádu kotlov s výkonom 2x94,5=189kW. V 
kotolni budú umiestnené závesné kondenzačné kotly 2x Buderus GB162/100 s výkonom 
á 19-94,5kW(80/600C), výfuk poistného ventilu 3bary. Tlak plynu pred horákom je 
2,0kPa. Odvod spalín je riešený pre každý kotol samostatným koncentrickým 
dymovodom nad strechu. Celkový výkon kotolne spolu je 94,5+94,5= 189kW t.z. kotolňa 
podľa STN 070703 bude zaradená do III. kategórie. 
 
Zabezpečovací systém  
Pre vykurovací systém vodný bude uzatvorený, s použitím expanznej nádoby s 
membrámou 
 
Výpočet expanznej nádoby 
- prevedený v zmysle STN EN 12 828  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Navrhujeme expanznú nádobu s membránou s objemom 1x200l napr Reflex N 200/6 
s objemom 200l. Nádobu natlakovať za studena na strane plynu na pretlak (10m) 
100kPa a na strane vody na pretlak (12m) 120kPa.  
 
Pre oddelovací glykolový okruh pre VZT jednotku 1.01 bude uzatvorený, s použitím 
expanznej nádoby s membrámou 
Výpočet expanznej nádoby - glykolový okruh 

objem média v sústave Ve 1750 l
teplotný spád - 70/50 C
max.návrhová poruchová teplota 110 C
zväčšenie merného objemu vody 0,0355 %
otvárací pretlak poistného ventilu p 3 bar
konečný návrhový tlak pe 2,7 bar
tlak na konci doplňovania po 1,20 bar
objem vodnej rezervy  (min. 3l) Vwr 8,75 l
min.objem expanznej nádoby Vexp 174,83 l
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- prevedený v zmysle STN EN 12 828  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navrhujeme expanznú nádobu s membránou s objemom 1x25l napr Reflex N 25/3 
s objemom 25l. Nádobu natlakovať za studena na strane plynu na pretlak (8m) 
80kPa a na strane vody na pretlak (10m) 100kPa.  
 
Výpočet poistných ventilov  
Každý kotol je chránený poistným ventilom (súčasť dodávky kotla) nastaveným na výfuk 
pri pretlaku 300 kPa. 
 

 Ohrev TÚV 
Ohrev TÚV bude riešený predohrevom v strojovni technologického chladenia a 
následným dohrevom v  kotolni. Navrhnutý je rýchloohrievač TÚV BUDERUS 
LOGALUX  SU 300W s objemom 300l.  

 
Typ SU300W 
užitočný objem 300l 
výkon zásobníka 29kW 
Trvalý výkon TÚV 70/60/10-450C 
(l/hod) 

710 

 
Úprava vody  
Vykurovacia voda sa bude doplňovať z vodovodného rádu. Na úpravu vody je navrhnutá 
chemická úpravňa vody napr. EARTH RESOURSES KINETICO ERAL60 so 
zmäkčovačom a zásobnou nádržou soli.  Dopĺňanie vody do systému bude automatické 
ovládané od MaR. Kvalita upravenej vody bude zodpovedať požiadavkám výrobcu kotla. 
- začiatok doplňovania vody do systému ÚK (pretlak) ...................   100kPa 
- koniec doplňovania vody do systému ÚK (pretlak) .....................   120kPa 
 
Meranie a regulácia  
Riadiaci systém kotolne bude zabezpečovať: 
Reguláciu  
- plynulá regulácia teploty z kaskády kotlov (riadi Buderus) napätím 0-10V od 
MaR 
- ekvitermickú teplotu vody 70/550C pre sálavé panely a dverové clony 
- ekvitermickú teplotu vody 70/500C pre radiátory zázemia a kancelárií 
- ovládanie čerpadiel UK pre VZT jednotky  

objem média v sústave Ve 125 l
teplotný spád - 60/40 C
max.návrhová poruchová teplota 110 C
zväčšenie merného objemu vody 0,05 %
otvárací pretlak poistného ventilu p 3 bar
konečný návrhový tlak pe 2,7 bar
tlak na konci doplňovania po 1,00 bar
objem vodnej rezervy  (min. 3l) Vwr 0,63 l
min.objem expanznej nádoby Vexp 14,96 l
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- riadenie trojcest. zmieš.ventilu pre VZT 1.01 
- ovládanie čerpadla v glykolovom okruhu VZT  
- autom.doplnanie vody do vykur.systému 
 
havárie 
- minimálny tlak v systéme   80kPa (pretlak) 
- maximálny tlak v systéme 320kPa (pretlak) 
- max. teplota , ÚK, TUV 
- zaplavenie kotolne 
signalizáciu 
- jednotlivých prevádzkových stavov 
- havaríjných stavov 
 
Komín 
Odvod spalín od každého kotla bude vedený koncentrickým dymovodom DN110/160 nad 
strechu objektu. Podľa vyhl.410/2003 nutné vyviesť 1,0m nad atikou (hrebeň) strechy 
kotolne  (prípadne podľa požiadavky spracovateľa emisného posudku). 
 
Vetranie kotolne  
Vetranie kotolne je zabezpečené v zmysle TPP , čl. 88 a Vyhlášky č. 25/1984 
Zb.Vetranie bude prirodzené. Umiestnenie vetracích otvorov umožňuje priečne 
prevetranie kotolne. 
Prívodný otvor: 
Prívod vzduchu do kotolne bude zabezpečený neuzatvárateľným otvorom umiestneným 
do 0,5 m(spodná hrana) nad podlahou. Prívodná miežka je umiestnená na fasáde. Otvor 
bude zo strany interiéru opatrený mriežkou a zo strany exteriéru sieťkou proti prieniku 
hmyzu a protidažďovou žalúziou. 
Odvodný otvor: 
Odvod vzduchu z kotolne bude riešený otvorom tesne pod stropom s vyústením na fasádu 
objektu. Aby bolo možné zabezpečiť priečne prevetranie je nutné na otvor doplniť VZT 
potrubie s vyústením v protiľahlom rohu ako prívodný otvor.  Otvor pre odvod bude zo 
strany interiéru opatrený mriežkou a zo strany exteriéru sieťkou proti prieniku hmyzu a 
protidažďovou žalúziou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

plocha kotolne S 11,65 m2
svetlá výška kotolne v 5,2 m
objem kotolne V 60,58 m3
násobnosť výmeny vzduchu n 3 l/h
osová zvislá vzdialenosť vetr.otvorov h 5 m
výkon kotolne Q 189 kW
účinnosť kotlov 0,97
max.potreba zemn. plynu Bmax 21,00 m3/h
prívodný vzduch Vp 0,08 m3/s
odvodný vzduch Vo 0,05 m3/s

plocha prívodného otvoru Sp= 0,0902855 m2
plocha odvodného otvoru So= 0,0352199 m2
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Čistá plocha otvoru pre prívod vzduchu je Smin=0,09 m2 až  Smax=0,14 m2. Prívod je 
riešený otvorom umiestnenými 500mm nad podlahou. Na strane interiéru je otvor 
opatrený mriežkou a sieťkou proti hmyzu, na strane exteriéru protidažďovou žalúziou.   
Čistá plocha otvoru pre odvod vzduchu je Smin=0,035 m2 až  Smax=0,05 m2. Odvod 
vzduchu z kotolne je riešený VZT potrubím a vyústením na fasáde kotolne s výustkou 
umiestnenou v protiľahlom rohu ako prívodný otvor  Otvor je umiestnený tesne pod 
stropom. Zo strany interiéru je opatrený mriežkou. 
 
B6.2.8.2 VYKUROVANIE  
Rozvody 
Potrubie s vykur. vodou od kotlov prechádza cez hydraul.anuloid do rozdelovača 
a zberača UK. Na rozdeľovači je rozvod delený na samostatne regulovateľné vetvy: 
- sálavé panely a dverové clony  70/550C 
- radiátory zázemie 70/50 0C 
- ohrev pre VZT 1.01 cez glykolový okruh 70/500C -60/400C 
Hlavné ležaté rozvody a stúpačky pre vykurovanie budú z oceľových rúr bezošvých, 
závitových a hladkých podľa STN 42 5710.  
 
Vzduchotechnika 
Pre vetranie predajne je navrhnutá VZT-jednotka z.č 1.01. Pre jednotku je doskovým 
výmenníkom oddelený okruh  voda- 35% propylénglykol. Teplota glykol. okruhu je 
riadená trojcest. ventilom a čerpadlom pred doskovým výmenníkom na požiadavku 
teploty vzduchu vo vzduchovode  VZT jednotky. Základný teplotný spád pri te= -110C je 
voda 70/500C, glykol 60/400C. Teplota vody bude regulovaná v závislosti od teploty 
vzduchu vo vzduchovode. 
Na elimináciu vniku studeného vzduchu pri vstupe zákazníkov do predajne je navrhnutá 
štvorica dverových clôn (dodávka VZT) nad vstupnými dverami a jedna clona nad 
zasobovacími dverami skladu. Regulácia teploty vzduchu (výkonu) je navrhnutá 
termostatickými dvojcestnými ventilmi. Dverová clona bude na oceľové potrubie 
napojená pružne flexibilnou hadicou. Pre uzatváranie a reguláciu prietoku navrhujeme 
osadenie guľového kohúta a regulačného ventilu HERZ STROMAX-M (4017) s meracím 
ventilčekmi.  
 
Vykurovacie telesá 
Na pokrytie tepelných strát sú navrhnuté doskové oceľové vykurovacie telesá KORAD 
P90 v prevádzkových priestoroch a sálavé vykurovacie stropné panely DUCK-STRIP 
2000 v priestore predajnej haly.  
Radiátory: 
Navrhnuté sú oceľové doskové vykurovacie telesá KORAD P90. Na každé teleso je 
osadený termostatický ventil HERZ TS-90-V, v prevedení ako priamy, s termostatickou 
hlavicou HERZ a radiátorová spojka HERZ RL-5. Teplota vody bude regulovaná 
v závislosti od ekviterm krivky.  Základný teplotný spád pri te= -110C je 70/50 0C. 
Stropné sálavé panely: použité sú typy DS3/900 v prevedení „D“, Na vstupnom 
a výstupnom module sa osadí odvzdušňovací a vypúšťací ventil. Doregulovanie sa 
prevedie pomocou regulačných ventilov HERZ STROMAX-M 4117. Montáž panelov je 
min.3,6m nad podlahou, aby bolo dodržané hygienické minimum a nevzniklo osálanie 
hlavy človeka. Uchytenie panelov pomocou typových závesov, max.vzdialenosť 
stropných závesov 2000mm, minimálna dĺžka závesu je 300mm. Teplota vody bude 
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regulovaná v závislosti od ekviterm krivky. Základný teplotný spád pri te= -110C je 
70/600C. 
 
NÁTERY 
Izolované oceľové potrubia budú natreté 2xzákladným náterom. Všetky nátery sú 
syntetické. Všetky rozvodné potrubia a pomocné konštrukcie budú opatrené 
dvojnásobným náterom základnou syntetickou farbou S2014. 
 
TEPELNÉ  IZOLÁCIE 
ROZVODY VYKUROVANIA 
Všetky rozvody  budú izolované tepelnou izoláciou Armaflex AC alebo iný 
tech.ekvivalent hrúbky podľa výkresu. Zariadenia (rozdelovač, zberač) budú izolované 
Armaflex hr. 50 mm. 
 
UPOZORNENIE PRE MONTÁŽ 
Pred začiatkom montážnych prác je nutné premerať všetky rozmery a montáž prispôsobiť 
skutkovému stavu. 
Vzhľadom na relatívne dlhé trasy rozvodov je nutné vyhotoviť všetky odbočky 
s nábehom a zvary musia byť prevedené tak, aby neprekážali v toku média. 
Je nevyhnutné dodržať: 
- typy navrhovaných zariadení 
- typy a dimenzie potrubí 
- typy a nastavenia trvalej regulácie armatúr 
- uchytenie potrubí sa prevedie typovými prvkami  v zmysle príslušných noriem 
- vykur. systém musí byť pred uvedením do prevádzky podrobený skúške v zmysle 
STN EN 12 831 
- všetky montážne práce je nutné prevádzať v súlade s platnými technologickými 
predpismi výrobcov zariadení a dbať o  starostlivosť  bezpečnosti práce podľa 
vyhl.č.374/1990 Zb.   
- vykonaním prác môžu byť poverení iba pracovníci, ktorí sú pre dané práce 
vyučení alebo zaškolení 
- Pred prvým spustením je nutné vykonať kontrolu vyhradených tech.zariadení 
tlakových oprávnenou právnickou osobou (TI) podľa parag.5 ods.1 NVSR č.392/2006 
Z.z  
Projektant nezodpovedá za funkčné vady a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania 
technického štandardu navrhovaných zariadení podľa projektu. Prípadné zmeny je 
potrebné konzultovať so zodpovedným projektantom. 
 
ZATRIEDENIE ZARIADENÍ PODĽA VYHLÁŠKY 508/2009 
 
Plynový kotol BUDERUS LOGANO GB162/100 s výkonom á 94,5kW a maximálnym 
pretlakom 0,3MPa patrí do skupiny podľa článku I-A-a-4, kvapalinový kotol s tepelným 
výkonom do 5,8MW. 
Membránová expanzná nádoba Reflex N200/6 s objemom 200litrov a maximálnym 
pretlakom 0,6MPa (bezpečnostný súčin 120) patrí do skupiny podľa článku I-A-b-1, 
tlakové nádoby stabilné s bezpečnostným. súčinom vačším ako 5. 
Membránové expanzné nádoby Reflex N25/6 s objemom 25litrov a maximálnym 
pretlakom 0,3MPa (bezpečnostný súčin 7,5) patria do skupiny podľa článku I-B-b-1, 
tlakové nádoby stabilné s bezpečnostným. súčinom vačším ako 20. 
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Poistný ventil s výfukom pri pretlaku 3bary patrí do skupiny podľa článku I-B-f-1, 
bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením 
najvyššieho  pracovného tlaku. 
Potrubie vykurovania s tlakom do 3barov patrí do skupiny podľa článku C, 
technické zariadenia tlakové nezaradené do skupiny A alebo B. 

 
POTREBA ZEMNÉHO PLYNU 

 
 

B6.2.9 ELEKTROINŠTALÁCIA 
 
Projekt rieši návrh vnútorných rozvodov nn  a umelého osvetlenia maloobchodnej 
predjne  BILLA  na Račianskej ul., v Bratislave. 
 V projekte sú zohľadnené príslušné technické normy a to predovšetkým: 
-   STN 33 2000-3 Elektrické Inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných 
charakteristík 
-   STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. 
Kapitola 41:  
    Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
-   STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických 
zariadení.   
    Kapitola 52: Elektrické rozvody 
-   STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických  
    zariadení.kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 
-   STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 
4:bezpečnosť.   
    Kapitola 47: Použitir ochranných opatrení. Oddiel 473: Opatrenia na ochanu proti 
nadprúdu. 
-   STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: 
Bezpečnosť.    
     Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom. 
− Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 

 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
Rozvodná sústava podľa STN 33 2000-3:2000 
       3L + PE+N, AC, 50Hz, 230/400V, TN-S                  
 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 

výkon kotla  Q 80 kW
výkon kotolne Q 160 kW
okamžitá hospodárnosť kotla ∃ 0,98  -
ročná hospodárnosť kotlov ∃ 0,95  -

Max. potreba plynu pre 1 kotol Bmax 8,8 m3/hod
Max. potreba plynu pre kotolňu Bmax 17,6 m3/hod
Ročná spotreba tepla Qrok= 273,30 MWh/rok
Ročná spotreba plynu pre kotolne Brok 31,0 tis.m3/rok
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        podľa STN 33 2000-4-41:2009 
       -  samočinným odpojením napájania, čl. 411.3.2 
       -  pospájaním, čl.411.3.1 
 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
        podľa STN 33 2000-4-41:2009 
       - izolovaním, čl. A.1 
       - zábranami alebo krytmi, čl. A.2 
 
Krytie 
Pre AD1 – výskyt vody /321.4/, je určené krytie elektrických zariadení : min. IP20 
Pre AD2 – výskyt vody /321.4/, je určené krytie elektrických zariadení : min. IP22 
Pre AD3 – výskyt vody /321.4/, je určené krytie elektrických zariadení : min. IPX3 
Pre AE1 – výskyt cudzích pevných telies /321.5/, je určené krytie el. zariadení:  min. 
IP2X  
Pre AE2 – výskyt cudzích pevných telies /321.5/, je určené krytie el. zariadení:  min. 
IP3X  
Pre AE5 – výskyt cudzích pevných telies /321.5/, je určené krytie el. zariadení:  min. 
IP5X  
Pre AT2 – snehová pokrývka – umiestnenie el.zariadení na zvýšených základoch 
Pre AL2 – výskyt živočíchov, je určená krytie el. zariadení min. IP44 
Pre BC3 – dovolené používať len zariadenia triedy I, II a III podľa IEC 60536 
Pre CA2 – pre el. inštalácie platí STN 33 2000-4-408, STN 33 2312 a Vyhl. MV SR 
č.605/2007. 
  
Kladenie vodičov 
podľa STN 33 2000-5-52 
 
Údaje o spotrebe 
Inštalovaný príkon  Pi/kW/             koef. súčasnosti          Súčasný príkon Pp/kW/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chladenie               100 kW                 0,9                                 90  kW 
 Pec                            35 kW                         0,8                                 28  kW 
 Gril  +vitrína             20 kW                          0,7                                 14  kW 
 osvetlenie                  30 kW                          0,9                                  27  kW 
 pokladne, váhy             5 kW                          0,8                                   4  kW 
 ostatné                       60 kW                          0,6                                 32  kW 
 VZT                      30 kW                          0,7                                 11 kW 
 Kotolňa                         5 kW                          0,8                                   3  kW 
     
    spolu                            Pi = 315 kW                                                     
                                        Pp = 220 kW 
 
Klasifikácia priestorov 
     Prostredie v jednotlivých priestoroch objektu bolo určené „ protokolom o určení 
vonkajších vplyvov“, ktorý je v prílohe tejto správy. 
 
Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podľa miery ohrozenia  
         podľa Vyhl.č.508/2009 Zz, časť III. - skupina A/i 
         Stupeň dôležitosti napájania elektrickou energiou – 3.stupeň 
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Zostatkové nebezpečenstvo 
       Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred 
úrazom elektrickým  prúdom, pri pravidelných odborných prehliadkách a skúškach a  
údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo. 
 
PRÍPOJKA NN 
 Je riešená v samostatnej časti PD. 

 
ELEKTRICKÉ ROZVODYX NN 

Prípojka bude vyhotovená dvojicou káblov NAYY-J 4x120 ktoré budú ukončené 
na svorkách hlavného rozvádzača predajne RH umiestneného v  m.č. B-138.  Rozvádzač 
RH bude oceľoplechový skriňový – 1.pole 800/2000/400, 2.pole 1200/2000/400, bude 
obsahovať hlavný vypínač predajne,  prepäťovú ochranu triedy B+C a istiace prvky nn 
rozvodov zázemia predajne a vývodu do podružných rozvádzačov, z toho vývod do 
prenajímaných priestorov s podružným meraním spotreby el. energie. Krytie rozvádzač 
RH bude IP30/20, trieda ochrany I, skratová odolnosť 15kA. V rozvádzači bude 
vyhotovená príprava pre možnosť napojenia na mobilný náhradný zdroj elektrickej 
energie – dvojica navzájom mechanicky blokovaných výkonových ističov NZMN3, jeden 
pre prívod zo siete, druhý pre prívod z náhradného zdroja. Pre kompenzáciu je navrhnutý 
kompenzačný rozvádzač MCM100 - 100kVAr umiestnený vedľa RH. 

Rozvádzač RMS bude umiestnený v kancelárii m.č. B-103. Rozvádzač RMS bude 
oceľoplechový na stenu bude obsahovať istiace prvky nn rozvodov kancelárie, 
zálohovaných zásuviek a ovládacie prvky osvetlenia predajných priestorov a reklamných 
pútačov. Krytie rozvodnice bude IP30, trieda ochrany I, skratová odolnosť 10kA. 

Elektrické rozvody nn budú vyhotovené káblami CYKY v priestoroch zázemia 
 predajne a bezhalogénovými káblami 1-CHKE-R (N2XH) v samotnej predjni -  m.č. 
B101-B103 ( jeden požiarný úsek). Káble budú uložené v elektroinštalačných žľaboch, 
v káblových kanáloch a pod omietkou.  

Pre svetelné obvody budú použité vodiče prierezu 1,5 a 2,5 mm2 (prívody 
k svetelným rampám v predajni budú vyhotovené káblami 1-CHKE-R-J 5x2,5, 
prepojenia medzi svietidlami budú vyhotovené káblami prierezu 1,5mm2), pre zásuvkové 
obvody vodiče  3Jx2,5.    Umiestnenie zásuviek a vypínačov: Zásuvky a vypínače budú 
osadené vo výške 1,2m od podlahy, zásuvky v  kancelárii predajne budú 
v elektroinštalačnom žľabe LEGRAND vo výške 0,9m od podlahy (pod parapetom 
okna).  Zásuvky aj vypínače budú vyhotovené v krytí min.IP20, uložené v prístrojových 
škatuliach KP. Spájanie vodičov bude prednostne v prístrojových krabiciach, pre spájanie 
vodičov budú použité bezskrutkové svorky WAGO. Všetky zásuvkové   obvody 
a svetelné obvody sociálnych zariadení budú pred nebezpečným dotykovým napätím 
chránené prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30mA. 

Napojenie technologických zariadení chladenia bude samostatne istenými káblami 
z rozvádzača RH, ktoré budú ukončené 5m dlhým voľným koncom vo výške 2m v mieste 
príslušnej technológie. Po montáži rozvádzača technológie stavba prívod ukončí na 
svorkách rozvádzača. Strojovňa chladenia bude núdzovo vypínateľná havarijným 
tlačidlom umiestneným pri vstupe do strojovne. K mraziacim boxom,  m.č. B-130, B-
131, bude privedený vývod pre ohrev zárubní a podlahy (ochrana pred premŕzaním) 
ukončený v rozvádzači RM. Ohrev podlahy  bude zabezpečený vykurovacími káblami 
DEVI , ohrev zárubní je dodávka technológie chladenia. Zo strojovne chladenia m.č. 
B136 bude vyhotovený vývod signalizácie do kancelárie m.č. B-103 káblom  1-CHKE-R-



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
 

MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
 

PORTIK, spol. s r.o,  Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 
 

Bratislava, 27. august 2012 
 
 

34

J 7x1,5.  V oboch miestnostiach bude ukončený voľným koncom dlhým 5m. Pre 
programované prehrievanie technologickej vody v zásobníku DK450L v strojovni 
chladenia  bude k zásobníku privedený prívod 400V/16A automaticky zapínaný časovým 
spínačom v rozvádzači RH (vývod č.61). 

Elekrický grill a elektrické pece BACKOFEN budú pripojené samostatne 
istenými káblami z rozvádzača RH (vývod č. 88, 86, 87), ktoré budú ukončené vo 
vypínačoch S32JP upevnených  stene vedľa grillu a  pecí– umiestnenie vypínačov bude 
upresnené na stavbe podľa dispozícií pecí tak, aby bol zabezpečený prístup k ich 
ovládaniu.  

Prívody k pokladniam budú vyhotovené bezhalogénovými káblami uloženými 
v elektroinštalačných rúrkach  v káblovom kanály z rozvádzača RMS, káble budú 
ukončené na zásuvkach  pod pokladňami . V každej pokladni sú zásuvky umiestnené 
v žľabe legrand. Ku každej pokladni budú privedené dva samostatné okruhy, okruh pre 
pokladňu bude zo zálohovaného vývodu, pri každej pokladni bude istený samostatným 
ističom B4/1. 
 

Pre pripojenie vnútorného osvetlenia regálov budú vyhotovené prívody 
bezhalogénovými  káblami uloženými v elektroinštalačných rúrkach z drážky v podlahe, 
ukončené  budú v zásuvkach upevnených na konštrukcii regálu, napojené z RH(vývod 
č.72,73). 

Pre napojenie promo regálov a chladiacich boxov budú z rozvádzača RH 
vyhotovené vývody do podlahových zásuvkových krabíc so 4ks zásuvkami 230V/16A, 
zásuvky budú vyhotovené v krytí IP44, napojené budú z rozvádzača RH (vývod 
č.74,75,76). 

Na vstupe do predajne budú umiestnené 2ks dverné clony  napojené 
z rozvádzača RMS (vývod č.56,57), ovládanie bude cez spoločný ovládač DITRONIC, 
tretia dverná clona bude nad dverami vstupu do priestoru zázemia napájaná bude 
z rozvádzača RH(vývod č.80). 

Pohonné jednotky vstupných dverí budú napojené bezhalogénovými káblami 
z rozvádzača RMS, ovládanie bude z vnútra predajne. 

Pre  spustenie požiarnych klapiek (vo výkresoch vzduchotechniky zar.č.1.20 
a 6.20) budú vyhotovené vývody z rozvádzača RH č.89.1 a 89.2, ktoré budú zálohované 
zdrojom UPS. Požiarne klapky budú vo vyhotovení DV6 – s elektromagnetom 
230V/50Hz a signalizáciou uzavretej polohy. Spúšťanie (uzavretie) klapiek bude 
signálom z ústredne EPS. V rozvádzači RH bude optická signalizácia uzavretia klapiek. 
Opätovné otvorenie klapiek bude zabezpečené ručne. 
 
UMELÉ OSVETLENIE 

Pre osvetlenie budú použité žiarivkové svietidlá, v priestoroch skladov a zázemia 
predajne budú použité svietidlá vo zvýšenom krytí . Osvetlenie riešeného priestoru bude 
žiarivkovými a spotovými závesnými svietidlami podľa návrhu investora (v PD je 
pracovný návrh osvetlenia svietidlami ZUMTOBEL) 

Osvetlenie  reklamných pútačov bude napojené z rozvádzača RMS ovládené 
automaticky pomocou časového spínača.  

Ovládanie osvetlenia priestorov zázemia je miestne, spínačmi umiestnenými pri 
vstupoch do miestností, ovládanie osvetlenia predajne bude z kancelárie spínačmi na 
rozvádzači RMS.  Ovládanie osvetlenia v chladiacich  a mraziacich boxoch bude 
automaticky – pohybovým snímačom. 
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    Počty a typy svietidiel budú vychádzať z požiadaviek na intenzitu osvetlenia 
nasledovne: 
 

Priestor Intenzita 
osvetlenia [lx]

Sklady a chodby 100 
Sociálne zariadenia, šatne  200 
Predajňa-pokladne, kancelária, rozrábka mäsa, príprava 

lahôdok 
500 

Predajňa, príprava pečiva, príjem mäsa a lahôdok  300 
 

Núdzové osvetlenie a osvetlenie únikových východov bude zabezpečené 
svietidlami napájanými z centrálneho batériového zdroja. Plošné zo svietidlami s trvalou 
prevádzkou, slúžiacimi aj pre prevádzkové osvetlenie a zo svietidlami  zo smerovými 
šipkami pri únikových východoch.   

 
Ochranné pospájanie 
 
      V objekte bude vyhotovené hlavné ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-
41:2007, čl.411.3.1.2 a STN 33 2000-5-54, čl.547.1.1  vodičom Cu prierezu 25mm2. Na 
pospájanie sa pripoja 
- prípojnice   rozvádzača  RH a RMS 
- svorka hlavného pospájania „HUP“,  
- kovové potrubie plynu, vody, ústred. vykurovania apod. 
- technologické zariadenia chladenia 
- neživé vodivé časti technologických zariadení, výdajné pulty, umývačky riadu 
- vonkajší uzemňovač so zemným odporom max. 10 ohm 
Vonkajšie potrubia sa na ochranné pospájanie pripoja čo najbližšie k miestu vstupu do 
objektu. 

Doplnkové pospájanie bude vyhotovené podľa STN 33 2000-4-41:2009, čl.415.2. 
Pospájanie bude vyhotovené vodičom CY 6mm2. Prierez vodiča tohoto pospájania 
nesmie byť nižší ako polovica prierezu zodpovedajúceho ochranného vodiča 
v príslušnom priestore. Na pospájanie sa pripoja všetky neživé vodivé časti, ktoré je 
možné  navzájom preklenúť rukami, čím sa zabráni rozdielu potenciálov pri prípadnom 
výskyte poruchy el. zariadení 
 
BLESKOZVOD A UZEMNENIE 
Bleskozvod  
 
Objekt bude chránený proti atmosferickým výbojom aktívnym bleskozvodom, 
vyhotoveným v zmysle STN 34 1391 Z1-Z4, s prihliadnutím na požiadavky STN EN 
62305-3. 
 
Požadované a navrhnuté ochranné opatrenia z anylýzy rizík 
 vypočítaná zberná plocha objektu: Ad= 9666 
 počet nebezpečných udalostí za rok: Nd= 0,00604125
       
S1 - zásah blesku do 
stavby     
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riziko úrazu 
osôb:   RA = 6,0413E-08

 riziko hmotnej škody:  RB= 2,4165E-06

 
riziko poškodenia 
el.systémov:  RC= 1,8124E-08

 výsledné riziko zásahu do stavby: RD= 2,495E-06 
       
S2 - zásah blesku v blízkosti 
stavby    

 
riziko poškodenia 
el.systémov:  RM= 1,2083E-06

       
S3 - zásah blesku do prívodnej inžinierskej siete   

 
riziko úrazu 
osôb:   RU = 0 

 riziko hmotnej škody:  RV= 0 

 
riziko poškodenia 
el.systémov:  RW= 0 

       
S4 - zásah blesku v blízkosti 
inž.siete    

 
riziko poškodenia 
el.systémov:  RZ= 0 

       
 výsledné riziko zásahu do stavby: RI= 1,2083E-06
       
 tab.7 - Typické hodnoty prípustného rizika   

 
typ 
straty     

prípustné 
riziko 

vypočítané 
riziko  

 strata ľudského života 0,00001 3,703E-06  

 
strata služby pre 
verejnosť 0,001 3,643E-06  

 
strata kultúrneho 
dedičstva 0,001 2,417E-06  

 
ekonomická 
strata    3,703E-06  

 
Vypočítané riziko vyhovuje pre III. triedu LPS 
Protipožiarne opatrenia – EPS a manuálne systémy hasenia v objekte 
SPD – potenciálové vyrovnanie 
 
Pre riešený objekt bola stanovená III. Úroveň ochrany pred bleskom (LPL).  K stanovenej 
LPL bola priradená III. Trieda systému ochrany pred bleskom (LPS).  
Objekt bude chránený proti atmosferickým výbojom aktívnym bleskozvodom, 
vyhotoveným v zmysle STN EN 341391 Z1-Z4.  Navrhnutý je aktívny bleskozvod  
tvorený aktívnym zberačom s predstihom iniciácie výboja 30 mikrosekúnd, ktorý je 
nainštalovaný v strednej časti strechy s výškou hrotu zberača 4m nad úrovňou strechy 
(+12,500). Nadosiahnutie výpočtového prevýšenia je aktívny zachytávač umiestnený na 
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nosnej nerezovej tyči  s kotvením  v stabilizovanej trojnožke. Medzná minimálna výška 
hrotu nad úrovňou strechy je 5m, t.j. je splnená požiadavka STN 34 1391, čl. 2.2.5.1 – 
úroveň 2m nad chráneným priestorom. 
Presah polomeru ochrany min.2m (STN 341391) je dodržaný u celého objektu pre úroveň 
ochrany LPL III. 
Pomer priemetov zvodu do rovín Hr:Vr je väčší ako 1. Potrebný počet zvodov podľa 
STN 34 1391, čl. 2.3.2 je 2.  
Budova je nižšia ako 60m, nie je potrebná ochrana pred bočným úderom blesku podľa čl. 
5.2.3. 
Vzdialenosť vodičov bleskozvodovej sústavy od povrchu strechy:  
 -nehorľavý materiál – priamo na streche 
 - horľavý povrch – 0,1m od povrchu 
Vodiče bleskozvodovej sútavy budú upevnené na podperách PV21 na ploche strechy.  
Zvody budú vyhotovené z vodiča FeZn priemeru 8mm . Vzdialenosti podpier podľa čl. 
E.5.2.4.2 sú pre vodorovné i zvislé plochy 1000mm. Pri stenách z ľahko horľavého 
materiálu musia byť zvody min. 0,1m od steny, držiaky zvodov sa môžu dotýkať steny. 
Zvody budú ukončené skúšobnou svorkou SZ vo výške 1,8m nad terénom. 
 
Strešné nadstavby obsahujúce elektrické zariadenia sa podľa STN 62305-3, čl. 
E.5.2.4.2.5 chránia umiestnením do ochranného priestoru zachytávacej sústavy.  
Strešné nadstavby bez elektrických inštalácii sa podľa čl. E.5.2.4.2.4 chránia 
umiestnením do ochranného priestoru zachytávacej sústavy. Kovové strešné nadstavby, 
ktoré neležia v ochrannom priestore zachytávacích tyčí, nepotrebujú dodatočnú ochranu, 
ak neprekračujú ich  rozmery:  
 Výšku nad úrovňou strechy 0,3m 
 Celkovú plochu nadstavby 1,0 m2 
 Dĺžku nadstavby 2m 
Pre nekovové strešné nadstavby, ktoré neležia v ochrannom priestore zachytávacích tyčí 
a ktoré nevyčnievajú viac ako 0,5m nad povrch vytvorený zachytávacou sústavou, nie je 
potrebná žiadna ďalšia dodatočná ochrana. 
Uzemňovacia sústava: 
Navrhnuté usporiadanie typu A podľa čl. 5.4.2.1. STN 60305-3– vodorovný alebo zvislý 
uzemňovač inštalovaný mimo chránenej stavby. 
Uzemňovač sa musí uložiť v hĺbke min. 0,5m pod povrchom., zemný odpor uzemňovača 
môže byť max. 10ohm.  
 
Vplyv elektrického zariadenia na ostatné zariadenia a životné prostredie 
Navrhovaný aktívny bleskozvod nemá žiadne negatívne vplyvy na okolité životné 
prostredie, svojou konštrukciou a vyhotovením chráni osoby  a hmotný majetok pred 
nebezpečnými účinkami atmosferickej elektriny. Neobsahuje žiadne elektrochemické 
zdroje energieani škodlivé látky. 
Druhotné účinky na nn silový rozvod pri zapôsobení ochrany – údere blesku, sú 
limitované opatreniami realizovanými v tejto sieti – prepäťové ochrany. 
 
 

B6.2.10 ZDRAVOTECHNIKA 
 

Projekt ZT rieši vnútorné rozvody úžitkovej vody a odkanalizovanie splaškovej 
a tukovej kanalizácie 1m za budovu. Projekt rieši dažďovú kanalizáciu a rozvod požiarnej 
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vody. Napojenie na vonkajšie siete rieši projekt vonkajškov. Projekt zdravotechniky rieši 
v zmysle stavebného zákona, STN a výstavby nového objektu: 
• odvádzanie splaškových a tukových vôd 
• rozvody vody 
• tepelnú izoláciu potrubia 
Pri spracovaní projektovej časti ZDT boli použité tieto podklady : 
• spracovaný stavebný návrh 1.N.P, 2.NP a strechy (podorys základov nebol 
dodaný) 
• požiadavky stavby a ostatných profesií 
• príslušné normy pre ZDT 
• požiadavky investora stavby 
• koordinácia s koordinátorom projektu 
•  
Všeobecne súvisiace normy 
 
Pri spracovaní projektovej časti ZDT boli použité tieto podklady :  
• požiadavky stavby a ostatných profesií 
• vyhláška MV SR č.684/2006Z.z. 
• vodovodné a kanalizačné tabuľky Ing.J.Herle a kol.– tlakové straty v potrubí  
STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu 
vnútri budov 
STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných 
potrubí v budovách 
STN EN 1717 Ochrana proti znečisteniu pitnej vody vo vnútorných vodovodných 
rozvodoch  
STN EN 12056 Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov 
STN 42 5710 Oceľové závitové bežné rúry 
STN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovodov 
STN 73 6660 Vnútorné vodovody 
STN 73 6760 Vnútorná kanalizácia 
STN 06 0320 - Ohrev teplej vody 
 
Požiadavky na rozvod pitnej vody : 
  
- pitná (studená voda): 10 °C, 14 dH 
- teplá voda, hygien. miestnosti: 45 – 60 °C, 6 – 11 dH 
- zásobník TV  - dodávka CHL 
- min. pretlak v najvzdialenejšom odbere pitnej vody 0,1 Mpa 
 
ZÁKLADNE VÝPOČTOVÉ ÚDAJE. 
 
POTREBA VODY PRE : 
 
Výpočet potreby vody: podľa vyhl. MP SR z 14.11.2006  
Zamestnanci 40 x 80 l/os                                                     3200         l/d 
 
priemerná potreba vody 3 200 l/d    
             Qp=  3 200 l.d-1     
 
             Qm=  Qp x k1= 4 160 l.d-1 
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             4 160  l.d-1 = 0,0482 l/s 
čl.9/7- k1= 1,3 
            Qh=   Qm  x k2= 5 361 l.d-1 

čl.9/8- k2= 1,8 
4 160 l.d-1  x 1,8 /  10 hod. = 749 l.h-1 = 0,2 l.s-1 

            Qh= 0,2 l.s-1 

 
Potreba požiarnej vody je  stanovená v časti požiarna ochrana a zodpovedá menovitej 
svetlosti prípojky. 
  
MNOŽSTVO  ODPADOVÝCH  VÔD: 
A.Výpočet množstva odpadových vôd – odpovedajú spotrebe vody: 
 
Qp=  3 200 l.d-1     
 
            Qm=  Qp x k1= 4 160 l.d-1 

             4 160  l.d-1 = 0,0482 l/s 
čl.9/7- k1= 1,3 
            Qh=   Qm  x k2= 5 361 l.d-1 

čl.9/8- k2= 1,8 
4 160 l.d-1  x 1,8 /  10 hod. = 749 l.h-1 = 0,2 l.s-1 

            Qh= 0,2 l.s-1 

  

 
KANALIZÁCIA. 
V budove je navrhnutá gravitačná kanalizácia pre splaškovú a tukovú odpadovú vodu 
(delený systém). Celý kanalizačný systém bude uchytený do stavebnej konštrukcie 
samostatným závesným systémom. Pod každým spojom musí byť osadený závesný 
systém. Lomy kanalizácie zo zvislého na ležaté potrubie budú osadené v min. 
vzdialenosti od stropu podlažia. Prechod kanalizačného potrubia cez požiarne úseky musí 
byť riešený protipožiarnymi manžetami a protipožiarnymi upchávkami, v zmysle 
projektu PO. Kanalizácia bude vyústená 1,0m od objektu. Odtiaľ bude dopojená na 
arealovú kanalizáciu (nie je predmetom tochto projektu) 
Splašková kanalizácia – Navrhované kanalizačné odpady  pre objekt budú zaústené do 
kanalizačných stúpačiek. Celý systém bude odvetraný cez stúpačky, ktoré budú vyvedené 
až nad strechu objektu a ukončené ventilačnou hlavicou.  
Kondenzát – V prevádzke sú navrhnuté vzduchotechnické a chladiace  jednotky, ktoré 
vyžadujú napojenie na kanalizáciu. Jednotky budú napojené do jednotlivých stúpačiek 
cez HL 136N, prípadne iný sifón, ktorý bude zabraňovať prenikaniu zápachu 
z kanalizácie. 
Tuková kanalizácia -  V prevádzke sú situované zariadenia, ktoré si vyžadujú napojenie 
do lapača tukov. Tuková kanalizácia z týchto zariadení bude odvedená do lapaču tokov 
(typ viď PD). Lapač tuku bude umiestnený mimo budovy. Lapač tukov je navrhnutý na 
200 jedál denne. Tuková kanalizácia bude odvetraná nad strechu. 
Materiál : Dažďová a tuková kanalizácia bude vyhotovená z kanalizačného systému HT-
PP nad podlahou 1.N.P.. Kanlizáciu vedenú v zemi previesť z PVC-KG.  
Izolácie : 
- kanalizáciu vedenú od VZT zariadení (kondenz) izolovať izoláciou hr. 6mm (kaučuk) 
Skúšanie kanalizácie vnútri budovy  
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V rámci skúšky vnútornej kanalizácie sa vykonáva: 
- technická prehliadka, 
- skúška vodotesnosti zvodového potrubia, 
- skúška plynotesnosti odpadového, pripájacieho a vetracieho potrubia (dočasne nie je 
povinná). 
     Do vykonania technickej prehliadky a skúšky vodotesnosti a plynotesnosti musí byť 
potrubie prístupné a očistené (nezakryté, nezasypané alebo nezamurované), aby spoje 
boli v plnom rozsahu viditeľné. 
     Technická prehliadka, skúška vodotesnosti a plynotesnosti sa robí po jednotlivých 
zmontovaných častiach alebo v celku. Z technickej prehliadky a skúšky vodotesnosti 
vnútornej kanalizácie sa urobí záznam (vzor zápisu o prehliadke a skúške je v STN 73 
6760). 
  
Technická prehliadka  
     Technická prehliadka zvodového, odpadového, pripájacieho a vetracieho potrubia sa 
vykonáva po jednotlivých podlažiach zhora nadol. Vizuálne sa kontrolujú spoje 
pripájacieho potrubia, ich utesnenie. Dlhé pripájacie potrubie s viac ako troma 
zariaďovacími predmetmi (a dlhšie ako 1,5 m) sa podľa potreby kontrolujú prietokom 
vody (0,51. s-1) počas 30 sekúnd. Kontroluje sa únik vody cez spoje rúr. 
Skúška vodotesnosti  
Skúška vodotesnosti zvodového potrubia sa robí vodou bez mechanických nečistôt. 
Všetky otvory v skúšanej časti potrubia treba dočasne utesniť. Pred začatím skúšky 
vodotesnosti sa potrubie skúšaného celku (úseku) plní vodou tak, aby sa všetok vzduch 
z potrubia voľne vytlačil a aby sa dosiahol približne tlak potrebný na vlastnú skúšku 
daného úseku. Medzi naplnením potrubia a vlastnou skúškou vodotesnosti musí 
uplynúť primeraný čas, aby sa teplota a vlhkosť potrubia ustálili, steny potrubia dočasne 
nasiakli vodou a aby všetok vzduch mal možnosť uniknúť. Tento čas je potrubie 
z plastov 0,5 hodiny. Po uplynutí uvedeného času a pred začatím skúšky sa urobí 
prehliadka, pričom sa zisťuje, či nedochádza k viditeľnému úniku vody 
(odkvapkávanie a pod.). Vlhké plochy potrubia (orosenie) sa nepovažujú za chybu. 
Skúška sa môže začať až po kladnom výsledku prehliadky. Zvodové potrubie vnútornej 
kanalizácie sa skúša na vodotesnosť vodou pretlakom najmenej 3 kPa, najviac 50 kPa. 
Skúšobný pretlak sa podľa miestnych pomerov objektu môže určiť troma spôsobmi: 
výškou podlahy suterénu (ak je na nej podlahový vpust, resp. výškou najnižšie položenej 
čistiacej rúry 1 m nad podlahou suterénu),výškou terénu, výškou podlahy prízemia, 
resp. Výškou najnižšie položenej čistiacej rúry (1 m nad podlahou prízemia). Skúška 
vodotesnosti trvá jednu hodinu. Počas tohto času sa sleduje úroveň hladiny vody a jej 
prípadné dolievanie sa meria. Vodotesnosť zvodového potrubia vnútornej kanalizácie je 
vyhovujúca, ak únik vody, ktorý sa vzťahuje na 10 m2 vnútornej plochy potrubia, 
nepresiahne 0,51.h-1. Ak je výsledok skúšky negatívny, musí sa skúška vodotesnosti po 
odstránení netesností opakovať.  
Skúška plynotesnosti. 
Skúška plynotesnosti sa môže robiť aj po osadení zariaďovacích predmetov a 
napustení zápachových uzávierok vodou. Počas skúšky sa musí dočasne utesniť 
odpadové potrubie v najnižších miestach čistiacich tvaroviek. Vetracie potrubie zostane 
predbežne otvorené až do začiatku unikania skúšobného plynu. Na skúšku 
plynotesnosti sa používa zdravotne neškodný nejedovatý, nevýbušný, nehorľavý, ale 
zapáchajúci (odorizovaný) alebo farebný plyn alebo zmes plynov. Pri skúške 
plynotesnosti sa postupuje od najnižšie položenej čistiacej tvarovky odpadového 
potrubia cez skúšobné veko, ktoré je vybavené plniacim kohútom a mikromanometrom. 
Plniacim kohútom sa vypúšťa skúšobný plyn z tlakovej nádoby alebo kompresora na 
pretlak 0,4 kPa pri utesnenom vetracom potrubí. Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak 
v celom objekte po 0,5 hodiny od naplnenia potrubia plynom nie je cítiť alebo vidieť 
prítomnosť skúšobného plynu. 
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VODOVOD. 
 
STUDENÁ VODA 
Voda pre ľudskú spotrebu sa bude dodávať do riešenej prevádzky od bodu napojenia(Viď 
PD). Za bodom napojenia sa rozvod rozdelí na dve časti. Prvá časť bude vedená k 
hydrantom. Druhá časť bude zásobovať odberné miesta riešenej prevádzky. Hlavné ležaté 
rozvody vody v  objekte sú vedené pod stropom 1.NP na spoločných závesoch alebo 
samostatných závesoch (objímkach) s protihlukovými a protivibračnými vložkami. Z pod 
stropu budú vedené odbočky ku zariaďovacím predmetom, kde budú umiestnené 
uzatváracie a regulačné armatúry. Ďalej bude rozvod vedený v stene respektíve 
v predstenovom systéme, kde sa napoja jednotlivé zariaďovacie predmety. Dĺžková 
roztiažnosť je riešená pevnými bodmi (Viď PD). Pred prechodom z oceľ. pozinkovaného 
potrubia na plasthliníkové potrubie sa osadí elektroventil, ktorý bude napojený na EPS 
budovy systém a uzavrie prívod studenej vody v prípade požiaru. Vodovod v časti 
predajne sa natrie bielou farbou. 
 
POŽIARNA VODA 
Požiarny vodovod bude zhotovený z pozinkovaných oceľových rúr. 
 
TEPLÁ VODA A CIRKULÁCIA 
Ohrev teplej vody na teplotu 60 °C sa zabezpečí ústredným ohrevom v 1.N.P v miestnosti 
kotolni. Pri výrobe TV sa bude využívať odpadové teplo z chladenia (rieši projekt 
chladenia) a následne sa bude dohrievať na 55°C v zásobníku TV (dodávka UK). Teplá 
voda bude vedená do jednotlivých objektov pod stropom 1.NP odkiaľ sa budú napájať 
všetky zariaďovacie predmety navrhnuté v prevádzke. Rozvod TV v objekte je riešený 
spolu s cirkulačným potrubím. Navrhnuté zariadenie vylúči technickými riešeniami 
množeniu baktérií Legionella. Cirkulácia je zabezpečená osadením obehového čerpadla 
do potrubia a vyvažovacími ventilmi umiestnených na rozvode . Pred vstupom studenej 
vody do zásobníka sa osadí elektroventil, ktorý bude napojený na EPS systém a uzavrie 
prívod vody do zásobníku v prípade požiaru. Vodovod v časti predajne sa natrie bielou 
farbou. 
 
Materiál : Rozvod studenej vody za elektroventil a rozvod vody na technologické účely 
(strecha) vyhotoviť z oceľového pozinkovaného potrubia (tr. ocele 11 353). Rozvod 
studenej vody za elektroventilom bude vyhotovený z  viacvrstvového potrubia PE/AL/PE 
Geberit Mepla. Rozvod teplej vody a cirkulácie teplej vody zrealizovať z  viacvrstvového 
potrubia PE/AL/PE Geberit Mepla . Uzatváracie armatúry budú inštalované pod každým 
stúpacím potrubím a na začiatku každého pripájacieho potrubia ku skupine výtokov. 
Uzatváracie armatúry budú len ventily alebo zasúvadlové uzávery a sú inštalované ako 
demontovateľné 
Izolácie : 
- potrubie TV a CTV bude tepelne izolované tepelnou izoláciou s hodnotou λ najviac 
0,035 W/m.K. hrúbky izolácii budú DN potrubia  
- potrubie studenej vody pre ľudskú spotrebu budú izolované ½ DN potrubia - kaučuk.  
Uchytenie potrubia do muriva resp. stavebnej konštrukcie  bude riešené typovými 
závesmi s tlmiacimi vložkami. 
 
Skúšanie vodovodu vnútri budovy  
     Po ukončení montáže a pred napojením vnútorného vodovodu na verejný 
vodovod sa musí vnútorný vodovod prehliadnuť a tlakovo odskúšať (podľa STN 
73 6660). 
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Prehliadka 
 Na prehliadku sa pripravia potrubia a armatúry bez tepelnej izolácie. Prehliadkou sa 
kontroluje, či je vnútorný vodovod: 
- realizovaný podľa projektu, 
- v súlade s ustanoveniami technických noriem, 
- v súlade s hygienickými predpismi, 
- v súlade s podmienkami stanovenými pri povolení stavby objektu 
Chyby, ktoré sa pri prehliadke zistia, musia sa odstrániť ešte pred tlakovými 
skúškami potrubia.  
Tlakové skúšky 
     Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať 2-krát prepláchnutie celého systému, aby 
sa odstránili zvyšky mechanických nečistôt, ktoré vznikli pri montáži. 
     Tlakové skúšky sa uskutočňujú podľa rozsahu vodovodu naraz alebo po častiach. 
Musí sa vykonať: 
- tlaková skúška potrubia 
- konečná tlaková skúška vodovodu. 
     Pri tlakovej skúške potrubia sa skúša len potrubná sieť (bez tepelnej izolácie, bez 
výtokových a poistných armatúr, PO ventilov, zariaďovacích predmetov, prístrojov 
a pod.). Skúša sa zdravotne neškodnou vodou 1,5-násobkom prevádzkového pretlaku, 
t.j. pretlakom 15 bar. 
     Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 500 sekúnd viac ako o 0,05 MPa. Počas 
skúšky sa nesmie na potrubí zistiť nijaký únik vody. Ak sa zistí väčší pokles 
skúšobného pretlaku, treba chybu odstrániť a skúšku opakovať. 
Konečná tlaková skúška prebieha po zaizolovaní potrubia a po montáži príslušenstva, 
zariaďovacích predmetov, zariadení a pod. Skúška prebieha pri prevádzkovom pretlaku 
10 bar. Podmienky poklesu tlaku s povinnosťou odstrániť chyby sú rovnaké ako pri 
tlakovej skúške potrubia. 
 
Zariaďovacie predmety. 
Zariaďovacie predmety a výtokové batérie budú vyšpecifikované vo výkaze výmer. 
Uchytenie zariaďovacích predmetov do stavebnej konštrukcie bude opatrené 
protihlukovými prvkami. 
 
Požiadavky na ostatné profesie. 
 
Stavebná časť : 
- revízne otvory 
- stavebné úpravy v žb. konštrukciách 
- požiarne prestupy  
Elektro 
 -  silové dopojenie cirkulačného čerpadla a zdrojov pre bezdotykové umývadla 
EPS : 
-      napojenie a ovladánie elektroventilu v 1.N.P. v strojovni chladenia na EPS 
 
Upozornenie : 
- pri  montážnych,   výkopových  a  pomocných   prácach  je  potrebné dodržiavať  
príslušné  bezpečnostné normy a predpisy. Montáž a údržbu potrubí a zariadení previesť 
podľa technologických pokynov výrobcov.  

- Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto 
projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s 
projektantom. 
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Spoločné podmienky  
Po montáži potrubia sa urobia skúšky potrubí podľa príslušných noriem a predpisov. 

Montáž zdravotechnických inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto 
činnosť oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej 
spôsobilosti pre vykonávanie predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a 
montážnych prác sa vedie záznam v stavebnom denníku. 

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona 
a zákona o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných 
technických noriem a technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov 
a výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov.   
Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred 
začatím stavebných prác je potrebné všetky existujúce podzemné vedenia nechať vytýčiť 
ich správcom. Pri križovaní a súbehu navrhovaného potrubia s existujúcimi sieťami je 
potrebné dodržať podmienky STN 7360. 
 

B6.2.11 PLYNOINŠTALÁCIA  
Zatriedenie plynových zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR 508/2009Z.z. 
Príloha č.1. – vyhláška MPSVaR SR 508/2009/2002Z.z. – ROZDELENIE 
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA: 
IV. časť rozdelenie technických zariadení plynových: 
B. Technické zariadenia plynové skupiny B sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými 
plynmi, ktoré sú určené na: 
g) rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4MPa vrátane, 
- (IV B g) NTL rozvod zemného plynu  – pretlak 2,0kPa – oceľ 
UVEDENIE DO PREVÁDZKY: prvá úradná skúška – NEPOŽADUJE SA, 
odborná prehliadka alebo skúška – vykoná OP, 
PREVÁDZKA:   opakované úradné skúšky - NEPOŽADUJE SA, 
     skúška po opravách – vykoná OP, 
ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY POČAS PREVÁDZKY: 
     prehliadky - vykoná odborný pracovník/3 roky, 
     skúšky - vykoná odborný pracovník/6 rokov, 
h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom 
výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5kW do 0,5MW vrátane 
zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, 
pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín, 
- (IV B h) 2 x ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS GB 162/80  
19,3-78,5kW – 8,7m3/h 
UVEDENIE DO PREVÁDZKY: prvá úradná skúška – NEPOŽADUJE SA, 
odborná prehliadka alebo skúška – vykoná odborný pracovník, 
PREVÁDZKA:   opakované úradné skúšky - NEPOŽADUJE SA, 
     skúška po opravách – vykoná odborný pracovník, 
ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY POČAS PREVÁDZKY: 
     prehliadky - vykoná odborný pracovník/1 rok, 
     skúšky - vykoná odborný pracovník/3 roky, 
(IV B f) Priemyselný regulátor pretlaku plynu typu Tartariny R72 - DN25/25,  
pvst./pvýst  300/2 kPa  Menovitý výkon 72m3/hod  Počet: 1ks 
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UVEDENIE DO PREVÁDZKY: prvá úradná skúška – NEPOŽADUJE SA, 
odborná prehliadka alebo skúška – vykoná odborný pracovník, 
PREVÁDZKA:   opakované úradné skúšky  - NEPOŽADUJE SA, 
     skúška po opravách  – vykoná odborný pracovník, 
ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY POČAS PREVÁDZKY (Príloha č. 
10 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.): 
     prehliadky  - vykoná odborný pracovník/1 rok, 
     skúšky   - vykoná odborný pracovník/3 roky,  
Prípojka zemného plynu (pripojovací plynovod), areálový plynovod. 
Plynová prípojka (pripojovací plynovod) nie je predmetom riešenia tejto PD, rieši 
samostatná časť SO.09.1 PRÍPOJKA PLYNU STL, SO.09.2 AREÁLOVÝ ROZVOD 
PLYNU. 
Regulačné zariadenie plynu  
Regulačné zariadenie plynu bude umiestnené v  plechovej odvetranej  atypickej plechovej 
skrini. Vetranie bude zabezpečené neuzatvárateľnými otvormi o min. ploche 60cm2 
umiestnenými v spodnej a hornej časti MaRZP. Skrinka je opatrená v prednej časti 
dvierkami ktoré tvoria aj výfukovú plochu. Dvere budú opatrené samozatváračom ktorý 
umožní zaistiť dvere v krajnej polohe. Výstupný tlak plynu z regulačného zariadenia 
bude  
2 kPa. Regulačné zariadenie bude na vstupe osadené filtrom pevných častíc, 
manometrami pred a za regulátormi tlaku plynu, uzatváracími armatúrami, meracími 
vývodmi. Skriňa a potrubná časť bude chránená, uzemnená  proti statickej a 
atmosférickej elektrine. Rieši časť elektro. Na  reguláciu  tlaku  plynu  z tlakového pásma 
50-300 kPa  na  2 kPa,  bude  slúžiť  priemyselný regulátor pretlaku plynu typu Tartariny 
R72 DN25/25, pvst./pvýst  300/2 kPa v počte 1ks. Skrinka regulačného zariadenia plynu 
bude opatrená nápisom: “HUP  Hlavný uzáver plynu, Regulátor tlaku plynu  –Zákaz 
použitia otvoreného ohňa  v okruhu 1,5m“, “Nebezpečenstvo výbuchu plynu“.  
Strednotlakový regulátor plynu STL/NTL bude  umiestnený v skrinki v súlade s TPP 609 
01  čl. 4.4., 4.5 a 4.7. priestor bude vetraný. Regulátor tlaku plynu je navrhnutý ako 
pružinový  DN 25/25 mm (vstup/výstup),  pre vstupovaný tlak v rozmedzí 10 kPa až 0,6 
MPa, z ktorého výstupný tlak bude nastavený na hodnotu 2 kPa. Regulátor tlaku plynu 
má na vstupe vstavaný filter s filtračnou schopnosťou 0,5 mm, má v sebe zabudovaný 
bezpečnostný rýchlouzáver a kontrolný poistný ventil. Menovitý výkon regulátora podľa 
podkladov od výrobcu pri vstupnom tlaku plynu v rozpätí 10 kPa až 0,6 MPa, pri 
výstupnom tlaku plynu 1,5 až 5 kPa, je 72 m3.hod-1 . Nastavenie zabezpečovacích 
zariadení regulátora musí zodpovedať STN 38 6417. Za regulátorom tlaku plynu musí 
byť osadený kontrolný a merací vývod, ktorý je navrhnutý v prevedení závitový guľový 
kohút DN 15 mm, PN 1,6 MPa a guľový kohút DN 15 mm s nástavcom na odber vzorky. 
Poistné a zabezpečovacie zariadenia musia byť nastavené na hodnoty uvedené v TPP 609 
01, poistné a zabezpečovacie zariadenia je nutné nastaviť v súlade s tab. č. 1 STN 38 
64717 a s ohľadom na rozsah prevádzkového tlaku plynu kotlov, ktorý je 2 kPa.  
Navrhujem ich nastaviť nasledovne : 
- poistný ventil (otvárací pretlak)    4,5 kPa  pozn. 
kontrolný poistný ventil 
- bezpečnostný rýchlouzáver - vzostup   4 kPa                       
- bezpečnostný rýchlouzáver - pokles   1,0 kPa  
- vstupný pretlak:      0,10bar - 100,0kPa  
- výstupný pretlak:     20mbar - 2,0kPa 
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Uvedené hodnoty musia byť nastavené v súlade s technicko – dodacími podmienkami 
plynových kotlov aby bola zabezpečená ich bezpečná prevádzka. Priestor v skrinke 
MaRZP-Meracieho a regulačného zariadenia je zaradený do nebezpečia výbuchu 
v zóne2.  
 
Zariadenie na meranie odberu plynu - Plynomer. 
Meranie spotreby plynu bude zabezpečené pomocou suchobežného membránového 
plynomeru s teplotnou kompenzáciou BK-G16 T G10, DN 40, PN 0,5 
Parametre plynomeru: Typ: G16 – dodávka SPP distribúcia, a.s. 
Qmin. Qmaxred:   1-25m3/h  
Pripojovacie skrutkovanie: DN40 
Plynomer sa umiestni v  priestore – plechovej atypickej skrinke prisadenej na fasáde 
objektu v súlade s STN 38 6442, resp. v typovej plastovej skrinke. 
Vetranie skrinky sa zabezpečí vetracími otvormi min veľkosti 60cm2 v súlade s STN 
386443 a TPP 609 01. Skrinka bude umiestnená na hranici pozemku. 
STN 38 6442 čl. 33: 
Plynomer je umiestnený na dobre prístupnom mieste vo vetranoma vetrateľnom priestore, 
pričom je v suchom priestore, chránený pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, 
pred prachom a škodlivými plynmi a parami. Skrinka je riešená tak aby plynomer nebol 
vystavený mechanickému poškodeniu. 
Otvor na odčítanie stavu plynomeru sa musí umiestniť tak aby stav plynomeru sa mohol 
odčítať v ľubovolnom čase a aby bol voľne prístupný zamestnancom SPP.  
Poznámka: počas vypracovanie tejto PD nebolo predložené vyjadrenie k žiadosti 
o pripojenie odberného miesta, typ plynomeru môže zmeniť prevádzkovateľ – SPP 
distribúcia, a.s. 
 
Rozvod plynu. 
Návrh rozvodu plynu bol vypracovaný v súlade s STN 07 0703 a STN EN1775. Ako 
materiál rozvodov je použité oceľové bezšvové zvárané potrubie tr.11.353.1. Rozvodné 
potrubie je vedené na oceľových konzolách k jednotlivým odberným zariadeniam-
plynovým kotlom. Pred  spotrebičmi sa umiestni plynový uzáver príslušnej dimenzie. Pri 
prechode cez steny bude potrubie uložené do oceľ. chráničiek  s vystredením a utesnením 
na oboch koncoch. Na potrubí bude osadený tlakomer s rozsahom 0-4 kPa, odvzdušnenie 
DN15, DN25, cez guľový uzáver  DN15. Odvzdušnenie bude vyvedené nad strechu, 
ohnuté o 180° a uzemnené. Na pripojovacom potrubí budú umiestnené: guľový uzáver 
DN 50 (ako uzáver spotrebiča)  tlakomer s rozsahom 0-4kPa s kohútom M 20x 1,5 
odvzdušňovacie potrubie DN 15 s guľovým uzáverom DN 15 kohút na odber vzorky 
plynu, DN 15 s predsadeným guľovým uzáverom DN 15 
 
Oceľové potrubie je chránené ochranným náterom proti korózii (1x základný náter a 2x 
krycí náter). Predpísaný odtieň krycej farby je 6200-žltá. Náter potrubia môže byť 
prevedený len po úspešnom vykonaní tlakovej skúšky zo strany dodávateľskej 
organizácie. 
Na výstupe za plynomerom je umiestnený GK40 ktorý je určený ako HUK-Hlavný 
uzáver plynu pre kotolňu.  
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Zoznam navrhnutých spotrebičov a odberných zariadení plynu. 

Typ spotrebiča: Počet 
spotrebičov
: 

Tepel
ný 
výkon
: 

Tepeln
ý 
príkon:

Prívod 
plynu: 

Potreba 
plynu: 

Odťah 
spalín: 

Typ 
spotreb. 
podľa 
odvod. 
spalín: 

  ks kW kW DN m3/h ∅ - mm  
ZÁVESNÝ 

KONDENZAČ
NÝ KOTOL 
BUDERUS GB 
162/80 

2 19,3-
78,5k
W 

 25 8,7 
 

80 "C" 

 
Odvod spalín 
Odvod spalín bude riešený samostatnými koncentrickými dymovodmi ukončenými nad 
strechou objektu. Plynový kotol je osadený pretlakovým horákom. 
STN 07 0703 čl.102: 
Spalinovod bude opatrený vývodom pre prístroje na meranie: 
pretlaku a podtlaku v zariadení na odvod spalín, teploty spalín. 
STN 07 0703 čl.115: 
Spalinové potrubie je opatrené vývodom umožňujúcim odber vzorky spalín. Meranie 
pretlaku plynu je riešené priamo pred horákom. Kontrola spalín sa (teplota, tlak, vzorka) 
rieši čo najbližšie ku kotlu. 
 
Vetranie. 
Zaradenie strojovne: 
Riešenú kotolňu možno posudzovať z niekoľkých hľadísk : 
Kategória podľa STN 07 0703   III (od 50 do 500kW) 
 podľa vyhl. MŽP z r. 706/2002, 478/2002 malý zdroj znečistenia 
 podľa paliva, prevádzkových parametrov plynová, teplovodná 
      na plynné palivo – ZEMNÝ PLYN 
 podľa charakteru prevádzky, obsluhy automatická s občasnou kontrolou 
 
Vetranie priestoru: 
STN 070703 čl.29: 
Vetranie kotolne je prirodzené so zaručenou 3 – násobnou výmenou vzduchu za hodinu 
v priestore, pre všetky prevádzkové stavy, cez prívodné a odvodné vetracie otvory 
umiestnenie vetrania v zmysle vyhlášky SÚBP 25/1984 Z.z. - § 6 Vetranie. Vetranie bude 
riešiť Realizačná PD. 
 
 podľa vyhl. MŽP z r. 706/2002, 478/2002 malý zdroj znečistenia 
 podľa paliva, prevádzkových parametrov plynová, teplovodná 
      na plynné palivo – ZEMNÝ PLYN 
 podľa charakteru prevádzky, obsluhy automatická s občasnou kontrolou 
 
Požiadavky na umiestnenie: 
STN 070703 čl.31: 
kotolňa III. kategórie – samostatná miestnosť. 
Riešená kotolňa je umiestnená v samostatnej miestnosti - KOTOLŇA -.  
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STN 070703 čl.36: 
Nízkotlakové plynové zariadenia pre prívod vykurovacieho plynu pre kotol sú zariadenia 
tesné bez ochranných priestorov. Vnútorný priestor kotolne je priestorom bez nebezpečia 
výbuchu. 
STN 070703 čl.38: 
Elektroinštalácia plynového zariadenia kotolne je opatrená bezpečnostným vypínaním , 
ktorým v prípade nutnosti sa dá odstaviť prívod elektrickej energie do automatiky horáku. 
Bezpečnostné vypínanie sa umiestnilo bezprostredne u vstupných dverách do kotolne. 
Zapojenie bezpečnostného vypínania rieši PD MaR. 
STN 070703 čl.39: 
UPOZORNENIE: všetky plynové potrubia v kotolni a armatúry musia byť uzemnené. 
 
Núdzové osvetlenie. 
Vyhláška SÚBP 25/1984 Z.z. - § 7 Núdzové osvetlenie. 
(1) Vzhľadom na skutočnosť, že pôdorysná plocha kotolne je menšia ako 150m2 
v projekte nebolo riešené núdzové osvetlenie. 
(4) (Zabezpečí investor) Obsluhujúci pracovníci musia mať k dispozícii ručnú lampu 
v použiteľnom stave. 
(5) (Zabezpečí investor) V kotolniach musia byť prenosné lampy s možnosťou napojenia 
na bezpečné napätie. 
 
Odvzdušnenie a odplynenie rozvodu plynu. 
Odvzdušnenie a odplynenie rozvodu plynu sa zabezpečí pomocou odplyňovacích a 
odvzdušňovacích uzáverov. Odvzdušňovacie uzávery sa navrhli na základe STN 38 6405. 
Odfukové potrubie je vyvedené do ovzdušia. Všetky tieto potrubia musia byť uzemnené 
podľa STN EN1775 čl. 142 a čl.252. 
 
Spájanie potrubia. 
 Zváranie oceľového potrubia 
Všetky činnosti súvisiace so zváraním budú vykonané v súlade s STN EN ISO 3834-2 
podľa STN EN 12732 pod dohľadom európskeho zváračského inžiniera podľa STN EN 
ISO 14731, na základe stanovených postupov zvárania (WPS) podľa STN EN ISO 
15609-1 a schválených postupov zvárania (WPQR)  podľa STN EN ISO 15614-1 a STN 
EN ISO 15613.    
Spoje potrubia s hrúbkou steny rúry nad 5 mm  a DN 140 sa budú zvárať len elektrickým 
oblúkom. Pri zváračských prácach sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy pre 
zváranie potrubia. Potrubie bude zvárané vo výkope a konce rúr budú upravené 
odrezaním a očistené. Všetky zváračské práce na prípojke plynu môžu vykonávať iba 
zvárači s kvalifikáciou podľa  STN EN 287 - 1.  Bezprostredne pred zváraním sa 
zvarované plochy a priľahlý vonkajší  a vnútorný  povrch rúry poriadne očistí od hrdze, 
nečistôt, mastnôt a podobne, v šírke aspoň 10mm. Rúra musí byť z vnútra zbavená 
nečistôt.  
Každý zvar musí byť označený značkou zvárača, ktorý vykonal zvar. Montážna 
organizácia je povinná vybaviť zváračov značkami a o pridelení a odobratí značiek viesť 
riadnu evidenciu. 
 Zvary sa kontrolujú vizuálne, poprípade aj rádiograficky-v rozsahu podľa STN EN 1775, 
NDT potrubia a zvarov v zmysle STN EN 12732. ceľové potrubie rozvodu plynu sa spája 
zváraním. 
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Montáž a uvedenie do prevádzky. 
NTL ROZVOD: 
Tlakové skúšky NTL rozvodu sa vykonajú podľa STN EN 1775. 
Po skončení montážnych prác na vybudovanom plynovode vykoná zhotoviteľ skúšku 
pevnosti a skúšku tesnosti. Bez úspešných skúšok sa nesmie plynovod uviesť do 
prevádzky. 
Postup a vykonanie skúšok má byť v súlade s ustanoveniami kapitoly 6  STN EN 1775. 
Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať kontrola celého plynovodu,  zisťuje sa najmä to, 
či nie je jeho niektorá časť uzatvorená, upchatá a pod. 
 Po uzatvorení vývodov na koncoch skúšaných úsekov možno začať vykonávať 
tlakovú skúšku. Pri tlakovej skúške 
musia byť prístupné všetky spoje plynovodu. 
NTL rozvod plynu – PN 2 kPa (rozvod plynu na výstupe za Regulačnou zostavou plynu) 
Tlaková skúška bude vykonaná vzduchom. 
Skúška pevnosti sa vykoná  tlakom rovnajúcim sa 2,5 násobku max. prevádzkového 
tlaku, t.j. 5 kPa. 
Pred skúškou sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt nechá skúšaný plynovod 
podtlakom 15 min. Samotná skúška bude trvať 30 min. Po úspešnej skúške pevnosti sa 
vykoná skúška tesnosti skúšobným tlakom, ktorý sa rovná hodnote prevádzkového tlaku, 
t.j. 2 kPa. Skúška trvá rovnako ako pri skúške tesnosti. 
Skúšobný tlak média sa bude sledovať pomocou manometra (citlivosť 10 
Pa,presnosť1%). 
Tlaková skúška je úspešná vtedy, ak počas trvania tlakovej skúšky nebol zistený žiadny 
pokles tlaku skúšobného média. V opačnom prípade sa skúška po  zistení a odstránení 
netesnosti zopakuje. 
 Zakázané je skracovať trvanie tlakovej skúšky, odstraňovať netesnosti na zvaroch 
zaklepávaním, zalepením alebo nalievať do skúšaného plynovodu akékoľvek utesňovacie 
prostriedky. 
 
  Odvzdušnenie, napustenie a uvedenie plynovodu do prevádzky, Odvzdušnenie 
plynovodu, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do predádzky vykoná zhotoviteľ za 
účasti objednávateľa a po súhlase dodávateľa plynu STN 38 6405. Pred napustením plynu 
zhotoviteľ vykoná kontrolu prevádzkyschopnosti plynovodu, t. j. zistí, či sú uzatvorené 
všetky vývody na plynovode a uzávery pred spotrebičmi a či bola vykonaná tlaková 
skúška.  
Odvzdušnenie sa vykoná na konci každého úseku tak, že sa po otvorení príslušného 
uzáveru (napr. spotrebiči) vypustí vzduch priamo do vetranej miestnosti. Bezprostredne 
po napustení plynu sa prekontroluje tesnosť tých spojov, ktoré boli  podrobené tlakovej 
škúške (pripojenie plynomerov, spotrebičov a pod.). Tesnosť sa prekontroluje 
penotvorným roztokom. Pri prerušení prevádzky a jeho opätovnom uvedení do prevádzky 
alebo ak nedôjde ku napusteniu plynu po dobu dlhšiu ako 6 bude vykonaná opakovaná 
tlaková skúška plynovodu. O napustení plynu do plynovodu zhotoviteľ zhotoví zápis a 
odovzdá ho objednávateľovi. Po úspešnej tlakovej skúške sa oceľové plynové potrubie 
opatrí ochranným základným náterom a dvojnásobným syntetickým náterom žltej farby.  
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Upozornenie: 
Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržať všetky zásady ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci, ako aj príslušné STN  
TPP 609 01  Regulátory tlaku plynu                
STN  38 6417  Regulačné stanice plynu (nastavenie zabezpečovacích zariadení 
RTP) 
STN EN 1775     Plynovody na zásobovanie budov maximálny prevádzkový tlak ≤ 5 
bar 
STN 070703     Plynové kotolne s výkonom kotla vyšším ako 50 kW 
STN 38 6405  Plynové zariadenia - zásady prevádzky 
STN 38 6442-  Membránové plynomery 
a všetky súvisiace platné vyhlášky a právne predpisy. Pre vypracovanie PD boli použité 
podklady projekčnej  
fa. HWGS (SO-501). 
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev(zák. č 124/2006 Z.z.)  
Na plynové zariadenia pôsobí veľké množstvo vplyvov z ktorých takmer každý môže byť 
zdrojom nebezpečenstva.  Nebezpečné stavy môžu byť vyvolané  
-  zanedbaním, nevykonaním alebo nesprávnym vykonávaním preventívnej údržby 
odborných    
   prehliadok a skúšok, ako aj prevádzkovej údržby a opráv. 
-  samotnou prevádzkou plynových zariadení nedodržaním bezpečných  
   pracovných a technologických postupov alebo v dôsledku chýb obsluhy, ktoré majú za  
   následok nebezpečné stavy a prekračovanie prípustných prevádzkových parametrov 
-  fyzikálnymi vlastnosťami pracovnej tekutiny, a to prekračovaním najvyššieho 
dovoleného  
   tlaku, najvyššej dovolenej teploty, dovoleného prietoku, zmenami skupenstva, napr.  
   zamrznutím 
-  nespoľahlivosťou funkcie plynového zariadenia v dôsledku jeho nevhodnej  
   konštrukcie alebo nevhodným návrhom bezpečnostného príslušenstva 
a zabezpečovacieho  
   zariadenia. 
-  prevádzkovými podmienkami 
    a) – vibráciami – nebezpečie vzniku trhlín a prasklín zvar. spojov 
    b) – teplotou – pôsobením atmosferickej teploty hlavne pod bodom mrazu 
    c) – koróziou vnútorného a vonkajšieho povrchu tlakových a plynových zariadení 
    d) – opotrebovaním – prekračovaním projektovej a výpočtovej doby životnosti  
    e) – vonkajším požiarom, výbuchom plynu a pod.  
Eliminácia nebezpečenstva pri prevádzke plynových zariadení 
- Pre prevádzku, obsluhu a údržbu vyhradených technických zariadení zabezpečiť  
   zaistenie bezpečnosti práce a z návodov na obsluhu 
- uvádzať do prevádzky iba plynové zariadenia, ktoré svojím umiestnením a inštaláciou 
vyhovujú bezpečnostno-technickým požiadavkám, sú vybavené predpísaným 
bezpečnostným príslušenstvom, majú sprievodnú technickú dokumentáciu podľa noriem 
a predpisov EÚ a sú na nich vykonané všetky predpísané prehliadky a skúšky.  
-Uvádzať do prevádzky iba plynové zariadenia, ktoré svojím umiestnením a inštaláciou 
vyhovujú bezpečnostno – technickým požiadavkám, sú vybavené predpísaným 
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bezpečnostným príslušenstvom, majú sprievodnú technickú dokumentáciu podľa noriem 
a predpisov EÚ a sú na nich vykonané všetky prepísané prehliadky a skúšky. 
-Zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a skúšok tlakových a plynových 
zariadení oprávnenou organizáciou s príslušným osvedčením.  
-Viesť predpísané prevádzkové záznamy – prevádzková evidencia  
-Neprekračovať parametre prevádzkovaných plynových zariadení 
-Viesť evidenciu a plánovať revízie, odborné prehliadky a skúšky 
vyhradených plynových zariadení 
-Vykonávať predpísané kontroly a skúšky bezpečnostného príslušenstva, napríklad 
poistných ventilov a pod. 
plynové zariadenia odstaviť z prevádzky pri nebezpečí ohrozenia života a zdravia osôb 
alebo pri ohrození bezpečnosti práce a technických zariadení 
-Údržbu opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových a plynových zariadení 
zabezpečovať iba prostredníctvom oprávnených firiem. 
-Pri uvádzaní plynových zariadení do prevádzky počas pravidelnej prevádzky 
odstavovaní z prevádzky a pri prevádzke za mimoriadnych podmienok postupovať 
v súlade s prevádzkovými predpismi výrobcu jednotlivých technických zariadení. 

 
 
B6.2.12 VZDUCHOTECHNIKA  

POPIS STAVBY: 
Jedná sa o novostavbu postavenú skeletovým systémom.     
          V rámci vzduchotechniky bude riešené: 
1. teplovzdušné vetranie predajne (dávka vzduchu 36 m3/ os a 1 osoba na 6 m2, 
2. chladenie privádzaného vzduchu, 
3. podtlakové vetranie skladov (3 / h), 
4. odťah od pecí a grilu, 
5. vetranie šatní a ich hygienických zariadení (dávka vzduchu na zariaďovacie predmety 
min. 50 m3/ WC misa, 100 m3/ sprcha, 20 m3/ skrinka,...), 
6. podtlakové vetranie prípravní (6 / h), 
7. prevádzkové vetranie strojovne chladenia (podľa požiadavky technológie), 
8. havarijné vetranie strojovne chladenia (podľa požiadavky technológie), 
9. chladenie kancelárie, 
10. dverné clony (minimalizovanie úniku tepla počas vykurovacieho obdobia). 

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 
Vplyvom vzduchotechnického zariadenia sa kvalita vzduchu zvyšuje. Negatívnym 
vplyvom VZT zariadenia na životné prostredie je hluk a voči jeho účinkom sú navrhnuté 
nasledujúce opatrenia : 
– navrhované sú stroje a zariadenia s nízkym vyžarovaním hluku do okolitého 
priestoru, 
– z dôvodu zamedzenia prenosu vibrácií je navrhované pružné napájanie VZT 
potrubia na strojné zariadenie (sponami, tlmiacimi vložkami, alebo flexibilným 
potrubím), 
– z dôvodu zamedzenia vyžarovania hluku cez distribučné VZT prvky sú do 
potrubných trás navrhované kulisové tlmiče hluku a flexibilné hadice v akustickom 
prevedení. 
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STROJOVNE VZDUCHOTECHNIKY: 
V objekte sa nenachádza strojovňa vzduchotechniky, strojné zariadenie bude umiestnené 
v exteriéry a priamo vo vetraných priestoroch. V rámci systému VZT budú používané: 
1. stavebnicová VZT jednotka vo vyhotovení pre vonkajšie postavenie, 

2. kompaktná rekuperačná jednotka, 

3. kondenzačné jednotky priameho chladenia a ohrevu privádzaného vzduchu, 

4. Priame chladenie - twin systém, 

5. radiálne ventilátory do kruhového potrubia, 

6. strešné ventilátory, 

7. požiarne klapky, 

8. regulačné klapky, 

9. klapky do potrubia, 

10. prívodné výustky, 

11. VZT ventily pre prívod a odvod vzduchu, 

12. kulisové tlmiče hluku, 

13. a iné. 

PODKLADY PRE NÁVRH VZDUCHOTECHNIKY: 
Návrh vzduchotechniky vychádzal z platných hygienických predpisov a noriem, hlavne: 
1. STN 12 7010 Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení, 

2. STN 73 0548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov, 

3. STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemných stavbách, 

4. STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia, 

5. STN 73 0872 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením, 

6. STN EN 378-3 – Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá: Požiadavky na bezpečnosť a 
ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesta inštalácie a ochrana personálu, 

7. Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 

8. Zákon č. 309 / 1991  Zb. z., v znení zákona č.218/1992Zb., zákona č.148/1994Z.z. a 
zákona č.256/1995Z.z., zákona č.393/1998Z.z., zákona č.459/2000 Z.z. a zákona 
č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a Nariadenia vlády SR 
č.92/1996Z.z.v znení Nariadenia vlády SR č.473/2000 Z.z. o ochrane ovzdušia pred 
znečisťujúcimi látkami, 

9. Záväzné opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 7/78 – 
Hygienické požiadavky na pracovné prostredie, 

10. Zb. zák. č. 94/2004 min. vnútra SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na  
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 
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Výpočtové hodnoty: 

Vonkajšia výpočtová minimálna teplota:  -Zima   -11 0C   
       -Leto  33 0C         
Entalpia vonkajšieho vzduchu- letná prevádzka   63 kJ/kg         
Absolútna vlhkosť vonkajšieho vzduchu pri zim. prevádzke  1.5 g/kg 
Vnútorná požadovaná teplota   Zima    leto 
-predajňa     20 0C   bez kontroly 
-kancelárske priestory    20 0C   26 0C 
-sklady,     150 C   bez kontroly 
-šatne      220 C   bez kontroly 
-hygiena     240 C   bez kontroly 
-technické priestory    100 C   bez kontroly 
Relatívna vlhkosť: je bez kontroly. 
Výpočtové dávky vzduchu: 
- Odvod od hygienických  zar. - WC misa     50 m3/h,  
     - pisoár     25 m3/h,  
     - sprcha   100 m3/h,  
     - šatňová skrinka    20 m3/h 
Stanovenie výpočtového počtu osôb pre jednotlivé priestory (m2 čisté podlahové plochy): 
- predajňa        1 os na 6 m2, 
- kancelárie        1 os na 7 m2, 
HLADINA HLUKU: V JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROCH VYBAVENÝCH 
KONEČNÝM INTERIÉROM (ČAS DOZVUKU 0.9 SEK PRI OBJEME 100M3) 
- obytné priestory      max. hladina hluku 
LAmax: 
- deň         40dB(A) - 
noc         30dB(A) 

- kancelárske priestory      45dB(A) 
- obchodné priestory       50dB(A) 
- chodby, sklady, ...       55dB(A) 

Hladiny hluku je nutné dosahovať pri odrátaní neistoty merania cca 2.3dB(A) 

OSTATNÉ ŠPECIFICKÉ VÝPOČTOVÉ POŽIADAVKY NA JEDNOTLIVÉ 
PRIESTORY: 
- Vnútorná záťaž 
- tepelná záťaž na osobu         75 W 
- pracovné miesto s PC      125 W 
- osvetlenie (nad 5 m od okien)       20 W/m2 

- ostatná technológia (servery, UPS, kopírky – celoročné chl.)   15 W/m2 

Ostatné špecifické výpočtové požiadavky na jednotlivé priestory: 

Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti     
       - s trvalým pobytom osôb - predajňa, …      
 0,25m/s 
Maximálny rozdiel teplôt medzi prúdením vzduchu v pobytovej oblasti a priestorovou 
teplotou      v pobytovej oblasti s trvalým pobytom osôb :    
         - predajňa, …    1,0K 
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Tepelno fyzikálne parametre stavebných konštrukcií: 
- obvodové múry (plné múry, parapety, nadpražia, ...)  U = 0,33 W/m2xK,              
- strecha,         U = 0,20 W/m2xK,                      
- priečky        U = 1,80 W/m2xK,              
- okná          U = 1,50 W/m2xK,                      
- priepustnosť slnečného žiarenia transparentných konštrukcií g = 0,5. 
Ostatné podklady: 
Ďalej sme vychádzali z technických podkladov rôznych výrobcov. Od jednotlivých 
projektantov sme obdržali nasledovné podklady : 
Stavebná časť: 
- pôdorysné a rezy stavebného objektu v digitálnej forme, 
Strojovňa chladenia: 
Od projektanta technológie chladenia sme dostali nasledujúce požiadavky:  
- v strojovni je potrebné riešiť prevádzkové vetranie zabezpečujúce odvedenie vnútornej 
záťaže  max. 8,0 kW,       
- v strojovni zabezpečiť teplotu v rozsahu 5 až 35 °C,    
- prevádzkové vetranie treba spúšťať pri stúpnutí teploty v strojovni nad 25 °C,  
- na chladenie a mrazenie bude použité chladivo R404A, ktoré je ťažšie ako vzduch, 
- v zmysle STN EN 378-3 je potrebné pri stúpnutí koncentrácie chladiva nad NPK 
zabezpečiť havarijné vetranie s prívodom vzduchu pod stropom a odsávaním pod 
stropom aj nad podlahou. 
 
Digestory pečenia v lahôdkach: 
Na základe skúseností predpokladáme, že v pečive a lahôdkach budú použité nasledujúce 
zar.                  - dvojpec     27,0 kW,           

- gril      16,0 kW 
Kotolňa: 
Vetranie kotolne bude riešené prirodzené a toto riešenie je súčasťou projektu 
vykurovania. 
Žiadne ďalšie podklady a požiadavky sme neobdržali. 

 ROZDELENIE VZDUCHOTECHNIKY: 

Zar. č.   1 Vetranie predajne so zázemím, 
Zar. č.   2 Chladenie privádzaného vzduchu, 
Zar. č.    3 Prirodzené vetranie kotolne 
Zar. č.   4 Podtlakové vetranie hygienických zariadení šatní, 
Zar. č.   5 Podtlakové vetranie hygienických zariadení mäsiarov, 
Zar. č.   6 Podtlakové vetranie prípravní, 
Zar. č.   7 Prevádzkové vetranie strojovne chladenia, 
Zar. č.   8 Havarijné vetranie strojovne chladenia, 
Zar. č.   9 Dverné clony. 

 POPIS ZARIADENÍ: 

Zar. č. 1 Vetranie predajne so zázemím: 

• prívod a odvod vzduchu, 

• zariadenie pracuje s čerstvým vzduchom, 
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• na urýchlenie dosiahnutia žiadaných prevádzkových hodnôt bude zariadenie 
vybavené cirkuláciou vzduchu, 

• motory ventilátorov budú regulované frekvenčnými meničmi, 

• filtrácia vzduchu F5, 

• spätné získavanie tepla v doskovom rekuperačnom výmenníku (SZT), 

• tepelná úprava vzduchu - ohriatie / schladenie, 

• vzduchotechnika nekryje tepelné straty a zisky. 
 
V sklade B-104 bude umiestnená vzduchotechnická jednotka zabezpečujúca rovnotlaké 
teplovzdušné vetranie a prívod chladeného vzduchu do predajne. Vzduch bude nasávaný 
cez protidažďovú žalúziu a ďalej bude VZT potrubím dopravovaný do stavebnicovej 
jednotky, kde bude prefiltrovaný (trieda filtrácie F5), v prípade potreby predohriaty v 
doskovom rekuperačnom výmenníku SZT, doohriaty v teplovodnom ohrievači, alebo 
schladený v dvojokruhovom priamom výparníku. Takto upravený vzduch bude 
prívodným ventilátorom s voľným obežným kolesom (plug fan) dopravovaný VZT 
potrubím do priestoru predajne, kde bude rovnomerne distribuovaný výustkami s vírivým 
prúdom vzduchu. Časť upraveného vzduchu bude privádzaná do kancelárie, šatní a 
dennej miestnosti. Znehodnotený vzduch bude čiastočne odvádzaný z priestoru predajne 
a čiastočne bude odvádzaný zo zázemia predajne z priestorov skladov, kam sa bude 
dostávať pomocou stenových mriežok. Odvádzaný znehodnotený vzduch bude VZT 
potrubím privádzaný do stavebnicovej VZT jednotky, kde bude prefiltrovaný najprv v 
tukovom filtri a ďalej v kapsovom filtri (trieda filtrácie F5), v prechodnom a zimnom 
období odovzdá v doskovom rekuperačnom výmenníku odpadné teplo na predohrev 
privádzanému vzduchu a odvodným ventilátorom s voľným obežným kolesom (plug fan) 
bude vyfúknutý cez protidažďovú žalúziu do voľnej atmosféry. 
Teplota privádzaného vzduchu bude v zimnom období regulovaná na konštantnú hodnotu 
22 °C. 
Teplota privádzaného vzduchu bude v letnom období regulovaná na konštantnú hodnotu 
24 °C. Pri potrebe chladiť bude spustené priame chladenie vzduch / vzduch (viď. popis 
zar. č. 2). 
S chodom zariadenia 1 bude spriahnutý chod zariadení 4 až 6, ktoré budú prevádzkované 
súčasne so zar. 1. 
Množstvo privádzaného aj odvádzaného vzduchu bude merať systém MaR na clonkách 
nasávacích dýz ventilátorov a regulovať ho bude frekvenčnými meničmi (dodávka MaR). 
Kondenzát vznikajúci v doskovom rekuperačnom výmenníku SZT a priamom výparníku 
bude z ich vaničiek cez suché zápachové uzávery (súčasť dodávky VZT) vytekať voľne 
na strechu, odkiaľ bude odvedený dažďovou kanalizáciou. 
Elektrické napájanie, reguláciu a monitorovanie chodu zabezpečuje systém merania a 
regulácie (MaR). 
Odvod kondenzátu z vaničky doskového výmenníka SZT a z vaničky priameho 
výparníka rieši ZTI. 
 
Zar. č. 2 Chladenie a ohrev privádzaného vzduchu: 
• systém vzduch / vzduch, 

• ekologické chladivo R410A, 
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• priamy odpar, 

• plynulá regulácia výkonu (inverterová technológia), 

• elektronické expanzné ventily. 

Privádzaný vzduch bude ochladzovaný dvoma kompaktnými chladiacimi jednotkami pre 
vonkajšie postavenie so vzduchom chladenými kondenzátormi.              
Jednotky budú umiestnené v exteriéry na streche. Pri požiadavke chladiť MaR VZT 
jednotky 1.01 vyšle signál na zopnutie bezpotenciálového kontaktu riadiaceho systému 
chladiacej jednotky, ktorá sa na základe zopnutia tohto kontaktu zapne do režimu 
chladenia a jej výkon bude ďalej plynule riadený na základe riadiaceho signálu 0 až 10 V 
zo systému MaR VZT jednotky 1.01 podľa teploty privádzaného vzduchu (viď. popis 
zariadenia 1). Ak ani pri maximálnom výkone chladiacej jednotky nebude dosiahnutá 
žiadaná teplota privádzaného vzduchu, systém MaR zapne do režimu chladenia aj druhú 
jednotku, výkon prvej zníži na 80 % a žiadanú teplotu privádzaného vzduchu sa bude 
snažiť dosiahnuť riadením výkonu druhej jednotky. Pri dosiahnutí výkonu 80 % aj na 
druhej jednotke bude zvyšovania výkonu chladiacich jednotiek robený súčasne. Pri 
znižovaní výkonu po dosiahnutí 80 % (súčasne na obidvoch jednotkách), prvá jednotka 
bude držať tento výkon a znižovaný bude výkon druhej jednotky až do jej vypnutia 
(riadiaci signál 0 V a následné vypnutie požiadavky na chladenie). Poradie spúšťania 
jednotiek bude MaR striedať, aby sme dosiahli čo najrovnomernejšie vyťaženie 
jednotiek.                
Popis chladivového okruhu v režime chladenia: kompresor bude nasávať chladivové 
pary a stlačení (kompresii) ich potrubím privedie do vzduchom chladeného kondenzátora, 
kde pri vyššom tlaku odovzdajú prehrievacie a skupenské (kondenzačné) teplo 
chladiacemu vzduchu a skondenzujú. Kvapalné chladivo bude rozvodným potrubím 
dopravované do elektronického expanzného ventilu, ktorý mu zníži tlak a následne bude 
nastreknuté do výmenníka VZT jednotky, kde odoberie teplo potrebné na skupenskú 
premenu (odparenie) a prehriatie upravovanému vzduchu, čím ho schladí. Tento dej sa 
počas potreby chladiť opakuje. 
Elektrické napájanie vonkajších chladiacich jednotiek zabezpečuje meranie a regulácia 
(MaR). 

Zar. č. 3 Prirodzené vetranie kotolne: 

• prirodzené vetranie. 

V zmysle požiadavky projektanta úk bude zabezpečené priečne vetranie kotolne. Vzduch 
bude privádzaný neuzatvárateľnou protidažďovou žalúziu umiestnenou na fasáde 500 
mm nad podlahou kotolne. Časť privedeného vzduchu bude využitá na spaľovanie a 
zvyšok na vetranie kotolne. Znehodnotený vzduch bude odvádzaný v protiľahlom rohu 
pod stropom a VZT potrubím bude dopravený na fasádu, kde bude cez protidažďovú 
žalúziu vyfúknutý do voľnej atmosféry. 

Zar. č. 4 Podtlakové vetranie hygienických zariadení šatní: 

• podtlakové vetranie, 

• infiltrácia, 

• náväznosť na chod zar. č. 1. 
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Znehodnotený vzduch bude odsávaný nad jednotlivými zariaďovacími predmetmi 
odvodnými VZT ventilmi a ďalej bude kruhovým VZT potrubím dopravovaný do 
radiálneho odsávacieho ventilátora, ktorým bude dopravovaný VZT potrubím na fasádu, 
kde bude cez protidažďovú žalúziu vyfúknutý do voľnej atmosféry. Odsatý vzduch bude 
nahradený vzduchom privádzaným zariadením 1 do šatní. 
Chod ventilátora bude spriahnuté s chodom zariadenia č. 1. Elektrické napájanie 
zariadenia zabezpečuje meranie a regulácia (MaR). 

Zar. č. 5 Podtlakové vetranie šatní a hygienických zariadení šatní: 

• podtlakové vetranie, 

• infiltrácia, 

• náväznosť na chod zar. č. 1. 

Čistá aj špinavá šatňa mäsiarov bude vetraná bude vetraná spolu s hygienickými 
zariadeniami pre tieto šatne. Znehodnotený vzduch bude odsávaný v obidvoch šatniach a 
nad jednotlivými zariaďovacími predmetmi odvodnými VZT ventilmi a ďalej bude 
kruhovým VZT potrubím dopravovaný do radiálneho odsávacieho ventilátora, ktorým 
bude dopravovaný VZT potrubím na fasádu, kde bude cez protidažďovú žalúziu 
vyfúknutý do voľnej atmosféry. Odsatý vzduch bude nahradený vzduchom z chodby 
privádzaným pod stropom cez stenovú mriežku do šatní mäsiarov a odtiaľ do vetraného 
priestoru. Do chodby sa vzduch bude dostávať podtlakom z priestoru skladu cez stenovú 
mriežku. Týmto spôsobom bude zabezpečené aj sekundárne prevetranie chodby. 
Chod ventilátora bude spriahnuté s chodom zariadenia č. 1. Elektrické napájanie 
zariadenia zabezpečuje meranie a regulácia (MaR). 

Zar. č. 6 Podtlakové vetranie prípravní: 

• podtlakové vetranie, 

• náhrada vzduchu z okolitých priestorov. 

Znehodnotený vzduch bude odsávaný v jednotlivých prípravniach cez odvodné 
vzduchotechnické ventily, alebo výustky. Po odsatí bude vzduch VZT potrubím 
dopravovaný do odvodného ventilátora, ktorým bude dopravovaný VZT potrubím na 
fasádu, kde bude cez protidažďovú žalúziu vyfúknutý do voľnej atmosféry. Rovnakým 
spôsobom bude vetraná aj rozrábka mäsa so skladom obalov a korenín. 
Chod obidvoch odsávacích ventilátorov tohto zariadenia bude spriahnutý s chodom 
zariadenia č. 1. Elektrické napájanie ventilátorov zabezpečuje meranie a regulácia (MaR). 

 Zar. č. 7 Prevádzkové vetranie strojovne chladenia: 

• podtlakové vetranie, 

• riadená infiltrácia. 

Prevádzkové vetranie strojovne chladenia bude zabezpečené strešným ventilátorom 
umiestneným na streche nad strojovňou. Pri stúpnutí priestorovej teploty nad 20 °C 
systém MaR otvorí klapku na prívod vzduchu ako aj klapku na odvod vzduchu. Pri 
stúpnutí priestorovej teploty nad 25 °C systém MaR spustí sa odsávací ventilátor na prvý 
stupeň (2° transformátor). Pri stúpnutí teploty nad 28°C prepne systém MaR ventilátor na 
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druhý stupeň. Prepínanie otáčok ventilátora bude transfotmátorom RTRDU4 a rieši ho 
MaR. Odstavovanie bude prebiehať v obrátenom poradí.                    
Napojenie ventilátora prevádzkového vetrania na elektrickú energiu aj riadenie 
prevádzkového vetrania zabezpečuje MaR. 

Zar. č. 8 Havarijné vetranie strojovne chladenia: 

• podtlakové vetranie, 

• riadená infiltrácia. 

Havarijné vetranie bude spúšťané od snímača koncentrácie chladiva R404A, vypínačom 
umiestneným z vnútra pri vstupe do strojovne, alebo vypínačom umiestneným vonku pri 
vstupe do strojovne. Pri spustení havarijného vetrania bude vypnuté prevádzkové vetranie 
(odstaví sa ventilátor a uzavrie sa klapka na odvode ako aj klapka prívodu vzduchu ku 
podlahe), otvorí sa klapka havarijného vetrania ako aj klapka prívodu vzduchu pod strop. 
Vzhľadom na to, že chladiace a mraziace zariadenia pracujú s chladivom R404A, ktoré je 
ťažšie ako vzduch, bude prívod vzduchu pod stropom a odsávanie nad podlahou aj pod 
stropom.              
Napojenie ventilátora havarijného vetrania na elektrickú energiu aj riadenie havarijného 
vetrania zabezpečuje MaR. 

Zar. č. 9 Dverné clony: 

• teplovodný ohrev vzduchu, 

• filtrácia vzduchu, 

• cirkulácia vzduchu. 

V zádverí nad vstupmi do predajne, ako aj na východe z predajne do zádveria budú 
umiestnené dverné clony. Tieto clony budú nasávať vzduch v horizontálnom smere z 
chráneného priestoru a po úprave (filtrácii a ohreve) ho vo vertikálnom smere vyfúknu 
späť do chráneného priestoru. Regulácia teplotného výkonu clony bude autonómna 
dvojcestným ventilom s elektrotermickým pohonom (súčasť dodávky každej clony) 
podľa teploty nasávaného vzduchu. Ovládanie (zapínanie, vypínanie a voľba otáčok 
ventilátora) bude autonómnym ovládačom spoločným pre obidve clony, ktorý bude 
umiestnený pri pokladniach tak, aby bol prístupný iba pre personál predajne. Ďalšia 
dverná clona bude nad dverami zo skladu do exteriéru, táto bude v horizontálnom smere 
nasávať vzduch z priestoru skladu a po úprave (filtrácii a ohreve) ho vo vertikálnom 
smere vyfúkne späť do chráneného priestoru. Regulácia teplotného výkonu clony bude 
autonómna dvojcestným ventilom s elektrotermickým pohonom (súčasť dodávky clony) 
podľa teploty nasávaného vzduchu. Súčasťou dodávky tejto clony bude aj autonómny 
ovládač. 

 POTRUBIE: 

 Vzduchovody: 

Štvorhranné potrubie bude vyrobené podľa PK 12 0403 kruhové potrubie podľa 
PK 12 0311 alebo SPIRO. Tesnosť potrubia - trieda A.     
 Závesy vzduchovodov budú realizované z pozinkovaných elementov. Spôsob 
kotvenia do stropu bude na oceľové kotvy. K zamedzeniu prenosu vibrácií do stavebnej 
konštrukcie budú použité pružné závesy s pryžovou podložkou. 
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 Rozvody chladiva: 

Potrubie pre tekuté a plynné chladivo bude zhotovené z medených žíhaných rúr. 
Spájanie rúr bude na hrdlo striebornou pájkou. Kotvenie potrubí bude riešené 
tepelnoizolačnými objímkami s parotesnou zábranou.     
 prevádzkový tlak v chladivovom okruhu     2-28 bar, 

 NÁTERY: 
VZT potrubia z pozinkovaného plechu bez náteru, rovnako aj chladivové potrubia z Cu. 
Všetky doplnkové konštrukcie v exteriéry budú opatrené základným náterom na 
odhrdzavenej ploche a dvojnásobným náterom emailom syntetickým vonkajším 
(Industrol) S 2013, STN 67 3913 na technologické konštrukcie. 

 IZOLÁCIE: 
Vzduchovodov: 

Iz2 Všetky potrubia prichádzajúce, alebo vychádzajúce z exteriéru do interiéru 
na vzdialenosti min. 1 m budú zaizolované ľahčeným nenasiakavým zosieteným 
penovým polyetylénom s uzavretou neporéznou bunkovou štruktúrou hrúbky 20 mm 
v samolepiacom prevedení s hliníkovou fóliou (porovnateľný fabrikát POLIFOAM 
N3020/AL).             

Rovnakou izoláciou budú zaizolovaná celá trasa prívodného potrubia vedeného v 
interiéry a odvodné potrubie vedené z predajne cez priestor skladu. 

Iz6 Odvod a prívod upraveného vzduchu vedeného v exteriéry, izolovať 
minerálnou vlnou hr. 50 mm (porovnateľný fabrikát NOBASIL), hliníkovou fóliou 
vystuženou pozinkovaným pletivom oká 10 x 10 mm, oplechovať pozinkovaným 
plechom hrúbky 0,8 mm. 

Rozvodov chladiva: 

Rozvody chladiva budú izolované tepelnou izoláciou s parotesnou zábranou na 
báze syntetického kaučuku (porovnateľný fabrikát ARMAFLEX AC) hr. 13 mm v 
exteriéry oplechované pozinkovaným plechom hrúbky 0,8 mm, alebo inak ochránené 
proti poveternostným vplyvom, ... 

 ZDROJE ENERGIE: 
Pre činnosť VZT zariadení je potrebné zabezpečiť tieto energie: 
• el. energia 3PE+N, 230/400 V, 50 Hz, TNS 

 VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE ZARIADENÍ: 
Výkonnostné zariadenia VZT zariadení, ktoré sú zároveň požiadavkami na nadväzujúce 
profesie sú uvedené v prílohe číslo 2 tejto technickej správy. Množstvá vzduchu sú 
uvádzané vo funkčných schémach, ktoré sú prílohou 1 tejto správy a sú uvádzané aj vo 
výkresovej dokumentácii. 

 POŽIADAVKY NA PROFESIE: 
Stavebné úpravy: 
Pre realizáciu navrhnutých vzduchotechnických zariadení je treba zabezpečiť: 
- základy a konštrukcie pre umiestnenie VZT a chladiacich zariadení, 
- prestupy pre vzduchovody a rozvody a ich utesnenie po montáži, 
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- zhotovenie servisných otvor pre VZT zariadenia (klapky, ... v podhľadoch) 
- v prípade pevných podhľadov- vyrezanie a vyspravenie otvorov pre výustky, mriežky a 
ventily, ... 
Elektroinštalácia: 
Pre realizáciu navrhnutých vzduchotechnických zariadení je treba zabezpečiť: 
- napojiť zariadenia VZT v koordinácii so systémom MaR, 
- zabezpečiť silové napojenie rozvádzačov MaR, 
- vykonať vodivé prepojenie a ochranné pospájanie, podľa platných STN, 
- zabezpečiť silové napojenie podľa inštalovaných príkonov a požiadaviek uvedených v 
prílohe č. 2, 
- signalizovať uzatvorenú polohu požiarnych klapiek. 

Zdravotno technické inštalácie: 

Pre realizáciu navrhnutých vzduchotechnických zariadení je treba zabezpečiť: 
-odvod kondenzátu od vnútorných jednotiek chladenia kancelárie. 

Systém MaR: 

Pre realizáciu navrhnutých vzduchotechnických zariadení je treba zabezpečiť: 

- MaR podľa požiadaviek uvedených v textoch v bode 7.0 a podľa funkčných schém 
ktoré sú prílohou 1 tejto technickej správy, 
- zabezpečiť automatické meranie a reguláciu prevádzkových veličín v záväznosti na 
jestvujúce zariadenia, 
- odstavovať VZT pri signály EPS (požiar), 
- koordinovať napojenie el. spotrebičov na elektroinštaláciu, 
- použiť digitálnu reguláciu. 

EPS: 

Pre realizáciu navrhnutých vzduchotechnických zariadení je treba zabezpečiť: 
- ovládanie požiarnych klapiek od signálu EPS (požiar), 

 ZAISTENIE HYGIENY A BEZPEČNOSTI PRÁCE: 

Realizátor zabezpečí vypracovanie prevádzkových predpisov a zaškolenie obsluhy. 

 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA: 

Pri návrhu vzduchotechniky sme vychádzali z STN 73 0872.Na hraniciach požiarnych 
úsekov budú umiestnené protipožiarne klapky s ručným, teplotným a 
elektromagnetickým spúšťaním a so signalizáciou uzatvorenej polohy. Protipožiarna 
odolnosť' klapiek je 90 minút. Klapky musia byť certifikované slovenskou štátnou 
skúšobňou. 
Protipožiarna izolácia musí byť pre daný účel certifikovaná slovenskou štátnou 
skúšobňou. Ak je prierez potrubia menší ako 0,04 m2 a otvory sú od seba vzdialené viac 
ako 0,5 m, tak nebude vybavené protipožiarnou klapkou. Výustky budú vzdialené od 
hranice požiarneho úseku viac ako 0,5 m (alebo viac ako je druhá odmocnina plochy 
prierezu potrubia). Potrubie bude zhotovené z nehorľavého materiálu (oceľový 
pozinkovaný plech), tepelná izolácia z ťažko horľavého materiálu. 

V prípade požiaru (signál od EPS), alebo pri uzavretí protipožiarnej klapky dôjde k 
odstaveniu chodu VZT zariadení. 
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Prestupy potrubia cez požiarne deliace konštrukcie budú utesnené požiarnym tmelom 
HILTI CP 601S. Pri obojstrannom utesnení priestor medzi tmelovými upchávkami 
vyplniť minerálnou plsťou s mernou hmotnosťou 75 – 100 kg / m3. Pri realizácii dodržať 
montážny postup HILTI. 

 SPÔSOB ZAISTENIA BEZPEČNOSTI ZARIADENÍ PRI ICH BUDÚCEJ 
PREVÁDZKE: 
V zmysle § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. je nutné vykonať kontrolu 
technických zariadení – strojného zariadenia podľa § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. 
Pred uvedením do prevádzky určených výrobkov - chladiacich strojov je potrebné splniť 
požiadavky nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z.z. Ostatné strojné zariadenia budú 
pravidelne kontrolované pri servisných prehliadkach minimálne dvakrát do roka. Servis 
môže vykonávať odborne spôsobilá organizácia. 
Údržba, revízie a servis musia byť podrobnejšie popísané v prevádzkovom predpise. 

 ZÁVER: 
Navrhnuté zariadenie bude pracovať za predpokladu kompletného namontovania a 
dodržania predpisov pre ich prevádzku podľa technickej dokumentácie dodanej 
výrobcom. 
 
 

B6.2.13 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 
 
V projekte sú navrhnuté tieto slaboprúdové systémy: 
- štruktúrovaná kabeláž (ŠK) 
- zvonček (ZV) 

ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM A TECHNICKÝCH PREDPISOV 
Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN a ostatných súvisiacich 
noriem a predpisov v čase spracovania projektovej dokumentácie: 
STN EN 61140       Ochrana pred úrazom 
elektrickým prúdom 
STN 33 2000-1      Elektrické inštalácie budov - Rozsah 
platnosti, účel a základné podmienky 
STN 33 2000-3      Elektrické inštalácie budov – Časť 3: 
Stanovenie základných charakteristík. 
STN 33 2000-4-41 Elektrické zariadenia - Časť 4: Bezpečnosť – Kapitola 41: Ochrana 
pred úrazom elektrickým prúdom 
STN 33 2000-4-43    Elektrické zariadenia - Časť4: Bezpečnosť – 
Kapitola 43:Ochrana proti nadprúdom 
STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia Časť 4: Bezpečnosť – Kapitola 47: Použitie 
ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti 
nadprúdom 
STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov – Časť 5: Výber a stavba el. zariadení – 
Kapitola 51: Spoločné pravidlá 
STN 33 2000-5-52  Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických 
zariadení, kap 52: Elektrické rozvody  
STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia – Časť 5: Výber a stavba el. zariadení – 
Kapitola 52: Výber sústav a stavba vedení, Oddiel 523: Dovolené prúdy 
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STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov - Časť 5: Výber a stavba el. zariadení – 
Kapitola 54: Uzemnenie a ochranné vodiče 
STN 73 6005       Priestorová úprava vedení 
technického vybavenia 
STN 33 2000-1      Elektrické inštalácie budov - Rozsah 
platnosti, účel a základné podmienky 
STN 92 0201-1 až 4   Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 
Časť 1 až 4 
STN EN 50173-1:2008  Informačná technika. Generické káblové systémy. 
Časť 1: Všeobecné požiadavky 
STN EN 50173-2:2008  Informačná technika. Generické káblové systémy. 
Časť 2: Kancelárske priestory 
STN EN 50173-3:2008  Informačná technika. Generické káblové systémy. 
Časť 3: Priemyselné priestory 
STN EN 50173-3:2008  Informačná technika. Generické káblové systémy. 
Časť 4: Obytné budovy 
 
STN EN 50174-1:2009   Informačná technika. Inštalácia káblových 
rozvodov: Špecifikácia a zabezpečenie kvality 
STN EN 50174-2:2009 Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov: 
Plánovanie a postupy inštalácie v budovách 
STN EN 50174-3:2009 Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov: 
Postupy a projektovanie inštalácie mimo budov 
TPT-T6         Rozvod 
telekomunikačných sietí v budovách 
ISO/IEC 11801 2nd ed.  Information technology – Generic cabling for 
customer premises 
ANSI/EIA/TIA-568-C a dodatky  (Electronic Industries Alliance / Telecommunication 
Industry Association: Commercial Building Telecommunications Cabling Standard).  
ANSI/EIA/TIA-606-A        (Administration 
standard for commercial communications infrastructure). 
ANSI/EIA/TIA-569         (Commercial 
Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces). 
ANSI-J-STD 607-A  (Commercial building grounding and bonding requirements for 
telecommunications). 
IEEE 802.3-2002         
 (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet)  
IEEE 802.3-2002          (10 
Gigabit Ethernet pre optiku)  
IEEE 802.3an-2006        (10 Gigabit Ethernet 
pre metaliku) 
ISO/IEC 8802.3          (všetky 
ektivalenty k IEEE 802.3) 
Zbierka zák. č.94/2004 Vyhláška MV SR – technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
Zbierka zák. č.508/2009 Vyhláška MPSVaR SR – bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci, vyhradené technické zariadenia a ďalšie s nimi súvisiace normy a vyhlášky. 
Katalógové listy navrhovaných komponentov 
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OPRÁVNENIE NA PROJEKTOVANIE 
Projektant elektrického zariadenia je oprávnený vypracovávať projekty slaboprúdov na 
základe poverenia k výkonu činnosti a osvedčenia IBP č.: 112 IBA 1999 EZ P A2. 

ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA 
Riešené elektrické zariadenie je zaradené do skupiny „A“ v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 
508/2009 Z.z., príloha 1, III. časť, bod A, odsek h - zhromažďovanie viac ako 250 osôb. 
Podľa §11 vyhlášky 508/2009 Z.z. na vyhradenom technickom zariadení skupiny „A“ 
musí byť po ukončení montáže vykonaná prvá úradná skúška a ďalej v čase prevádzky 
opakovaná úradná skúška ustanovená technickou inšpekciou. 

URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV 
V priestoroch, do ktorých tento projekt zasiahne podľa STN 33 2000-5-51 sa predpokladá 
prostredie: 
N3.1-II – obvyklé štandardné vonkajšie vplyvy vo vnútorných priestoroch. 
V častiach, kde bude iné prostredie než základné, budú musieť byť použité prvky 
s vyšším krytím a/alebo v zodpovedajúcom vyhotovení. Konkrétne údaje o prostrediach, 
viď protokol o určení vonkajších vplyvov, nachádzajúci sa v dokumentácií elektro – 
silnoprúd. Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou projektovej dokumentácie 
profesie Elektro- silnoprúd. 
 

ZDROJE ELEKTRICKÉHO PRÚDU 
Prúdová sústava: 
- sieťová časť     1/N/PE, 50 Hz, 230 V/TN-S 
- vyhodnocovacia časť ŠK   48 V, 2 DC 
- vyhodnocovacia časť ZV   12 V, 2 AC 
Prevádzkové napätie: 
- sieťová časť    230 V + 10 - 15 %, 50 Hz +/-2 % 
- vyhodnocovacia časť ŠK   48 V, +/-10% 
- vyhodnocovacia časť ZV   12 V, +/-10% 

RIEŠENIE OCHRÁN  
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálne prevádzke: 
- ochrana izolovaním živých častí 
- ochrana zábranami alebo krytmi 
Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom pri poruche: 
- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN-S 
- ochrana malým napätím SELV, PELV 
- ochrana elektrickým oddelením 
 
Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny podľa STN 34 1390. 
Ochrana proti nežiaducim účinkom statickej elektriny podľa STN 33 2030, STN 33 2031 
– uzemnením. 
 
Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny  
- slaboprúdové káble pri nadzemných vedeniach musia byť čo najďalej od bleskozvodu – 
STN 34 2100. 
- križovanie slaboprúdového kábla v zemi s bleskozvodným zvodom – kábel min 50 cm 
nad zvodom. 
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Ochrana proti prepätiu 
Prepäťové ochrany stupňa B, C rieši časť Elektroinštalácia. V slaboprúdových 
zariadeniach sa na napájacích prívodoch nainštaluje prepäťová ochrana stupeň D. 
 
ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ 

Topológia riešenia 
V objekte bude realizovaná štruktúrovaná kabeláž kategórie 6A (10Gbit/s, 500MHz). 
V PD sú riešené horizontálne/vertikálne rozvody dátovo/telekomunikačnej siete. 
Kabelážny systém navrhnutý podľa platných noriem zaručuje pri použití kvalitných 
komponentov správnu funkčnosť siete. Bez dostatočnej výkonnostnej rezervy môže 
v určitých hraničných situáciách vykazovať útlm či presluchy, ktoré môžu spôsobiť 
výrazné spomalenie prenosu dát. 

Použité zariadenie ŠK 
- Subsystém horizontálnych káblových rozvodov 
- Dátová zásuvka 
- Dátový rozvádzač 
- Prepájacie prvky 

Technické riešenie ŠK  
Dátové rozvádzače 
Dátový rozvádzač bude osadený v kancelárii B-103. V dátovom rozvádzači budú 
umiestnené všetky pasívne a aktívne dátové prvky, ktoré sú potrebné pre pripojenie 
jednotlivých užívateľských zásuviek. 
 
V DR budú osadené nasledovné komponenty: 
- prepojovacie panely pre ukončenie káblov od dátových zásuviek 
- ukončenie prípoja na VTS a na Internet 
- horizontálne a vertikálne držiaky prepojovacích káblov - organizéry 
- police pre uloženie zariadení 
- ventilátory s regulátorom teploty 
- napájacia lišta 230V s prepäťovou ochranou a VF filtrom 
 
Dátový rozvádzač bude uzemnený vodičom CYA 25mm² z najbližšej hlavnej 
uzemňovacej svorky. 
 
Horizontálne rozvody (rozvody na prepojenie rozvádzačov s užívateľskými 
zásuvkami) 
budú realizované tienenými metalickými káblami STP 4x2xAWG23 v behalogénovom 
prevedení kategórie 6A a tienenými ukončovacími konektormi kategórie 6A. 
Ukončovacie konektory musia byť rozmerovo kompatibilné s určeným dizajnom 
zásuviek. Každá dátová zásuvka bude vybavená dvoma/jedným konektorom RJ45 
kategórie 6A s označením jednotlivých párov podľa T568B. Pre vnútorné rozvody 
v budovách sa používa zásadne hviezdicová topológia. Maximálna dĺžka prípojného bodu 
je obmedzená na 90m. Zásuvkový rozvod bude ukončený v dátovom rozvádzači na 
tienených prepojovacích paneloch 24xRJ45 kategórie 6A. Súčasťou dodávky budú aj 
príslušný počet tienených prepojovacích káblov kategórie 6A (RJ45/RJ45) v dĺžke 3m. 
Pobočková telefónna ústredňa 
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Táto PD nerieši inštaláciu pobočkovej telefónnej ústredne a ani privedenie telefónnych 
liniek od operátora do objektu. 
Aktívne prvky, záložné zdroje UPS 
Aktívne prvky, ako aj záložné zdroje UPS pre jednotlivé dátové rozvádzače, nie sú 
predmetom tohto projektu, riešenie zabezpečuje investor. 
Dátovo-telefónne prípojné miesta 
Na vybraných miestach budú osadené dátové zásuvky 2xRJ45 alebo 1xRJ45 cat 6A. 
Prípojné miesta budú užívatelia využívať na pripojenie k sieti pomocou patch káblov.  
 
Zásuvky budú osadené v rovnakej výške ako silnoprúdové zásuvky 230V. Zásuvky budú 
umiestňované do rovnakých alebo spoločných rámčekov s inými profesiami (silnoprúd) 
podľa výberu a pokynov architekta. 
  
Všetky komponenty systému budú označované v súlade s normou ANSI/TIA/EIA 606-A. 
Vnútorné rozvody 
Horizontálne rozvody 
Hlavná kabeláž bude uložená v žľaboch 200/60. Odbočná kabeláž bude 
v bezhalogénových rúrkach HFX-HFIR 20-40. Ak budú káblové trasy z časti spoločné 
pre silnoprúd a ŠK, musia byť dodržané ich minimálne vzájomné vzdialenosti podľa 
príslušnej normy. V podlahe budú káble vedené v rúrke FPR40. Kovové káblové trasy 
(žľaby, rošty a pod.) musia byť pospájané a uzemnené s bodom uzemnenia. 
 
Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú utesnené s požiarnymi 
upchávkami s rovnakou požiarnou odolnosťou, aká je požadovaná pre požiarno-deliacu 
konštrukciu podľa projektu PO, najviac však 90 minút. Tieto prestupy musia byť 
zrealizované aj v zmysle § 12 Vyhl. MV SR č.79/2004. Rozvody nesmú byť voľne 
vedené v chránenej únikovej ceste. V prípade, že budú dané rozvody vedené v chránenej 
únikovej ceste, musia byť od CHÚC oddelené konštrukčnými prvkami druhu D1 a s 
požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou dvojnásobnej hodnote predpokladaného času 
evakuácie osôb, najmenej však 30 minút. 
 
STN 33 2000-5-52, tabuľka NA.7 Vzdialenosti pri súbehu vodičov 

Súbeh izolovaného silnoprúdového 
rozvodu od 

Vzdialenosť rozvodov pri 
súbehu v dĺžke 
do 5 m nad 5 m

telekomunikačných alebo rozhlasových 
a televíznych rozvodov 

30 mm 100 
mm 

Certifikácia prenosových trás 
Po ukončení inštalácie rozvodov bude vykonané meranie všetkých káblových trás (každý 
prepoj) certifikovaným meracím prístrojom v súlade s normou ISO/IEC 11801 2nd 
Edition, Am1 & Am2 o čom bude pre každú trasu vyhotovený merací protokol definujúci 
fyzikálne a prenosové parametre danej trasy. Parametre je nutné merať s meracím 
prístrojom správne kalibrovaným na príslušné meranie na predmetný spoj (v systéme sa 
nachádzajú dve kategórie káblových rozvodov – metalické a optické rozvody). 
EMC 
Všetky dátové rozvádzače budú uzemnené technologickou zemou v príslušných NN 
rozvádzačoch. Kabeláž bude tienená s krútenými pármi (twistovaná). Trasy rozvodov 
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budú vedené s trasami silnoprúdu v dovolených súbehoch v zmysle platných STN 
noriem. Káblové vedenia musia byť vzdialené 1m od výťahov, priemyselných alebo 
medicínskych prístrojov a najmenej 50 cm od žiariviek. 

POŽIADAVKY NA MONTÁŽNU ORGANIZÁCIU  
Montáž systému štruktúrovanej kabeláže môže vykonať iba montážna organizácia 
oprávnená na túto činnosť. Pred uvedením zariadenia do skúšobnej prevádzky musí byť 
na zariadení vykonaná východzia revízia podľa súvisiacich noriem a predpisov. 
Montážna organizácia je povinná odovzdať užívateľovi ako súčasť zariadenia merací 
protokol, správu o východzej odbornej skúške, poučiť osoby poverené obsluhou a osoby 
poverené údržbou zariadenia o spôsobe obsluhy a bežnej údržbe. 
 
ZVONČEK 

Použité zariadenie ZV 
- tlačítko 
- zvonček s napájacím trafom 

Technické riešenie ZV 
Pri vstupe na hlavný príjem a v pokladniach bude osadené tlačítko. V mieste pracoviska 
skladníka bude osadený zvonček s napájacím zdrojom (jeden tón) a v kancelárii bude 
osadený zvonček s napájacím zdrojom (2 tóny). Po zatlačení tlačítka na hlavnom príjme 
sa spustí zvonček u skladníka a v kancelárii (1. tón). Pri zatlačení tlačítka v pokladniach 
sa spustí zvonček v kancelárii (2. tón). Kabeláž bude prevedená káblom J-H(ST)H 
2x2x0.8 Bd (bezhalogénový), ktorá bude uložená v rúrke HFX/HFIR20 a v podlahe 
v rúrke FPR25 alebo v žľabe 200/60.  
 
Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú utesnené s požiarnymi 
upchávkami s rovnakou požiarnou odolnosťou, aká je požadovaná pre požiarno-deliacu 
konštrukciu podľa projektu PO, najviac však 90 minút. Tieto prestupy musia byť 
zrealizované aj v zmysle § 12 Vyhl. MV SR č.79/2004. Rozvody nesmú byť voľne 
vedené v chránenej únikovej ceste. V prípade, že budú dané rozvody vedené v chránenej 
únikovej ceste, musia byť od CHÚC oddelené konštrukčnými prvkami druhu D1 a s 
požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou dvojnásobnej hodnote predpokladaného času 
evakuácie osôb, najmenej však 30 minút. 
 
Na parkovisku bude osadená v/v závora. Závora bude komunikačne pripojená do 
kancelárie B-103 vo vonkajšom priestore zemným káblom TCEPKPFLE 5XN0,8 
a CYKY 2Ax2,5, kde tento kábel bude ukončený v prepojovacej kraci s bleskoistkami / 
NN rozvodňa B-138 / a bude presvorkovaný na kábel JE-H(ST)H-R 10x2x0,8 / vnútorné 
rozvody /. V kancelárii bude tento kábel ukončený na vhodnom mieste. Spôsob 
prevedenia kabeláže je potrebné prispôsobiť vybranému typu závory, nakoľko v čase 
spracovanie PD nebol vybraný dodávateľ závory. Riešenie závory je potrebné odsúhlasiť 
u investora pre začatím montážnych prác. 
 
V maximálnej miere je potrebné využívať možnosť skrytej montáže. 
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STN 33 2000-5-52, tabuľka NA.7 Vzdialenosti pri súbehu vodičov 

Súbeh izolovaného silnoprúdového 
rozvodu od 

Vzdialenosť rozvodov pri 
súbehu v dĺžke 
do 5 m nad 5 m 

telekomunikačných alebo rozhlasových 
a televíznych rozvodov 

30 mm 100 mm 

 

POŽIADAVKY NA MONTÁŽNU ORGANIZÁCIU  
Montáž zariadenia môže vykonať iba montážna organizácia oprávnená na túto činnosť. 
Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť na zariadení vykonaná východzia 
odborná skúška podľa platných noriem a predpisov. Montážna organizácia je povinná 
odovzdať užívateľovi ako súčasť zariadenia príručku užívateľa, poučiť užívateľa o 
spôsobe obsluhy, bežnej údržbe a skúškach funkčnosti zariadenia. Pri montáži kamier do 
vonkajších priestorov je potrebné zabezpečiť dôkladné utesnenie vstupu káblov do krytu 
kamery, alebo ho zabezpečiť strieškou. Objektívy kamier budú definitívne určené pri 
kamerových skúškach. Pri komplexných skúškach je nutné preskúšať osvetlenie na jas, 
farbu a kontrast obrazu. Pri kamerových skúškach je doporučená prítomnosť 
zodpovedných pracovníkov za systém PTV (kompetentný zástupca investora, užívateľa, 
dodávateľa). 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Napájanie, požiadavky na ostatné profesie 
Požiadavky na napájanie zariadení sú naznačené vo výkresovej časti PD (symbolom 
„AC230V) a boli zaslané projektantovi časti silnoprúd.  

Bezpečnostné opatrenia 
Podľa STN 332000-1 čl.131.6.2 je potrebné osoby a majetok chrániť pred poškodením v 
dôsledku nadmerného prepätia, ktoré môže vzniknúť z príčiny spínacieho prepätia, 
statickou elektrinou, atmosférickým javom atď. Z tohto dôvodu je navrhnutá inštalácia 
prepäťových ochrán v 3. stupni ochrany proti prepätiu napájacích a výstupných častí 
ústrední. 
Pre ochranu napájania zo siete 230/50Hz je navrhnutá prepäťová ochrana 3.stupňa (D), 
230V/6A a pre ochranu výstupných kruhových liniek prepäťová ochrana dátových a 
napájacích vedení pre 1 pár do 24V/2A. Taktiež prípadný prechod vedenia EPS medzi 
vnútorným a vonkajším priestorom bude ošetrený prepäťovou ochranou.  
Pre uzemnenie prepäťových ochrán je požadované priviesť uzemňovací vodič 
s minimálnym prierezom 6 mm2 – zabezpečí silnoprúd. 
 
V celom objekte musia byť káblové inštalácie vykonané v bezhalogénovom prevedení 
s nízkou hustotou dymu pri horení v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 a so zníženou 
horľavosťou. Všetky komponenty (projektovaný slaboprúd) musia byť vyrobené z ťažko 
horľavých materiálov. 
 
Pri montáži slaboprúdového zariadenia a príslušných vedení musia byť zohľadnené 
všetky platné TP a STN. 
 
Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované 
a písomne odsúhlasené jej spracovateľom. 
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VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZBEČENSTIEV A 
OHROZENÍ 
V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že 
je možným dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci odstrániť všetky riziká poškodenia zdravia, a preto v zmysle 
§4 zák. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa neurčujú žiadne 
zostatkové nebezpečenstvá vyplývajúce z navrhovaných riešení v určených 
prevádzkových a užívateľských podmienkach. 
Navrhované elektrické zariadenie v tomto projekte vyhovuje požiadavkám vyplývajúcim 
z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa §4 zákon 
a124/2006 Z.z.. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri 
práci žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá. 

Komplexné skúšky 
Správna funkcia namontovaného slaboprúdového zariadenia bude overená komplexnou 
skúškou a to v rozsahu prevedených montáží a podľa druhu zariadenia. Pri komplexných 
skúškach bude preverená správnosť pripojenia všetkých káblov a správna funkcia 
jednotlivých zariadení, zvlášť ústrední slaboprúdových zariadení, slaboprúdových 
rozvádzačov, súvisiacich zariadení. Pri komplexných skúškach bude overená funkčnosť 
prepojenia jednotlivých slaboprúdových systémov, ale aj funkčnosť prepojenia s inými 
systémami (silnoprúd a pod.) 

Bezpečnosť pri práci 
Pri montáži zariadení a rozvodov slaboprúdových systémov je nutné dodržiavať okrem 
všeobecných elektrotechnických predpisov STN aj všetky nariadenia, predpisy a normy 
STN týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné pracovníkov upozorniť 
na možnosť indukcie napätia na kábloch z blízkych silnoprúdových zariadení. 
Dodávateľské organizácie sú povinné svojich pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi 
v rozsahu ich činnosti. Uzemnenia zariadení musia vyhovovať požiadavkám výrobcov 
zariadení a platným STN. 
 

Protipožiarne opatrenia 
Aby sa zabránilo vzniku a šíreniu požiaru na slaboprúdovom zariadení a kábloch musia 
byť dodržané protipožiarne opatrenia a ďalej uvedené zásady: 
Aby sa zabránilo vzniku požiaru, musia sa dodržiavať platné predpisy o dimenzovaní a 
istení vodičov podľa STN 33 20 00-5-523 a STN 33 20 00-4-43. 
V technologických priestoroch, kde sa káble ukladajú mimo vlastné uzavreté káblové 
cesty, sa musia káblové trasy situovať do bezpečných vzdialeností od požiarne 
nebezpečných zariadení (teplovodné potrubie a pod.), prípadne je potrebné vykonať 
mechanickú a protipožiarnu ochranu káblov. 
Prierazy stien s prechodmi káblov musia byť prevedené tak, aby bola zachovaná požiarna 
odolnosť deliacich konštrukcií medzi požiarnymi úsekmi. Podľa konkrétneho prípadu 
budú použité adekvátne protipožiarne výplne. 
Je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v Riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby 
vypracované špecialistom PO (napr. do CHÚC je povolená iba inštalácia technológií 
súvisiacich s prevádzkou CHÚC, bez požiarneho rizika a pod.). 
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Starostlivosť o životné prostredie 
Nainštalované slaboprúdové systémy nesmú zhoršiť jestvujúce životné prostredie. Po 
ukončení prác na slaboprúdovom zariadení musia byť zo stavby odborne odstránené 
odpady a škodlivé látky. Po ukončení zemných trás musí byť terén upravený do 
pôvodného stavu. Odpady vzniknuté pri realizácii diela budú evidované a odborne 
zneškodnené. 
 

B6.2.14 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA 

 POUŽITÉ ZARIADENIE EPS 
‐ ústredňa EPS TYCO MZX 252 
‐ interaktívny multisenzor 801 PH + pätica  
‐ tlačítkový hlásič požiaru DIN 820 
‐ výstražná sirénka s majákom FLASHNI 24V  
‐ prídržný magnet FE  
‐ paralelná indikácia 801HL 
 
Interaktívny multisenzor 801 PH 
Interaktívny multisenzor 801PH (optický a tepelný), obsahuje tepelný senzor a komoru 
pre detekciu dymu. Multisenzor preto môže byť použitý ako opticko-dymový hlásič 
požiaru podľa EN 54-7 a ako tepelný hlásič podľa EN 54-5. Multisenzor môže pracovať v 
6 prevádzkových módoch a s 3 úrovňami citlivosti.  
 
Tlačidlový hlásič DIN 820 
Tlačidlový hlásič DIN820 je určený na vnútorné použitie. Stav hlásiča je signalizovaný 
červenou LED.  
 
Siréna s majákom FLASHNI 
je určená na akustickú a optickú signalizáciu poplachu do priestorov, v ktorých bol 
indikovaný poplach z automatických a tlačidlových hlásičov.  
 
Ústredňa EPS MZX252 
Ústredňa EPS je požiarna ústredňa určená k vyhodnoteniu požiarnej situácie v stráženom 
- chránenom priestore s príslušnými hlásičmi a prídavnými prvkami predstavuje 
adresovateľný systém riadený mikroprocesorom pre 500 adries. Ústredňa sa montuje na 
stenu. Obsahuje dosku procesora CPU800, základnú dosku FIM801, zdroj PSB800 
(24VDC/4A), zobrazovací panel ODM800 a ovládací panel OCM800. Priestor pre 2 
akumulátory 12V max 38Ah. Vstupy a výstupy základnej dosky FIM801 

  TECHNICKÉ RIEŠENIE EPS 
EPS bude umiestnená na 1. NP v miestnosti B-103 (kancelária), odkiaľ bude urobený 
prenos signálu podľa vyhlášky 726/2002 na pult ochrany PCO cez poplachový systém na 
hlásenie narušenia a aj záložným GSM prenosom. V miestnosti kancelárie bude v čase 
prevádzky supermarketu ohlasovňa požiarov. Pri ústredni bude osadený pomocný zdroj, 
moduly IOB800. Ústredňa EPS je vybavená rozhraním pre pripojenie zariadenia 
diaľkového prenosu (ZDP). Podľa určenia stupňa prístupu, bude môcť služba ústredňu 
EPS ovládať. V predmetnom objekte bude dvojstupňová signalizácia poplachu a to 
v dvoch režimoch – v režime DEŇ a NOC. V režime DEŇ bude ústredňa signalizovať na 
podnet od automatických hlásičov úsekový poplach. Na základe toho musí obsluha v čase 
t1-1 min. potvrdiť príjem poplachu a v čase t2-5 min. si obsluha preverí pravdivosť 
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poplachu na mieste. Ak obsluha neurobí úkony v nastavených časoch, ústredňa bude 
signalizovať všeobecný poplach. Od tlačítkových hlásičov bude vždy okamžite 
vyhlásený všeobecný poplach. V režime NOC bude ústredňa okamžite signalizovať 
súčasne úsekový a všeobecný poplach od automatických aj od tlačítkových hlásičov. 
Obsluha sa musí riadiť pri vyhlásení úsekového a všeobecného poplachu požiarno–
technickými smernicami, ktoré vypracuje užívateľ v zmysle projektu PO a interného 
evakuačného plánu.  
 
Diaľkový prenos v zmysle vyhlášky MV SR 726/2002 Z.z. §3 ods. 1 písm. c - stavy 
ústredne EPS: 
- stav signalizácie požiaru 
- stav signalizácie poruchy 
- stav dezaktivácie 
- stav skúšania 
- stav pokoja 
 
Objekt bude vybavený automatickými a neautomatickými hlásičmi v zmysle platného 
projektu PO v priestoroch s požiarnym zaťažením. 
 
Automatické hlásiče budú inštalované na stropy chránených miestností. Umiestenie 
hlásičov EPS je nutné koordinovať s inštaláciou svietidiel, reproduktorov, ventilátorov a 
pod. V prípade inštalácie jedného hlásiča bude tento umiestený v strede miestnosti. 
Automatické hlásiče budú taktiež umiestnené v medzistropných priestoroch nad 
podhľadmi s požiarnym zaťažením. Tieto hlásiče budú mať vyvedenú paralelnú indikáciu 
na viditeľné miesto podhľadovej dosky pod hlásičom. Pri inštalácii treba dbať na to, aby 
nedošlo ku kolízii stropných hlásičov s osvetľovacími telesami, VZT telesami 
a elektrickými rozvodmi. Inštalácia pätíc hlásičov musí byť urobenátak, aby po zasunutí 
hlásiča do pätice bola signálne svetlo na hlásiči otočená ku vstupným dverám do daného 
priestoru, príp. k trase pochôdzky strážnej služby. 
V prípade, že v miestnostiach budú nerozoberateľné – plné podhľady je nutné pre prístup 
k hlásičom nad podhľadom zaistiť v podhľade revízny otvor 600mmx600mm – dodávka 
stavby. 
 
Skutočné veľkosti chránených plôch jednotlivých požiarnych hlásičov v chránených 
priestoroch a osové vzdialenosti v závislosti od svetlej výšky chráneného priestoru a 
vypočítaných koeficientov asú v súlade s požiadavkami grafu prílohy č. 2 normy STN 73 
0875.  
 
Tlačidlové (manuálne) hlásiče požiaru budú inštalované na miestach zaisťujúcich rýchlu 
dosažiteľnosť unikajúcimi osobamivo výške 1,2 až 1,5 m nad podlahou. 
 
K hlásičom a zariadeniam EPS musí byť zaistený prístup za účelom vykonania 
periodických skúšok a opráv v zmysle platných STN. 

 Ovládanie požiarno-technického zariadenia 
Ústredňa EPS bude poskytovať kontakty následným protipožiarnym zariadeniam podľa 
projektu požiarnej ochrany.Ústredňa EPS bude prepojená so všetkými nadväzujúcimi 
protipožiarnymi zariadeniami cez adresné vstupno/výstupné moduly a reléové výstupy 
ústredne EPS.  
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Ústredňa EPS bude podľa požiadaviek projektu PO ovládať (spúšťať/vypínať) nasledovné 
požiarno-technické zariadenia: 
‐ diaľkový prenos – v zmysle vyhl.726 na stálu službu 
‐ rozhlas /spustenie správy kód 1000-poplach a monitoring stav porucha/  
‐ vypnutie deon-elektro  
‐ MaR vypnutie VZT strojov a pod. 
‐ dverné uzávery – otvorenie/zatvorenie 
‐ fľaškomat zatvorenie 
‐ sirénky s majákom (v predajni sa budú sirény/majáky spúšťať iba v prípade 

vyhlásenia pož. poplachu z hlásičov osadených v predajni) 
‐ požiarne klapky 
‐ zariadenie na odvod dymu a tepla 
 
Všetky ovládania vedené zo zariadení systému EPS sú vo forme bezpotenciálových 
kontaktov zo zaťažiteľnosťou maximálne 24V / 1A. Projekt EPS nerieši ani nepopisuje 
spôsob napájania ani zapojenia ovládaných zariadení. Toto je predmetom riešenia 
projektu predmetnej profesie. Informácie smerujúce do systému EPS z iných zariadení, 
musia byť vo forme bezpotenciálových kontaktov. 
 
Ovládanie všetkých hore uvedených zariadení PTZ impulzom EPS bude slúžiť pre 
odstavenie celej stavby a bude realizované všetko pri všeobecnom poplachu a to v súlade 
s projektom PO. Všetky automaticky ovládané zariadenia musia mať možnosť aj 
manuálneho ovládania z bezpečného miesta pre prípad zlyhania automatiky. Stavba 
predstavuje jednu ovládanú zónu (ovláda sa pri požiari celá naraz). Z uvedeného vyplýva, 
že ak je požiar kdekoľvek v budove a je signalizovaný všeobecný poplach, tak sa odstavia 
všetka potrebné zariadenia v celej budove a ovládajú sa požadované zariadenia funkčné 
pri požiari opäť v celej budove. 
 
Ovládania PTZ budú riešené v ďalšom stupni PD. Detailný rozpis ovládaní je 
v programovacej tabuľke. 

 Vnútorné rozvody 
Elektrické rozvody pre zariadenia, ktoré musia byť počas požiaru v prevádzke, musia byť 
prevedené káblami v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., príloha 14.  
 
Elektrická požiarna signalizácia:ZO PH BH 
 
ZO – odolný proti šíreniu plameňa 
BH – bezhalogénový s nízkou hustotou dymu pri horení 
PH – počas horenia funkčný v požadovanom čase 
 
Kruhové slučky (automatické a tlačidlové hlásiče) 
Z ústredne EPS budú vedené káble JE-H(ST)H BdFE180/E901x2x 0.8pre hlásičové 
slučky. 
 
Paralelná indikácia 
Z automatických hlásičov budú vedené káble J-H(ST)H 1x2x 0.8Bd do paralelných 
indikácií. 
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Ovládacie impulzy pre ovládanie PTZ 
Budú použité nasledovné káble vedené z ústredne EPS resp. ovládacích modulov: 
- JE-H(ST)HBd FE180/E901x2x 0,8 
- N2XH-O FE180/E90 2x1,5 
 
Káble budú s požiarnou odolnosťou v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004. 
 
Káblové systémy (káble, žľaby, rúrky, príchytky …) musia spĺňať normu STN 92 
0205 v plnom rozsahu–E90. 
 
Rozvody 
Hlavná kabeláž bude vedená v požiarne odolných žľaboch 200/60 a odbočná kabeláž 
bude vedená v požiarne odolných clipoch typu napr. OBO E90 (ovládania) a rúrkach 
HFIR/HFX16 príp. v príchytkách pre hlásičové linky. 
 
Vedenia EPS musia byť nad konštrukciami ostatných vedení – elektro, vody, plynu, 
kúrenia a VZT a pod. aby nedošlo k znefunkčneniu kabeláže EPS roztrhnutím padajúcou 
konštrukciou. 
 
Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú utesnené s požiarnymi 
upchávkami s rovnakou požiarnou odolnosťou, aká je požadovaná pre požiarno-deliacu 
konštrukciu podľa projektu PO, najviac však 90 minút. Tieto prestupy musia byť 
zrealizované aj v zmysle § 12 Vyhl. MV SR č.79/2004. Rozvody nesmú byť voľne 
vedené v chránenej únikovej ceste. V prípade, že budú dané rozvody vedené v chránenej 
únikovej ceste, musia byť od CHÚC oddelené konštrukčnými prvkami druhu D1 a s 
požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou dvojnásobnej hodnote predpokladaného času 
evakuácie osôb, najmenej však 30 minút. 
 
STN 33 2000-5-52, tabuľka NA.7 Vzdialenosti pri súbehu vodičov 

Súbeh izolovaného silnoprúdového rozvodu od 
Vzdialenosť rozvodov pri súbehu 
v dĺžke 
do 5 m nad 5 m 

telekomunikačných alebo rozhlasových 
a televíznych rozvodov 

30 mm 100 mm 

  ODOVZDANIE DIELA A SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 
Po ukončení montáže a vypracovaní východzej revíznej správy bude dielo protokolárne 
odovzdané odberateľovi a zahájená skúšobná prevádzka. Dielo preberá zodpovedný 
zástupca odberateľa. V priebehu odovzdania bude urobené preškolenie zodpovedných 
pracovníkov, budú odovzdané návody na obsluhu prevádzkovej knihy a sprievodnej 
dokumentácie. V priebehu skúšobnej prevádzky sa preverí funkčná schopnosť 
namontovaného zariadenia. Uvedenie EPS do prevádzky musí užívateľ oznámiť územne 
príslušnej inšpekcii požiarnej ochrany. Odovzdanie zákazky do trvalej prevádzky sa urobí 
po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky protokolárne medzi zhotoviteľom a 
odberateľom, resp. užívateľom. Podmienkou pre uvedenie do trvalej prevádzky je 
zmluvné zaistenie zabezpečenia servisu. 
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  SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA EPS 
Sprievodná dokumentácia musí byť dodaná ku každému zariadeniu EPS a musí 
zodpovedať jeho skutočnému prevedeniu. 
Sprievodnú dokumentáciu tvorí minimálne: 
- návody a pokyny k obsluhe 
- prevádzková kniha EPS 
- prehľadová (bloková) schéma zariadenia EPS 
- záručné listy zariadenia EPS 

  POŽIADAVKY NA MONTÁŽ, SERVIS A REVÍZIE EPS 
Opravy a pravidelné revízie EPS vykonáva zhotoviteľ, prípadne iná výrobcom poverená 
organizácia, ktorá má: 
- oprávnenie túto činnosť prevádzkovať 
- pre túto činnosť preukázateľne vyškolených pracovníkov 
- potrebné vybavenie zariadením a materiálom 
Do trvalej prevádzky je možné uviesť iba tie zariadenia, pre ktoré je zmluvne zaistené 
vykonávanie servisu. Montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie môže vykonávať 
iba montážna a servisná organizácia vlastniaca koncesnú listinu na montáž a servis 
požiarnych elektrických systémov, osvedčenie o zaškolení na montáž a servis zariadenia a 
povolenie na zriaďovanie príslušných koncových telekomunikačných zariadení. Pred 
uvedením zariadenia EPS do skúšobnej prevádzky musí byť na zariadení vykonaná 
východzia revízia podľa súvisiacich noriem a predpisov. Montážna organizácia je povinná 
odovzdať užívateľovi ako súčasť zariadenia prevádzkovú knihu zariadenia a príručku 
užívateľa, poučiť osoby poverené obsluhou a osoby poverené údržbou zariadenia o 
spôsobe obsluhy, bežnej údržbe a skúškach funkčnosti zariadenia. 

  ZMENY A DOPLNKY 
Projektant si vyhradzuje právo na prípadné zmeny a doplnky k projektovej dokumentácii, 
ktorá vyplynie z montáže EPS alebo káblových trás. Všetky zmeny, ktoré oproti projektu 
vzniknú v priebehu montáže, je nutné poznamenať do výkresovej dokumentácie. 
Podstatné zmeny oproti projektu, tzn. zmeny, ktoré: 
- zväčšia objem dodávky zariadenia 
- zväčšia objem montážnych prác 
- menia rozmiestenie a zapojenie prvkov 
- menia ktorúkoľvek položku zo špecifikácie materiálu 
je nutné vopred konzultovať a nechať odsúhlasiť projektantom. 
 
Zmeny môžu vzniknúť i na základe dodatočnej požiadavky objednávateľa. V prípade, že 
by rozsah prác prekročil rozpočet, bude toto predmetom dodatku k zmluve o dielo alebo 
samostatnej objednávky. 

  POŽIADAVKY NA UŽÍVATEĽA, OBSLUHU A ÚDRŽBU EPS 
V súvislosti s uvedením zariadenia EPS do prevádzky je užívateľ povinný menovať osoby 
zodpovedné za prevádzku, údržbu a obsluhu zariadenia a zmluvne zaistiť pravidelný 
servis a revízie. Užívateľ spracuje pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky 
technicko-organizačnú smernicu o činnosti obsluhy. Užívateľ je povinný v dostatočnom 
predstihu pred revíziou a uvedením zariadenia do prevádzky určiť osobu zodpovednú za 
prevádzku, osoby poverené údržbou a osoby poverené obsluhou zariadenia. Pri poruche 
systému je nutné, aby obsluha alebo užívateľ okamžite upovedomili servisné pracovisko. 
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Všetky tieto činnosti musia byť vykonávané v súlade s príslušnými vyhláškami, normami 
a predpismi. 
Osoba zodpovedná za prevádzku zariadenia 
 - zodpovedá za prevádzku a správne využívanie EPS 
 - kontroluje činnosť osôb poverených obsluhou EPS 
 - zaisťuje, aby osoby poverené údržbou prevádzali údržbu podľa pokynov výrobcu 
 - zodpovedá za riadne vedenie prevádzkovej knihy 
 - zodpovedá za vykonávanie pravidelných revízií zariadenia 
Osoby poverená údržbou zariadenia (musia byť znalé podľa STN 34 3100 a 
preukázateľne zaškolené výrobcom, alebo poverenou organizáciou) 
 - prevádzajú prehliadky a údržbu zariadené EPS podľa pokynov výrobcu 
 - prevádzajú predpísaným spôsobom kontrolu zariadení EPS 
 - prevádzajú opravy v rozsahu stanovenom výrobcom 
 - prevádzajú záznamy do prevádzkovej knihy zariadenia 
Osoby poverená obsluhou zariadenia (musia byť zaškolení odovzdávajúcou organizáciou 
a musia byť preukázateľne poučené podľa vyhl. 726/2002 Z.z.) 
 - obsluhujú zariadenie EPS 
 - vedú záznamy v prevádzkovej knihe o signalizácii požiaru a poruchy 
postupujú podľa požiarneho poriadku a požiarnych poplachových smerníc objektu 
Užívateľ zabezpečuje trvalú obsluhu v mieste umiestnenia hlavnej ústredne alebo prenos 
signálu o stave tejto ústredne do miesta s trvalou obsluhou. Z týchto miest užívateľ 
zabezpečuje na ohlasovňu požiarov prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím 
pomoci. 
 
Ak je zabezpečený prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou inej právnickej osoby, 
užívateľ zabezpečuje dokumentáciu, najmä situačný plán chráneného priestoru 
s prístupovými cestami, špecifickými príkazmi a inštrukciami v prípade požiaru alebo 
poruchy a umiestňuje ju na dohodnuté miesto. 

 
B6.2.15 EVAKUAČNÝ ROZHLAS 

V projekte sú navrhnuté tieto slaboprúdové systémy: 
- elektrická požiarna signalizácia (EPS) Tyco 
- domáci rozhlas (DR) Bosch 

UPOZORNENIE 
Projektová dokumentácia je vyhotovená v stupni pre stavebné povolenie a nenahrádza 
realizačnú resp. dodávateľskú projektovú dokumentáciu. 

PODKLADY 
- stavebné výkresy 
- požiarno-bezpečnostné riešenie stavby 

ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM A TECHNICKÝCH PREDPISOV 
Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN a ostatných súvisiacich 
noriem a predpisov v čase spracovania projektovej dokumentácie: 
STN EN 61140 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti, účel a základné 
podmienky 
STN 33 2000-3 Elektrické inštalácie budov – Časť 3: Stanovenie základných 
charakteristík. 
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STN 33 2000-4-41 Elektrické zariadenia - Časť 4: Bezpečnosť – Kapitola 41: Ochrana 
pred úrazom elektrickým prúdom 
STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia - Časť4: Bezpečnosť – Kapitola 43:Ochrana 
proti nadprúdom 
STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia Časť 4: Bezpečnosť – Kapitola 47: Použitie 
ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti 
nadprúdom 
STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov – Časť 5: Výber a stavba el. zariadení – 
Kapitola 51: Spoločné pravidlá 
STN 33 2000-5-52  Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických 
zariadení, kap 52: Elektrické rozvody  
STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia – Časť 5: Výber a stavba el. zariadení – 
Kapitola 52: Výber sústav a stavba vedení, Oddiel 523: Dovolené prúdy 
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov - Časť 5: Výber a stavba el. zariadení – 
Kapitola 54: Uzemnenie a ochranné vodiče 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti, účel a základné 
podmienky 
STN 92 0201-1 až 4   Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 
Časť 1 až 4 
STN 92 0205 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie 
funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky.  
STN 73 0875 Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie 
STN EN 54 Elektrická požiarna signalizácia 
STN EN 54-13 (920404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie 
kompatibility súčastí systému. 
STN EN 54-16 (920404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej 
signalizácie požiaru 
STN EN 54-24 (920404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 24: Súčasti systému 
hlasovej signalizácie požiaru - reproduktory. 
STN EN 60 849 Núdzové zvukové systémy 
Zbierka zák. č.726/2002 Vyhláška MV SR – vlastnosti EPS, podmienky jej 
prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly 
Zbierka zák. č.94/2004 Vyhláška MV SR – technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
Zbierka zák. č.508/2009 Vyhláška MPSVaR SR – bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci, vyhradené technické zariadenia a ďalšie s nimi súvisiace normy a vyhlášky. 
Katalógové listy navrhovaných komponentov 

OPRÁVNENIE NA PROJEKTOVANIE 
Projektant elektrického zariadenia je oprávnený vypracovávať projekty slaboprúdov na 
základe poverenia k výkonu činnosti a osvedčenia IBP č.: 112 IBA 1999 EZ P A2. 

ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA 
Riešené elektrické zariadenie je zaradené do skupiny „A“ v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 
508/2009 Z.z., príloha 1, III. časť, bod A, odsek h - zhromažďovanie viac ako 250 osôb. 
Podľa §11 vyhlášky 508/2009 Z.z. na vyhradenom technickom zariadení skupiny „A“ 
musí byť po ukončení montáže vykonaná prvá úradná skúška a ďalej v čase prevádzky 
opakovaná úradná skúška ustanovená technickou inšpekciou. 
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URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV 
V priestoroch, do ktorých tento projekt zasiahne podľa STN 33 2000-5-51 sa predpokladá 
prostredie: 
N3.1-II – obvyklé štandardné vonkajšie vplyvy vo vnútorných priestoroch. 
V častiach, kde bude iné prostredie než základné, budú musieť byť použité prvky 
s vyšším krytím a/alebo v zodpovedajúcom vyhotovení. Konkrétne údaje o prostrediach, 
viď protokol o určení vonkajších vplyvov, nachádzajúci sa v dokumentácií elektro – 
silnoprúd. Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou projektovej dokumentácie 
profesie Elektro- silnoprúd. 

ZDROJE ELEKTRICKÉHO PRÚDU 
Prúdová sústava: 
- sieťová časť          1/N/PE, 50 Hz, 
230 V/TN-S 
- vyhodnocovacia časť  EPS   12 V, 24 V, 2 DC 
- vyhodnocovacia časť  DR   100 V, 2 AC 
Prevádzkové napätie: 
- sieťová časť         230 V + 10 - 15 
%, 50 Hz +/-2 % 
- vyhodnocovacia časť  EPS   12 V, 24 V, +/-10% 
- vyhodnocovacia časť  DR   100 V, +/-10% 

RIEŠENIE OCHRÁN  
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálne prevádzke: 
- ochrana izolovaním živých častí 
- ochrana zábranami alebo krytmi 
Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom pri poruche: 
- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN-S 
- ochrana malým napätím SELV, PELV 
- ochrana elektrickým oddelením 
 
Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny podľa STN 34 1390. 
Ochrana proti nežiaducim účinkom statickej elektriny podľa STN 33 2030, STN 33 2031 
– uzemnením. 
 
Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny  
- slaboprúdové káble pri nadzemných vedeniach musia byť čo najďalej od bleskozvodu – 
STN 34 2100. 
- križovanie slaboprúdového kábla v zemi s bleskozvodným zvodom – kábel min 50 cm 
nad zvodom. 
 
Ochrana proti prepätiu 
Prepäťové ochrany stupňa B, C rieši časť Elektroinštalácia. V slaboprúdových 
zariadeniach sa na napájacích prívodoch nainštaluje prepäťová ochrana stupeň D. 
 
DOMÁCI ROZHLAS 

VŠEOBECNÝ POPIS DR 
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Domáci rozhlas slúži k bežnému prevádzkovému hláseniu do selektívne volených lokalít 
objektu, k reprodukcii hudby a k riadeniu evakuácie v prípade požiaru. Systém domáceho 
rozhlasu a ozvučenia bude v objekte používaný pre automatické alebo manuálne riadenie 
vysielania poplachových, evakuačných, služobných, reklamných hlásení, ako informačný 
rozhlas pre zákazníkov a púšťanie náladovej hudby, prípadne rádia a iných zvukových 
signálov do všetkých alebo vybraných reproduktorových zón.  
Systém domáceho rozhlasu musí spĺňať náročné požiadavky vyplývajúce z normy STN 
EN 60849 a STN EN 54 a to neustála kontrola ústredne, prepínanie na náhradné zálohové 
zosilňovače, kontrola reproduktorových liniek (skrat, prerušenie), nahrávanie 
a prehrávanie digitálnych správ, prepojenie s ústredňou elektrickej požiarnej signalizácie 
a diaľkové ovládanie. Poruchy jednotlivých zosilňovačov a reproduktorov nesmú vyústiť 
do celkovej straty pokrytia v zóne. Celý systém domáceho rozhlasu musí byť zálohovaný 
zálohovým napájacím zdrojom (batérie). 

POUŽITÉ ZARIADENIE DR 
Rozhlasová ústredňa  PLENA VOICE ALARM SYSTEM LBB 1990 
Rozhlasové požiarne ústredne predstavujú ďalší stupeň na ceste k dokonalému ozvučeniu 
malých a stredne veľkých objektov. Tieto ústredne sú navrhnuté, aby spĺňali všetky 
základné EVAC požiadavky normy STN EN 60849 a EN 54 - neustála kontrola ústredne, 
prepínanie na záložné zosilňovače, kontrola reproduktorových liniek, nahrávanie a 
prehrávanie digitálnych správ, spoluprácu s požiarnou ústrednou a diaľkové ovládanie. 
Ústredňa umožňuje bezpečnostné hlásenia (EMG-emergency) a hudbu v pozadí (BGM-
back ground music) v jednokanálovej alebo dvojkanálovej prevádzke až do 16 zón, 
pripojenie  hlásateľských staníc.  
 
Stanica hlásateľa LBB 1956 
Stanica hlásateľa má 16 tlačidiel pre výber zón resp. skupiny zón a jedno tlačidlo pre 
výber všetkých zón.  
 
Skrinkový reproduktor evakuačný 6W LBC3018 
Stropný  reproduktor evakuačný 6W LBC3086 
Závesný reproduktor evakuačný 20W LS-UC20E-1 

TECHNICKÉ RIEŠENIE DR  
Zariadenia DR 
Rozhlasová ústredňa bude umiestnená na poschodí v miestnosti č. v 19" stojane. 
V objekte budú distribuované evakuačné a prevádzkové hlásenia a reprodukcia hudby na 
pozadí do vybraných zón. 
Regulácia hlasitosti bude vykonávaná priamo v rozhlasovej ústredni (diaľková regulácia 
hlasitosti). 
Spôsob vyhlásenia evakuačného hlásenia je popísaný v projekte PO. 
Rozdelenie objektu na zóny je nasledovné: 
 

ZÓN UMIESTNENIE REDUKCIA HUDBY REGULÁCIA 
Z01 Predajňa 1.NP Áno Diaľková 
Z02 Predajňa 1.NP Áno Diaľková 
Z03 Zázemie 1.NP Áno Diaľková 
Z04 Zázemie 1.NP Áno Diaľková 
Z05 Prenajímateľný priestor Nie Diaľková 
Z06 Kancelária B-103 Nie Diaľková 
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Domáci rozhlas obsahuje systém núteného odposluchu. Tento systém preruší hudobný 
program v reproduktoroch a umožní vysielať evakuačné hlásenie s plným výkonom do 
všetkých alebo vybraných zón aj v prípade, že výkon v reproduktoroch je miestnymi 
regulátormi hlasitosti znížený alebo vypnutý. 
 
V systéme, ktorý je využívaný pre požiarno-evakuačný účel, musia byť určené priority 
hlásenia nasledovne: 
1. evakuácia - situácia možného ohrozenia života vyžadujúca evakuáciu objektu. 
2. poplach - nebezpečná situácia blízka varovaniu pred očakávanou situáciou. 
3. iné hlásenia (zábavné, reklamné, informačné a iné). 
 
Vždy musia byť umožnené manuálne zásahy: 
- spustiť alebo zastaviť zaznamenané poplachové hlásenia. 
- vybrať príslušné zaznamenané poplachové hlásenie. 
- zapínať alebo vypínať vybrané zóny reproduktorov. 
- vysielanie živých hlásení cez núdzový mikrofón 
 
Stanica hlásateľa bude osadená v kancelárii B-103 a na pokladni 
. 
Reproduktorové linky sú navrhnuté s ohľadom na členenie objektu na požiarne úseky. 
 
Reproduktory 
Všetky reproduktory musia byť rozmiestnené tak, aby všetky plochy, a to i tie, v ktorých 
nie sú priamo inštalované reproduktory, boli zreteľne ozvučené. Dôvodom je zaistenie 
počuteľnosti hlásenia požiarneho rozhlasu v akomkoľvek mieste objektu. Evakuačné 
reproduktory sú vyrobené z nehorľavých materiálov vybavené keramickou svorkovnicou 
a tepelnou poistkou na odpojenie chybného reproduktoru od linky tak, aby nedošlo k jej 
prerušeniu. Reproduktory budú osadené na stropy resp. steny ozvučovaných priestorov. 
Umiestenie reproduktorov je nutné koordinovať s inštaláciou svietidiel, hlásičov EPS, 
ventilátorov a pod a je znázornené vo výkresovej časti PD. 
 
Reproduktorové linky – zóny budú vedené v celku - reťazovo bez vetvenia, aby bola 
možná kontrola ich celistvosti a dohľad nad reproduktormi. Pri vetvení alebo pri väčšom 
počte reproduktorov ústredňa DR nie je schopná detekovať prerušenie linky, skrat a pod. 
Preto na konci každej linky bude nainštalovaná doska dohľadu … z tejto dosky bude 
vedený samostatný kontrolný kábel U/UTP 4x2xAWG24, cat.5e až späť do ústredne DR.  
 
Všetky prvky navrhované pre DR sú certifikované podľa EN 54-24. 
Prepojenie s ústredňou EPS 
Ústredňa EPS bude s rozhlasovou ústredňou prepojená a v prípade poplachu sa vyšle 
spúšťací impulz do RÚ (spustenie evakuačnej hlasovej správy) po uplynutí času t2. 
Zároveň sa bude monitorovať všeobecná porucha rozhlasovej ústredne. Toto prepojenie 
je riešené v časti EPS. 
Vnútorné rozvody 
Elektrické rozvody pre zariadenia, ktoré musia byť počas požiaru v prevádzke, musia byť 
prevedené káblami v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., príloha 14.  
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Domáci rozhlas: ZO PH BH 
 
ZO – odolný proti šíreniu plameňa 
BH – bezhalogénový s nízkou hustotou dymu pri horení 
PH – počas horenia funkčný v požadovanom čase 
 
100V rozvody DR musia byť vedené samostatne, oddelene od ostatných aj 
slaboprúdových vedení uložením do samostatnej rúrky, žľabu, oddelením kovovou 
prepážkou v spoločnom žľabe a pod. Pri realizovaní rozvodov DR je potrebné sa čo 
v najväčšej miere vyhnúť svorkovaniu v prepojovacích elektroinštalačných krabiciach. 
Prepojovacie krabice budú bezhalogénové požiarne odolné s keramickou svorkovnicou. 
Prepojovanie káblov bude realizované v reproduktoroch určených pre domáci rozhlas 
(keramická svorkovnica, teplotná poistka, kovový kryt a pod.). Z rozhlasovej ústredne 
budú zóny rozvetvené do celého objektu nasledovnými káblami: 
N2XH-O FE180/PS30 2x1,5 
 
Prepojenie stanice hlásateľa bude prevedené káblom F/UTP 4x2xAWG24 cat 5E LSZH. 
 
Všetky tieto káble budú s požiarnou odolnosťou v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004. 
 
Káblové systémy (káble, žľaby, rúrky, príchytky …) musia spĺňať normu STN 92 
0205 v plnom rozsahu - PS30. 
 
Rozvody 
Kabeláž  bude vedená v kovových požiarno odolných clipoch s odolnosťou napr. OBO 
PS30.  
 
Vedenia DR musia byť nad konštrukciami ostatných vedení – elektro, vody, plynu, 
kúrenia a VZT a pod. aby nedošlo k znefunkčneniu kabeláže DR roztrhnutím padajúcou 
konštrukciou. 
 
Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú utesnené s požiarnymi 
upchávkami s rovnakou požiarnou odolnosťou, aká je požadovaná pre požiarno-deliacu 
konštrukciu podľa projektu PO, najviac však 90 minút. Tieto prestupy musia byť 
zrealizované aj v zmysle § 12 Vyhl. MV SR č.79/2004. Rozvody nesmú byť voľne 
vedené v chránenej únikovej ceste. V prípade, že budú dané rozvody vedené v chránenej 
únikovej ceste, musia byť od CHÚC oddelené konštrukčnými prvkami druhu D1 a s 
požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou dvojnásobnej hodnote predpokladaného času 
evakuácie osôb, najmenej však 30 minút. 
 
STN 33 2000-5-52, tabuľka NA.7 Vzdialenosti pri súbehu vodičov 

Súbeh izolovaného silnoprúdového 
rozvodu od 

Vzdialenosť rozvodov pri 
súbehu v dĺžke 
do 5 m nad 5 m 

telekomunikačných alebo rozhlasových 
a televíznych rozvodov 

30 mm 100 mm 

POŽIADAVKY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU DR  
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Montáž zariadenia môže vykonať iba montážna organizácia oprávnená na túto činnosť. 
Montážna organizácia je povinná odovzdať užívateľovi ako súčasť zariadenia príručku 
užívateľa, poučiť osoby poverené obsluhou a osoby poverené údržbou zariadenia o 
spôsobe obsluhy a bežnej údržbe. Pracovníci musia mať príslušnú elektrotechnickú 
kvalifikáciu pre túto činnosť podľa STN 34 3100 a musia byť preškolení výrobcom alebo 
ním poverenou organizáciou. Pri montáži a prevádzkovaní zariadenia je nutné dodržiavať 
základné požiadavky k zaisteniu bezpečnej práce podľa STN 34 3100. Všetky práce na 
elektrickom zariadení, tzn. údržba, kontrola, opravy atď. môžu byť robené iba pri 
rešpektovaní ustanovení normy STN 34 3103. 
Do prevádzky je možné uviesť iba zariadenie, ktoré prešlo východzou odbornou skúškou 
a meraním podľa STN 331500. Zariadenie musí vyhovovať všetkým platným 
požiadavkám elektrotechnických predpisov a noriem STN, musí byť pred uvedením do 
prevádzky preskúšané, či je spravené v súlade s dokumentáciou, či ako celok má 
požadované vlastnosti, či pri jeho prevádzke nemôže dôjsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia osôb a či neruší iné zariadenia. 
Zariadenie musí byť udržiavané v takom stave, aby bola zaistená jeho správna činnosť a 
aby boli dodržané požiadavky elektrickej a mechanickej bezpečnosti, ako aj všetky 
ostatné požiadavky podľa príslušných predpisov. 
Po ukončení montáže a vypracovaní východzej revíznej správy bude dielo protokolárne 
odovzdané odberateľovi a započatá skúšobná prevádzka. Dielo preberá zodpovedný 
zástupca odberateľa. V priebehu odovzdania bude urobené preškolenie zodpovedných 
pracovníkov, budú odovzdané návody na obsluhu a sprievodná dokumentácia. 
V priebehu skúšobnej prevádzky sa preverí funkčná schopnosť namontovaného 
zariadenia. Odovzdanie zákazky do trvalej prevádzky sa urobí po ukončení a vyhodnotení 
skúšobnej prevádzky protokolárne medzi zhotoviteľom a odberateľom, resp. užívateľom. 
V miestnosti, kde bude osadená rozhlasová ústredňa musí mať na mieste uloženia 
rozvádzača s rozhlasovou ústredňou nosnosť min. 150 kg. 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

NAPÁJANIE, POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE 
Požiadavky na napájanie zariadení sú naznačené vo výkresovej časti PD (symbolom 
„AC230V) a boli zaslané projektantovi časti silnoprúd.  
Elektrická požiarna signalizácia (I. stupeň dodávky elektrickej energie v zmysle 
vyhlášky 94/2004) 
Domáci rozhlas (I. stupeň dodávky elektrickej energie v zmysle vyhlášky 94/2004) 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Podľa STN 332000-1 čl.131.6.2 je potrebné osoby a majetok chrániť pred poškodením v 
dôsledku nadmerného prepätia, ktoré môže vzniknúť z príčiny spínacieho prepätia, 
statickou elektrinou, atmosférickým javom atď. Z tohto dôvodu je navrhnutá inštalácia 
prepäťových ochrán v 3. stupni ochrany proti prepätiu napájacích a výstupných častí 
ústrední. 
Pre ochranu napájania zo siete 230/50Hz je navrhnutá prepäťová ochrana 3.stupňa (D), 
230V/6A a pre ochranu výstupných kruhových liniek prepäťová ochrana dátových a 
napájacích vedení pre 1 pár do 24V/2A. Taktiež prípadný prechod vedenia EPS medzi 
vnútorným a vonkajším priestorom bude ošetrený prepäťovou ochranou.  
Pre uzemnenie prepäťových ochrán je požadované priviesť uzemňovací vodič 
s minimálnym prierezom 6 mm2 – zabezpečí silnoprúd. 
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V celom objekte musia byť káblové inštalácie vykonané v bezhalogénovom prevedení 
s nízkou hustotou dymu pri horení v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 a so zníženou 
horľavosťou. Všetky komponenty (projektovaný slaboprúd) musia byť vyrobené z ťažko 
horľavých materiálov. 
 
Pri montáži slaboprúdového zariadenia a príslušných vedení musia byť zohľadnené 
všetky platné TP a STN. 
 
Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované 
a písomne odsúhlasené jej spracovateľom. 

VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZBEČENSTIEV A 
OHROZENÍ 
V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že 
je možným dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci odstrániť všetky riziká poškodenia zdravia, a preto v zmysle 
§4 zák. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa neurčujú žiadne 
zostatkové nebezpečenstvá vyplývajúce z navrhovaných riešení v určených 
prevádzkových a užívateľských podmienkach. 
Navrhované elektrické zariadenie v tomto projekte vyhovuje požiadavkám vyplývajúcim 
z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa §4 zákon 
a124/2006 Z.z.. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri 
práci žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá. 

KOMPLEXNÉ SKÚŠKY 
Správna funkcia namontovaného slaboprúdového zariadenia bude overená komplexnou 
skúškou a to v rozsahu prevedených montáží a podľa druhu zariadenia. Pri komplexných 
skúškach bude preverená správnosť pripojenia všetkých káblov a správna funkcia 
jednotlivých zariadení, zvlášť ústrední slaboprúdových zariadení, slaboprúdových 
rozvádzačov, súvisiacich zariadení. Pri komplexných skúškach bude overená funkčnosť 
prepojenia jednotlivých slaboprúdových systémov, ale aj funkčnosť prepojenia s inými 
systémami (silnoprúd a pod.) 

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 
Pri montáži zariadení a rozvodov slaboprúdových systémov je nutné dodržiavať okrem 
všeobecných elektrotechnických predpisov STN aj všetky nariadenia, predpisy a normy 
STN týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné pracovníkov upozorniť 
na možnosť indukcie napätia na kábloch z blízkych silnoprúdových zariadení. 
Dodávateľské organizácie sú povinné svojich pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi 
v rozsahu ich činnosti. Uzemnenia zariadení musia vyhovovať požiadavkám výrobcov 
zariadení a platným STN. 

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
Aby sa zabránilo vzniku a šíreniu požiaru na slaboprúdovom zariadení a kábloch musia 
byť dodržané protipožiarne opatrenia a ďalej uvedené zásady: 
Aby sa zabránilo vzniku požiaru, musia sa dodržiavať platné predpisy o dimenzovaní a 
istení vodičov podľa STN 33 20 00-5-523 a STN 33 20 00-4-43. 
V technologických priestoroch, kde sa káble ukladajú mimo vlastné uzavreté káblové 
cesty, sa musia káblové trasy situovať do bezpečných vzdialeností od požiarne 
nebezpečných zariadení (teplovodné potrubie a pod.), prípadne je potrebné vykonať 
mechanickú a protipožiarnu ochranu káblov. 
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Prierazy stien s prechodmi káblov musia byť prevedené tak, aby bola zachovaná požiarna 
odolnosť deliacich konštrukcií medzi požiarnymi úsekmi. Podľa konkrétneho prípadu 
budú použité adekvátne protipožiarne výplne. 
Je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v Riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby 
vypracované špecialistom PO (napr. do CHÚC je povolená iba inštalácia technológií 
súvisiacich s prevádzkou CHÚC, bez požiarneho rizika a pod.). 

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Nainštalované slaboprúdové systémy nesmú zhoršiť jestvujúce životné prostredie. Po 
ukončení prác na slaboprúdovom zariadení musia byť zo stavby odborne odstránené 
odpady a škodlivé látky. Po ukončení zemných trás musí byť terén upravený do 
pôvodného stavu. Odpady vzniknuté pri realizácii diela budú evidované a odborne 
zneškodnené. 
 
 

B6.2.16 ZARIADENIA NA ODVOD TEPLA A SPLODÍN HORENIA PRI POŽIARI 

Účel zariadenia 
Predmetom riešenia tejto technickej správy je požiarne odvetranie – odvod tepla a splodín 
horenia pri požiari –  z priestoru  predajne Billa  prirodzeným spôsobom. 
Účelom výpočtu a dimenzovania je stanovenie teplôt dymovej vrstvy vznikajúcej pri 
požiari 
a dimenzovanie dostačujúceho zariadenia pre odvod tepla a splodín horenia z vnútorných 
priestorov objektu v nadväznosti na zabezpečenie: 
- bezdymových únikových ciest pre ľudí 
- prístupových ciest a bezdymovej vrstvy pre zásah požiarnych jednotiek 
- zamedzenia vzniku nekontrolovateľne rozvinutého požiaru ´´ flash -over´´ 
- ochrany zariadení v objekte a ochrany stavebných dielov pred priamym 
pôsobením  požiaru 
- obmedzenia následných škôd vplyvom splodín horenia  tepelným  rozkladom 

Podklady 
Predložená technická správa je spracovaná na základe podkladov predložených firmou 
PORTIK spol. s r.o., Trnavská cesta 102 v Bratislave. Základom pre výpočet a 
dimenzovanie zariadenia pre odvod dymu a tepla sú v zmysle zákona o požiarnej ochrane  
č. 94/2004 Zb.z., ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej 
národnej národy o požiarnej ochrane, rakúske smernice pre preventívnu požiarnu ochranu 
TRVB  125 S so zreteľom na STN 92 0201- Požiarna bezpečnosť stavieb a STN EN 
12 101-5 Navrhovanie a výpočet ZOTaSH. 
 
Stanovenie základných princípov riešenia 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA 
 
Predajňa Billa  je tvorená obchodným priestorom uzatvoreným obvodovými stenami na 
osiach  A-D /1-3. 
Predajňa je jednopodlažná. V závislosti na vzniku  zhromaždovacieho priestoru ZP1  
bude objekt z požiarnotechnického hľadiska tvoriť jednu  dymovú zónu a požiarne 
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zabezpečený EPS a zariadením na odvod tepla a splodín horenia prirodzeným spôsobom 
klapkami  osadenými na streche objektu. 
V nadväznosti na systém požiarneho odvetrania vyššie uvedeného priestoru objektu 
prirodzeným spôsobom cez strechu sa vychádza z nasledovných zásad pre správnu 
funkciu odvodu dymu  a splodín horenia pri požiari: 
- včasné aktivovanie automatického zariadenia k hláseniu požiaru  hlásičmi EPS 
- včasný zásah požiarnikov – do 15 min 
- dostatočný a veľkoplošne orientovaný prívod vzduchu 
- vytvorenie dymovej zóny so spodnou hranou dymovej vrstvy + 3,0 m pre zabezpečenie 
správnych vzduchotechnických podmienok 
‐ max. očakávaná plocha požiaru do príjazdu požiarnikov 20 m2, resp. 5 m2 
 
Priestor dymovej zóny bude odvetraný  nasledujúcim spôsobom : 
- Vzduch privedený cez vstupné otvory predajne a nájomného priestoru vteká do ich 

vnútorných priestorov a splodiny horenia a teplo budú vystupovať ku klapkám 
osadeným na streche predajne a nájomného priestoru s následným odvedením do 
vonkajšieho priestoru. 

 
Rozdelenie dymových zón : 
Priestor predajne tvorí jednu dymovú zónu. 
Dymová zóna č.1 – priestor ohraničený osami A-D /1-3 -  955 m2 
 
Nájomný priestor tvorí jednu dymovú zónu. 
Dymová zóna č.2 – priestor ohraničený osami A-D /3-2a/2b -  183 m2  
 
Počet  klapiek vyplynie z vypočítaného množstva odvedeného tepla a splodín horenia pre 
dymovú zónu objektu. 
 
Stanovenie východiskových parametrov odvodu dymu a tepla 
Priestor predajne Billa bude z hľadiska požiarnej ochrany zabezpečený EPS a zariadením 
na prirodzený odvod tepla a splodín horenia. 
Stredná  výpočtová výška priestoru  " H "  :  6,0 m 
Zatriedenie do skupiny pož. odvetrania podľa rakúskych technických smerníc pre 
preventívnu požiarnu ochranu TRVB A 126 , stlpec 19, použitie – 
Obchodné centra s EPS:- skupina 2 
Stanovenie bezdymovej výšky : y =  3,0 m 
Stanovenie hrúbky dymovej vrstvy :  yr =   3,0 m 
Stanovenie mernej plochy požiaru Ab a obvodu požiaru Ub podľa prílohy 7 tech. smerníc 
TRVB S 125 : 
- merná plocha požiaru Ab = 20m2 ,  - obvod požiaru Ub = 18 m 
- merná plocha požiaru Ab =    5m2 ,  - obvod požiaru Ub =   7,93 m  

Stanovenie špecifického konvektivného toku tepla merného požiaru podľa TRVB S 125 
prílohy 8: qk = 250 kW/m2 
Pre ďalší výpočet je potrebné stanoviť hmotnostný tok dymu , ktorý vchádza do 
dymovej vrstvy za sekundu " M " a tepelný výkon požiaru " Qk " 
1,5 
M = 0,19 x Ub x y          ( kg/s ) 
Qk = qk x Ab        ( kW ) 
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Teplota dymovej vrstvy nad úroveň teploty okolia : 
Θ = Qk : M        ( °C ) 
Teplota dymovej vrstvy : 
tr = to + Θ      ( ° C )             to = 20°C 
to =teplota okolia 
Absolútna teplota dymovej vrstvy : 
 
Tr = 273 + tr       ( °K ) 
 
Aerodynamický účinná plocha odvodu dymu a tepla pre zónu: 
2 
M              Tr    + 293 x Tr    1/2 
Aa= ----------     ( ---------------------   )              ( m2) 
91,36             yr x Θ 
 
Požadovaná geometrická plocha prívodu vzduchu : 
 
Vr x To 
Zg =  -------------------  ( m2) 
cz x wz x Tr 
Vr = objem prúdenia dymu = ( M x Tr) : 353 (konštanta) 
To = absolútna teplota okolia = 293 °K ( t=20°C) 
cz =  koeficient prietoku vzduchu otvorom pre prívod 
vzduchu 
wz = rýchlosť prúdenia vzduchu otvorom pre prívod 
vzduchu 
Tr = absolútna teplota dymovej vrstvy 
 
Výpočet objemového množstva dymu a tepla pre zónu a geometrický účinných 
plôch   pre  prívod vzduchu 
- výpočet parametrov pre odvod dymu a tepla a geometrický účinných plôch pre prívod  
vzduchu podľa jednotlivých dymových zón 
 
Výpočet objemového množstva dymu a tepla  vychádza z rakúskych smerníc pre 
preventívnu požiarnu ochranu TRVB 125 S . 
 
Dymová zóna – č.: 1  – prirodzený spôsob 
Ab = 20 m2  Ub = 18 m  y = 3,0 m  yr = 3,0 m 
M  = 17,8 kg/s 
Qk = 5000 kW 
Θ = 281 °C 
tr =301 °C 
Tr =  574 °K 
Aa= 4,74 m2 
Požadovaná geometrická plocha prívodu vzduchu : 
Tr = 6,2 m2 / dymová zóna 
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Dymová zóna – č.: 2  – prirodzený spôsob 
Ab = 5 m2  Ub = 7,93 m  y = 3,0 m  yr = 3,0 m 
M  = 7,83 kg/s 
Qk =1250kW 
Θ = 160 °C   
tr =180 °C 
Tr =  453 °K 
Aa= 2,28 m2 
Požadovaná geometrická plocha prívodu vzduchu : 
Tr = 2,71 m2 / dymová zóna 
 
Dimenzovanie zariadenia pre odvod dymu a tepla a návrh systému ovládania 
- stanovenie a nadimenzovanie jednotlivých súčastí pre odvod dymu a tepla 
 
ZOTSH z dymovej zóny č. 1 prirodzeným spôsobom bude prevedené 4  požiarnymi 
klapkami priestorovo osadenými na streche  medzi osami A-D /1- 2a/2b. 
 
ZOTSH z dymovej zóny č. 2 prirodzeným spôsobom bude prevedené 1  požiarnou 
klapkou  osadenou na streche  medzi osami A-D /3- 2a/2b. 
 
Technické parametre klapiek: Klapky sú certifikované podľa STN EN 12 101-2 
Vnútorné rozmery klapiek : 1200 mm x 1500 mm -  4 kusy    DZ č. 1 
Aerod. voľná plocha: 1,35 m2 pre klapku 
 
Vnútorný rozmer klapky : 1500 mm x 2100 mm -  1 kus   DZ č.2 
Aerod. voľná plocha: 2,363 m2 pre klapku 
 
Klapky osadené na podsade s výškou prevyšujúcou hornú hranu strechy o 30 cm. 
Osadzovací hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom, výplň klapky komôrkový 
polykarboná hrúbky 16 mm s U=1,82 W/m2.K. 
Pohon pneumatickým valcom 
Výrobok: Wemaflap firma Eberspächer Tageslichttechnik-SK (Informácie 0917 849 190) 
Celkovo požadovaná aerod. voľná plocha DZ č. 1:   4,74 m2 
Inštalovaná aerod. voľná plocha:     5,4m2 
Celkovo požadovaná aerod. voľná plocha DZ č.2 :   2,28 m2 
Inštalovaná aerod. voľná plocha:     2,363  m2 
 
Otváranie klapiek pneumatickými valcami centrálne pomocou alarmovej skrínky s fľašou 
CO2 pre celú dymovú zónu. 
Prívod vzduchu podľa vyššie uvedených  geometrických plóch bude zabezpečený cez 
hlavné vstupné otvory s geometrickými otvormi 2x 3,96 m2 pre DZ č.1 na osiach 1 a A.  
Pre DZ č.2 bude prívod vzduchu zabezpečený cez dvojkrídlové dvere s geometrickým 
otvorom 4,59 m2 na ose 3. 
Zabezpečenie otvorenia vstupu bude zrealizované signálom od EPS. 
ZOTSH bude ovládané pneumatickou alarmovou skrínkou so  zdrojom tlakovej energie –
CO2 fľašami pre otvorenie a zavretie klapiek. Alarmová skrínka bude napojená na EPS. 
Pre spätné hlásenie , pri ručnom otvorení klapiek , na EPS bude v alarmovej skrínke 
inštalovaný  tlakový spínač s napojením na EPS. 
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Princíp činnosti: 
Pri vyhlásení poplachu od EPS alebo cez tiahlo alarmovej skrínky  bude prebiehať 
nasledujúca činnosť: 
 
Cez EPS: 
Impulzom od EPS na elektromagnetický ventil alarmovej skrínky bude aktivovaný 
napichovací trň a následne bude prepichnutá CO2 fľaša s výstupom tlakového media do 
pneumatických valcov klapiek k ich otvoreniu. 
 
Od tiahla alarmovej skrínky: 
Po manuálnom stlačení tiahla alarmovej skrínky bude prebiehať činnosť ako v prípade 
vyhlásenia poplachu od EPS, s tým, že zároveň na EPS bude od tlakového spínača 
alarmovej skrínky aktivovaný bez napäťový kontakt pre uvedenie činností do chodu 
ovládaných EPS (spätné hlásenie). 
 
Systém ovládania 
Spúšťací systém odvodu tepla a splodín horenia bude ovládaný: 
- 1/ od EPS impulzom na alarmovú skrínku s následným otvorením klapiek OTSH. 
Súčasne bude otvorený vstupný otvor na prívod vzduchu . 
- 2/ manuálne pomocou tiahla alrmovej skrínky   umiestnenej v priestore smeru úniku 
osôb. 
Súčasne bude otvorený vstupný otvor na prívod vzduchu . 
 
Napojenie zariadenia pre odvod dymu a tepla 
Kabelové rozvody medzi  alarmovou skrínkou a EPS musia spĺňať prevádzkyschopnosť 
(PH)min. 30 min , musia byť odolné proti šíreniu plameňa (ZO) v bezhalogenovom 
prevedení s nízkou hustotou dymu pri horení (BH). 
5. Skúšanie a preberanie zariadenia 
Po inštalácii alebo prípadnej rekonštrukcii zariadenia pre odvod tepla a splodín horenia 
musia byť podľa normy všetky zariadenia včítane príslušenstva, ich napájania energiou a 
ovládanie odskúšané na funkčnú schopnosť a prevádzkovú spoľahlivosť. K tomu vystaví 
zhotoviteľ doklad o spôsobilosti so zápisom do prevádzkovej knihy ( knihy kontrol) s 
údajmi: meno zhotoviteľa, dátum skúšky, účastníci, popis meraní, namerané hodnoty. 
 
Údržba 
Celé zariadenie sa má pravidelne, v zmysle Vyhlášky 121/2002 Z.z a Vyhlášky 591/2005 
Z.z najmenej raz ročne preskúšať odbornou firmou –na funkčnú schopnosť a 
prevádzkovú pohotovosť, vyčistiť , previesť potrebnú údržbu a pred uvedením do 
prevádzkovej pohotovosti prípadne doregulovať. Prevedené práce  sa zaznamenajú do 
prevádzkovej knihy ( knihy kontrol). 
Činnosti uvedené v bodoch 5  a 6 môže vykonávať iba osoba zaškolená a poverená 
výrobcom ZOTSH , firmou Eberspächer Tageslichttechnik-SK s.r.o. v zmysle Zákonov 
199/2009 a 314/2004 Zz. 
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B6.2.17 TECHNOLOGICKÉ CHLADENIE 

Úvod 

Technológia potravinového chladenia pre BILLA Bratislava, Račianska, je 
koncepčne riešená samostatnými chladiacimi okruhmi pre chladiace (plusove teploty) 
a mraziace (mínusove teploty) nábytky a boxy. Ako zdroj chladu pre jednotlivé okruhy, 
sú použité združené kompresorové jednotky (ďaľej len ZKJ), ktoré sú vybavené 
zabudovaným mikroprocesorovým riadením, ktoré trvale optimalizuje pracovný režim  
celého  systému  s ohľadom na minimálne prevádzkové náklady.  

Chladiace jednotky (ZKJ)  sú umiestnené v priestore strojovne chladenia (B-139). 
Združené kompresorové jednotky majú elektrický rozvádzač umiestnený na nosnej 
konštrukcii ZKJ. 
 

ZKJ sú napojené na príslušné zostavy chladiaceho nábytku na predajnej 
ploche, chladiace boxy a prípravovne v zázemí predajne. Chladiace boxy a prípravovne 
sú vychladzované prostredníctvom chladičov vzduchu (ventilátorový výparník), 
zavesených pod stropom. 

Chladiaci nábytok na predajnej ploche napojený na centrálny chladiaci systém je 
špeciálne pre účely energeticky úsporného zariadenia vybavený príslušenstvom, ako sú 
napr. úsporné prevedenie osvetlenia, ECM ventilátory,  a pod. Prevedenie chladiacich 
zariadení a rozsah príslušenstva bol odsúhlasený kompetentným zástupcom spoločnosti 
BILLA. 

Kondenzačné teplo z chladiacich zariadení chladiaceho a mraziaceho okruhu je 
odvádzané do vonkajšieho priestoru pomocou  kondenzátorov, umiestnených vo 
vonkajšom prostredí, na streche objektu. 

Jednotlivé časti chladiaceho okruhu (nábytok, výparník, združená chladiaca 
jednotka, kondenzátor) sú vzájomne prepojené hermeticky uzatvorenými rozvodmi 
chladiva (izolované medené potrubie) a elektrickými káblami. Rozvody chladiva sú 
vedené na lavičkách, zavesených pod stropom objektu. 

Všetky zariadenia pracujú automaticky a ich prevádzka, monitorovanie a 
regulácia je zabezpečená pomocou riadiaceho systému, ktorý umožňuje diaľkové 
sledovanie a ovládanie funkcií jednotlivých okruhov. 

Časť chladeného tovaru je umiestnená v chladiacich nábytkoch so zabudovaným 
chladiacim agregátom. 
 

Všetky výrobky, komponenty a  navrhované technológie zodpovedajú normám, 
bezpečnostným a hygienickým predpisom platným na území Slovenskej republiky.  
Použite chladiace zariadenia pracujú s ekologicky prípustným chladivom R404A. 
 

Táto správa bola vypracovaná na základe výkresu a podkladov od fy. PORTIK 
s.r.o.,Žellova 2, Bratislava obdržaných v marci 2012. 

 
V ďalšej časti tejto správy sú uvedené základné požiadavky na stavebné úpravy (stavebná 
pripravenosť), ktoré je potrebné zo strany stavby zabezpečiť pred nástupom montáže 
technológie potravinového chladenia. 
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Technická časť 

3.1 Požadované prívody elektrickej inštalácie. 
 
Stavba zabezpečí : 
a/  Prívod elektrickej inštalácie pre chladiacu kompresorovú jednotku ZKJ PLUS, ktorá je 
umiestnená v priestore strojovne chladenia (B-139): 3+PE+N, 50 Hz, 400/230 V, celkový 
príkon 58,33 kW z toho elektrické motory ZKJ 30,18 kW ( cosø=0,6).  
Istiť výkonovým ističom s cievkou pre vyrážacie tlačítko. 
Prívod elektrickej inštalácie ukončiť cca 5 m dlhým voľným koncom kábla nad 
elektrickým rozvádzačom ZKJ. Prívod previesť 5 žilovým Cu káblom. 
Požadovaný el. prívod je vo výkresovej dokumentácii označený symbolom blesku 
s číslom 1. 
Podľa § 178, Vyhl. č. 48/1982 Zb. z., čl. 3, v prípade havárie musí byť možnosť 
odstavenia zariadenia v hlavnom rozvádzači budovy – zaistí stavba.  
 
b/  Prívod elektrickej inštalácie pre mraziacu kompresorovú jednotku ZKJ MÍNUS, ktorá 
je umiestnená v priestore strojovne chladenia (B-139): 3+PE+N, 50 Hz, 400/230 V, 
celkový príkon 37,65 kW z toho elektrické motory ZKJ 8,72 kW ( cosø=0,6).  
Istiť výkonovým ističom s cievkou pre vyrážacie tlačítko. 
Prívod elektrickej inštalácie ukončiť cca 5 m dlhým voľným koncom kábla nad 
elektrickým rozvádzačom ZKJ. Prívod previesť 5 žilovým Cu káblom. 
Požadovaný el. prívod je vo výkresovej dokumentácii označený symbolom blesku 
s číslom 2. 
Podľa § 178, Vyhl. č. 48/1982 Zb. z., čl. 3, v prípade havárie musí byť možnosť 
odstavenia zariadenia v hlavnom rozvádzači budovy – zaistí stavba.  

  
c/  V priestore strojovne chladenia pri ZKJ je nutné nainštalovať jednu zásuvku 230V, 
16A pre pripojenie montážnych prístrojov a náradia.Požadovaný elektrický prívod je vo 
výkresovej dokumentácii označený symbolom blesku s číslom 3. 
 
d/  V priestore strojovne chladenia pri ZKJ je nutne nainštalovať jednu zásuvku 400V, 
16A pre pripojenie montážnych prístrojov a náradia.Požadovaný elektrický prívod je vo 
výkresovej dokumentácii označený symbolom blesku s číslom 4. 
 
e/  Prívod elektrickej inštalácie 400V, 10A k teplému pultu v obslužnej zóne na predajnej 
ploche. Elektrický príkon pultu je 4,8 kW.  
Požadovaný elektrický prívod je vo výkresovej dokumentácii označený symbolom blesku 
s číslom 5. 

 
f/  V priestore strojovne chladenia pri rekuperačnom výmenníku je nutné nainštalovať 
jednu zásuvku 230V, 6A pre pripojenie ochrannej anódy CORREX. 
Požadovaný elektrický prívod je vo výkresovej dokumentácii označený symbolom blesku 
s číslom 7. 
  



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
 

MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
 

PORTIK, spol. s r.o,  Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 
 

Bratislava, 27. august 2012 
 
 

88

g/  Samostatne istené zásuvky 230 V, 16 A , pre pripojenie chladiacich PROMO vitrín 
s agregátom. 
Požadovaný elektrický prívod je vo výkresovej dokumentácii označený symbolom blesku 
s číslom 8. 
 
h/  Priviesť analógovú telefónnu linku s možnosťou medzimestskej voľby pre potreby 
monitoringu. 
Požadovaný elektrický prívod je vo výkresovej dokumentácii označený symbolom blesku 
s číslom 6. 

 
i/   Stavba zaistí inštaláciu samostatnej istenej zásuvky 230V, 6A pre alarmové tablo. 
Umiestnenie tabla určí odberateľ. Tablo je vybavené signalizáciou porúch, a preto je 
vhodné ho umiestniť do priestoru, kde sa trvale pohybujú poučené osoby. Súčasťou 
dodávky nie je PC. 
 
j/  Samostatne istené zásuvky 230 V, 16 A , umiestnené na zadnej stene chlad. vitrín 
THETIS. 
Požadovaný elektrický prívod je vo výkresovej dokumentácii označený symbolom blesku 
s číslom 9. 

  Lavičky a prierazy pre potrubia chladiva. 

a/  Dodávku a montáž lavičiek (žľabov) pre vedenie potrubí chladiva a kabeláže 
zabezpečí firma dodavateľa chladenia.  

Umiestnenie lavičiek (trasa potrubí chladiva)  je upresnená vo výkresovej dokumentácii. 

Lavičky pre rozvod potrubí chladiva budú vedené pod stropom a uchytené do stropu. 
Hmotnosť lavičiek s chlad. potrubím o šírke 500 mm je cca 75 kg/m, o šírke 250 mm, cca 
45 kg. 
 
b/  Lavičky musia mať spád  minimálne 1 : 100 smerom ku ZKJ, aby bola zabezpečená 
návratnosť oleja späť do ZKJ. Pod lavičkami musí byť dodržaná priechodná výška. Trasu 
potrubí (lavičky)  je potrebné koordinovať s ostatnými technológiami (vzduchotechnika, 
elektro atď.) – zabezpečí generálny projektant s dodávateľom stavby. 

 
c/  Stavba na základe koordinačného výkresu stanoví výšku lavičiek tak, aby bolo možné 
dodržať spádovanie 1:100 smerom k strojovni chladenia. 

 
d/ Stavba zaistí zhotovenie prierazov cez priečky budovy pre lavičku potrubia chladiva  
podľa pokynov šéfmontéra chladiacej techniky pri prebierke stavby. Prieraz musí mať 
rozmer šírky lavičky (250mm, resp.500mm) a výšku 200 mm. Stavba taktiež zaistí 
prieraz o rozmere 600 x 250 mm cez strechu objektu, pre chlad.potrubia vedené ku 
kondenzátorom. Po inštalácii potrubí chladiva je potrebné prierazy riadne utesniť – 
zhotoví stavba. Poloha prierazov je určená vo výkresovej dokumentácii. 

 Odpady kondenzátu. 

Odpady kondenzátu (odvod kondenzátu) pre chladiaci nábytok na predajnej ploche 
zabezpečí stavba.  
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Odpady urobiť novodurovou rúrkou ∅ 40 mm, aspoň na hlavných ťahoch 
s protizápachovými uzávermi a vyviesť 100 mm nad hotovú podlahu. Prepojenie 
chladiaceho a mraziaceho nábytku s takto pripravenými odpadmi zabezpečí  dodávateľ 
chladenia. 

Stavba musí zabezpečiť vyspádovanie odvodov kondenzátu v podlahe. 

  

Odpad kondenzátu v chladiarni je potrebné zhotoviť z novodurovej rúrky  ∅ 40 mm 
a ukončiť vo výške 1,7m nad podlahou. Dodávateľ chladenia vyvedie odpady 
kondenzátov z výparníkov v boxoch, do odpadov  pripravených stavbou. Vývod odpadu 
kondenzátu musí byť urobený tak, aby sa firma dodavateľa mohla napevno zaústiť 
s novodurovou rúrkou z výparníkov do pripraveného odpadu. 

V chladiarňach je možné odpady kondenzátov viesť po stenách (sú tu nadnulové teploty). 

Umiestnenie odpadov je upresnené vo výkresovej dokumentácii. 

POŽIADAVKY NA VZDUCHOTECHNIKU 

 
a/  Prúd vzduchu z výustiek klimatizačného, resp. vzduchotechnického zariadenia, 
nesmie smerovať priamo do úložných priestorov chladiaceho a mraziaceho nábytku – 
nebola by zaručená požadovaná teplota v chladených priestoroch. 

b/  Priestor nad chladiacim boxom musí byť prirodzene odvetraný.  

c/ Združené kompresorové jednotky umiestnené v strojovni chladenia budú produkovať 
tepelný zisk cca 8 kW. Toto teplo bude šírené do okolitého priestoru strojovne chladenia. 
Je potrebné počítať s týmto tepelným ziskom pri návrhu vzduchotechniky. 

d/  Na predajnej ploche budú inštalované chladiace zariadenia so zabudovaným 
chladiacim agregátom. Tepelný zisk z každého zariadenia je cca 2 kW. Je potrebné 
počítať s touto tepelnou záťažou pri návrhu vzduchotechniky. 

e/  Požiadavky na vetranie a havarijné vetranie strojovne chladenia: 
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– prevádzkové aj havarijné vetranie musí zabezpečiť hygienicky predpísanú výmenu 
vzduchu pre pracovníkov obsluhy, resp. dozoru. 

– prevádzkové aj havarijné vetranie musí zabezpečiť odvod tepelných ziskov 
z prevádzkovaných kompresorov zariadení v strojovni chladenia vo výške max. 8 kW 
a to tak, aby max. teplota v lete neprekročila v strojovni chladenia +35 °C, v opačnom 
prípade teplota nesmie klesnúť pod 5°C. 

– havarijné vetranie musí byť prevedené podľa STN EN 378 (14 0647). Prívod vzduchu 
s rýchlosťou privádzaného vzduchu do 2 m/s a s odťahom vzduchu kombinovane pod 
stropom strojovne chladenia pre prevádzkové vetranie a pri podlahe pre havarijné 
vetranie do okolia. Vedľa prístupových dverí do strojovne inštalovať vypínač 
havarijného vetrania. 

– Pre chladivá ťažšie než vzduch (platí pre použité chladivo R404A pre potravinárske 
chladenie) sa najmenej 50% odpadového vzduchu odoberá z najnižšieho miesta 
v miestnosti strojovne potravinárskeho chladenia a vstup vonkajšieho vzduchu do 
strojovne musí byť v blízkosti najvyššieho miesta v strojovni. 

CHLADIACE ZARIADENIA A SÚVISIACE POŽIADAVKY. 

5.1   Kompresorové jednotky. 
Plusový okruh  (okruh ZKJ)   je   napojený   na   združenú    kompresorovú    jednotku 
(ZKJ), umiestnenú v strojovni chladenia B-139. Presná poloha jednotky je vyznačená vo 
výkresovej dokumentácii. 
  
Parametre ZKJ PLUS: 

Rozmery (dĺžka x šírka x výška) 1750 x 800 x 2000 mm 
Hlučnosť 85 dB(A) z 1m 
Prevádzková hmotnosť 850 kg 

 
Mínusový okruh  (okruh ZKJ)   je   napojený   na   združenú    kompresorovú    jednotku 
(ZKJ), umiestnenú v strojovni chladenia B-139. Presná poloha jednotky je vyznačená vo 
výkresovej dokumentácii.  
 
Parametre ZKJ MÍNUS: 

Rozmery (dĺžka x šírka x výška) 1750 x 800 x 2000 mm 
Hlučnosť 85 dB(A) z 1m 
Prevádzková hmotnosť 700 kg 

 

  Kondenzátory. 

Kondenzačné teplo je z plusového a mínusového chladiaceho okruhu odvádzané 
prostredníctvom vzduchom chladených kondenzátorov umiestnených na streche objektu . 
Je potrebné zabezpečiť zhotovenie konštrukcií pre uloženie kondenzátorov. Presná 
poloha kondenzátorov bude upresnená dodatočne. Dodavateľ technológie chladenia dodá 
generálnemu projektantovi výkres kondenzátorov. 
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V dosahu do  20 m od kondenzátora je potrebné zabezpečiť prívod vody, aby bolo možné 
napojenie tlakovej hadice pre čistenie kondenzátora. 

 Strojovňa potravinárskeho chladenia. 

Osvetlenie strojovne je predmetom dodávky stavby.  
Je nutné zabezpečiť odpad vody v podlahe strojovne potravinárskeho chladenia.  
Dvere do strojovne chladenia otvárateľné smerom von. Dvere do strojovne chladenia 
musia byť zhotovené z  nehorľavých bezprahových dverí. 
Dvere do strojovne o min. rozmere  1200 x 2000 mm. 
 
Podlaha strojovne potravinárskeho chladenia musí mať dostatočnú nosnosť. Hmotnosť 
zariadení v strojovni chladenia je uvedená v stati č.5.1 tejto správy. 
Podlaha strojovne potravinárskeho chladenia musí byť riešená tak, aby nedochádzalo 
k prenosu vibrácií do okolitej konštrukcie budovy. 
Podlaha strojovne potravinárskeho chladenia nesmie prepúšťať ropné produkty (napr. olej 
z kompresorov). 
Výška stropu strojovne chladenia musí byť min. 3 m.  
 
V strojovni chladenia je nutné zabezpečiť možnosť uchytenia lavičiek pre potrubie 
chladiva do stropu strojovne ! 
 
Detekciu úniku chladiva v strojovni chladenia a napojenie detektorov úniku chladiva na 
systém havarijného vetrania strojovne chladenia zabezpečuje stavba. 
Ďalšie požiadavky na strojovňu chladenia viď. odstavce POŽADOVANÉ PRÍVODY 
ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE  a  POŽIADAVKY NA VZDUCHOTECHNIKU. 

  Rekuperačný výmenník tepla. 

Stavba zaistí 5/4“prívod studenej a 5/4“odvod teplej vody z rekuperačného výmenníka v 
strojovni chladenia. Zásobník vody v celkovej hmotnosti cca 750 kg má objem 450 l. 
Predohrev vody je zabezpečený teplými parami chladiva z výtlaku plusovej ZKJ, 
prostredníctvom rekuperačnej sady. Doohrev na požadovanú teplotu TUV, je 
zabezpečený el.výhrevným telesom o výkone 4,5 kW, ktoré je umiestnené vo vnútri 
zásobníka. 

 Teplý pult. 

Stavba zabezpečí prípojku studenej vody ½“ pod teplý pult (Thetis BW A ) v obslužnej 
zóne. 

 Ostatné 

Všetky chladiace zariadenia zabudované v objekte Supermarketu  sú vybavené 
monitorovacím zariadením s možnosťou vyhlásenia alarmu v prípade nedodržania 
nastavených hodnôt a teplotných parametrov potrebných k prevádzke .  

Stavba musí zaistiť voľný prístup k objektu pre zloženie materiálu po celú dobu montáže. 

Pre nasťahovanie nábytku do predajne je potreba zaistiť montážny otvor o veľkosti 1,6 x 
2,4 m. Minimálny otvor do strojovne je 1,2 x 2,2 m.  



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
 

MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
 

PORTIK, spol. s r.o,  Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 
 

Bratislava, 27. august 2012 
 
 

92

Stavba musí zaistiť pri montáži prístup chladiarenským technikov do podhľadu. 
Uvažuje sa s uchytením výparníkov do stropných panelov v chladiacich a mraziacich 
boxoch. Pokiaľ by to nebolo možné, zaistí stavba samostatnú konštrukciu pre ich 
uchytenie. 
 
 

B6.2.18 MERANIE A REGULÁCIA 
  PROJEKTOVÉ PODKLADY 

Projekt bol vyhotovený na základe podkladov poskytnutých projektantom 
vzduchotechniky, prehliadky skutkového stavu a upresnenými požiadavkami investora. 
Pri spracovaní projektu boli použité technické podklady použitého riadiaceho systému 
Mini PLC firmy DOMAT a od ostatných použitých komponentov a zariadení. Vonkajšie 
vplyvy sú určené existujúcim protokolom, ktorý je súčasťou projektu silnoprúdových 
rozvodov stavby.  

 TECHNICKÁ SPRÁVA 

 Projekt rieši 
Projekt rieši obvody napájania, istenia a ovládania zariadení VZT a kotolne:  
• elektrické obvody rozvádzača DTK 
• elektrické obvody rozvádzača DTVZT 
• ovládanie plynovej kotolne 
• vetranie predajne a zázemia 
• ochranu pred zásahom elektrickým prúdom 

 
 Projekt nerieši 

• svetelné a zásuvkové obvody 
• prevádzkový rozvod silnoprúdu objektu 
• hlavný prívod pre rozvádzače DTK, DTVZT 
• miestne prevádzkové predpisy 

 
Výkonové údaje                    DTK                               DTVZT            
Inštalovaný výkon          Pi     =      3,0 kW       Pi       =      25,0 kW 
Súčastný príkon  Ps =      1,2 kW         Ps      =      22,0 kW    
Menovitý prúd              In  =    10,0 A           In       =      58,0 A      
Účinník                          cos �   =      0,85       cos �  =      0,85 
Skratový prúd              Iks  =      6,0 kA           Iks      =      8,0 kA 
Napäťová sústava   3+N+PE400/230V~ 50Hz, TN-S - silové obvody 

     230V~, 24V=, 24V~ - SELV            - ovládacie obvod 
 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom  je krytím a izoláciou. Ochrana 
zabraňuje dotyku s nebezpečnými živými časťami zariadenia, pri bežných prevádzkových 
stavoch. 
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Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche je samočinným odpojením 
napájania. Je vytvorená uzemnená sústava ochranného pospájania. Ochranný vodič je ku 
každému spotrebiču vedený napájacím káblom. Na ochranné pospájanie musia byť 
pripojené všetky vodivé časti, na ktorých sa môže objaviť nebezpečné dotykové napätie 
pri poruche (neživé časti). 
Všetky el. zariadenia sú pripojené na pospájaciu sieť. Pospájaciu sústavu označiť 
kombináciou farieb žltá a zelená. 
Ovládacie obvody 24V=, 24V~, sú obvodmi s malým napätím SELV, sú chránené pred 
úrazom elektrickým prúdom  obmedzením prevádzkového napätia a pri poruche 
ochranným oddelením obvodu od iných elektrických obvodov.          
Všetky živé časti, ktoré zostávajú pod napätím pri vypnutom hlavnom vypínači, musia 
byť označené štítkom: POZOR - POD NAPÄTÍM I PRI VYPNUTOM VYPÍNAČI!   
Rozdelenie technických zariadení podľa vyhlášky vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z. z. príloha 
1. 
Inštalované zariadenia sú zariadenia s napätím prevyšujúcim bezpečné napätie sú 
technickými zariadeniami so zvýšenou mierou ohrozenia – skupina B technické 
zariadenia s napätím a prúdom prevyšujúcim bezpečné hodnoty, nepatriace do skupiny A. 
Analýza zostatkových rizík vyplýva z navrhnutého riešenia a vonkajších vplyvov. 
Môžu vzniknúť nasledujúce riziká: 
Dotyk osôb so živými časťami – pri oprave a údržbe 
Dotyk osôb neživých častí pred napätím 
Úmyselné zásahy do elektroinštalácie  

 
 Vonkajšie vplyvy 

Vonkajšie vplyvy priestoroch inštalácie rozvádzačov a elektrických zariadení sú 
stanovené existujúcim protokolom investora (projekt silnoprúdu). 
Vplyv zariadenia na životné prostredie a požiarnu bezpečnosť je daný charakterom 
použitej technológie. Zariadenie pri dodržaní prevádzkových predpisov a pravidelnej 
údržbe a kontrole nemá zásadný vplyv na životné prostredie a požiarnu bezpečnosť. 

 
 Krytie el. zariadení 

• Rozvádzače DTK, DTVZT IP40/IP20 
• Snímače      IP54, IP30 
• Čerpadla, ventilátory               IP44,IP54 
• Servopohony                           IP43 

 
Rozvod káblov 
Káble sú vedené z rozvádzačov DTK, DTVZT vrchom po stene a konštrukcií 
v káblových žľaboch, v rúrkach a na lištách. Prednostne sú využité existujúce káblové 
trasy. Pre pripojenie zariadení VZT v zázemí sú použité bezhalogénové káble. Na 
ohrozených miestach chrániť káble proti poškodeniu trubkou alebo hadicou, začiatky a 
konce káblov označiť štítkami. Hlavné prívody nn pre napájanie rozvádzačov DTK a 
DTVZT zabezpečí investor. 
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 Použité normy a predpisy 
STN  33 2000-3 „Elektrické inštalácie budov” 
Časť 3: „Stanovenie základných charakteristík” 
STN  EN 60 529    „Stupne ochrany krytom.” 
STN 33 2000-4-41 „Elektrické inštalácie budov” 
Časť 4: „Zaistenie bezpečnosti” 
Kapitola 41: „Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom” 
STN  IEC 61140 „Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.” 

 „Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.” 
STN 33 2000-4-43 „Elektrické zariadenia” 
Časť 4: „Bezpečnosť” 
Kapitola 43: „Ochrana proti nadprúdom” 
STN 33 2000-5-54 „Elektrické inštalácie budov” 
Časť 5: „Výber a stavba elektrických zariadení” 
Kapitola 54: „Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče” 
STN EN 60439-1   „Rozvádzače NN.” 
STN  EN 60446       „Kódovanie vodičov farbami alebo číslicami.” 
STN  IEC 60073   „Rozhranie človek - stroj, zásady ovládania.” 

-  a súvisiace technické normy a predpisy. 
 

Popis funkcie 
Úvod 
Elektrické obvody pre napájanie, istenie a ovládanie zariadení plynovej kotolne sú 
inštalované v rozvádzači DTK v plynovej kotolni. V rozvádzači DTK sú osadené vstupné 
a výstupné moduly riadiaceho systému DOMAT, ktorý je osadený v rozvádzači DTVZT.  
Elektrické obvody pre napájanie, istenie a ovládanie zariadení vetrania predajne so 
zázemím sú inštalované v rozvádzači DTVZT. Frekvenčné meniče, regulátory otáčok 
ventilátorov a riadiace jednotky tepelných čerpadiel sú inštalované samostatne v blízkosti 
ovládaných zariadení. V rozvádzači DTVZT je osadený riadiaci systém DOMAT Mini 
PLC, spolu so vstupnými a výstupnými modulmi, casť modulov je inštalovaných v 
rozvádzači DTK. 
Na dverách rozvádzačov DTK a DTVZT sú osadené signalizačné a ovládacie prvky 
umožňujúce manuálne ovládanie jednotlivých zariadení kotolne a vetrania predajne ako 
aj  signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov zariadení. 
Použitý riadiaci systém zabezpečuje ovládanie a reguláciu pre plynovú kotolňu a pre 
teplovzdušné vetranie priestorov predajne a zázemia. Riadiaci systém umožňuje 
zabezpečenie autonómnej regulácie pripojených technologických zariadení s možnosťou 
ďalšieho rozširovania a pripojením na nadradený monitorovací systém cez zbernicu 
ETHERNET. 
 
Plynová kotolňa 

Riadiaci systém  plynovej kotolne  zabezpečuje  kaskádové ovládanie plynových 
kondenzačných kotlov v závislosti na odbere tepla z kotolne a teplote výstupnej 
vykurovacej vody. Pre potreby vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody(TÚV) a 
vetrania predajne je vykurovacia voda odoberaná v troch ekvitermických regulovaných 
vetvách, vetva pre radiátorové vykurovanie zázemia a vetva pre stropné  panely 
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v predajni a vzduchové clony, vetva pre retail, jedna vetva slúži na ohrev TÚV a 
samostatná vetva je pre vzduchotechnickú jednotku vetrania predajne.  
Plynové kotle sú spínané, a ich výkon je regulovaný signálom 0-10V, tak aby bola 
udržiavaná požadovaná teplota na výstupe kotlového okruhu. Prietok vykurovacej vody 
kotlami zabezpečujú kotlové čerpadlá, pre každý kotol samostatne. V kotlovom okruhu je 
meraná teplota vratnej vody do kotlov a tlak vo vykurovacom systéme. 
V každej ekvitermicky regulovanej vetve je ovládaná poloha príslušného trojcestného 
ventilu v závislosti od rozdielu medzi meranou a žiadanou výstupnou teplotou 
vykurovacej vody v regulovanej vetve. Žiadaná teplota je určená na základe meranej 
vonkajšej teploty a zvolenej vykurovacej krivky. Pre každú vetvu je možné samostatne 
stanoviť časový program s útlmom vykurovania podľa požiadaviek investora. Obeh 
vykurovacej vody zabezpečujú čerpadlá v jednotlivých vykurovacích vetvách. 
Teplá úžitková voda je pripravovaná v stojatom zásobníkovom ohrievači. Pri poklese 
teploty v zásobníkovom ohrievači na nastavenú minimálnu teplotu sa zapne čerpadlo 
ohrevu TÚV. Keď teplota TÚV dosiahne nastavenú maximálnu teplotu čerpadlo ohrevu 
TÚV sa vypne. Riadiaci systém umožňuje nastavenie časového programu prípravy TÚV, 
v závislosti na predpokladanom odbere, s možnosťou útlmu v období bez spotreby TÚV. 
V prípade pripojenia a ovládania cirkulačného čerpadla TÚV, je pre toto čerpadlo možné 
nastaviť samostatný časový program, s ohľadom na odber TÚV. 
Čerpadlo ohrevu VZT a regulačný ventil ohrevu vzduchu sú ovládané samostatne podľa 
požiadaviek prevádzky vzduchotechnickej jednotky pre vetranie priestorov predajne a 
zázemia. 
V priestore kotolne je monitorovaný únik plynu nad kotlami a prítomnosť CO. V kotolni 
je tiež sledovaná prítomnosť vody na podlahe – zaplavenie a prekročenie priestorovej 
teploty 40°C. 
Na rozvádzači DTK sú trojpolohové ovládače pre výber spôsobu ovládania a manuálne 
ovládanie čerpadiel –„ZAP-0-AUT“ so signalizáciou chodu čerpadla. 
Vznik poruchového stavu technológie plynovej kotolne je signalizovaný opticky na 
rozvádzači DTK a akusticky húkačkou. 

Sú signalizované nasledujúce havarijné stavy: 
- Minimálny tlak v systéme ÚK 
- Maximálny tlak v systéme ÚK 
- Maximálna teplota v systéme ÚK 
- Teplota v kotolni 40°C 
- Zaplavenie priestoru kotolne  
- Únik plynu 
- Prítomnosť CO 
Pri dverách do kotolne je osadené tlačidlo HTC umožňujúce zatlačením odstaviť plynové 
kotle v prípade úniku neštandartného prevádzkového stavu kotolne. 

 
  Vetranie predajne so zázemím 

Vetranie predajne zabezpečuje vzduchotechnická jednotka s doskovým rekuperátorom, 
vodným ohrievačom, zmiešavacou klapkou a dvoma chladiacimi jednotkami pre úpravu 
vzduchu. 
Na základe teploty  odvádzaného vzduchu sa ovláda ohrev alebo chladenie. Korekcia 
žiadanej teploty je riadená od priestorového snímača teploty, ktorý bude umiestený 
v referenčnom priestore. Ohrev vzduchu za bezpečuje vodný ohrievač s regulačným 
ventilom, jeho chladenie zabezpečujú dve kondenzačné jednotky na streche. 
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Pri požiadavke chladiť RS zopne kontakt riadiacemu systému kondenzačnej jednotky, 
ktorý sa na základe zopnutia tohto kontaktu zapne chladenie a jej výkon bude ďalej 
plynule riadený na základe riadiaceho signálu 0 až 10 V zo systému podľa teploty 
privádzaného. Ak ani pri maximálnom výkone chladiacej jednotky nebude dosiahnutá 
žiadaná teplota privádzaného vzduchu, systém MaR zapne do režimu chladenia aj druhú 
jednotku, výkon prvej zníži na 80 % a žiadanú teplotu privádzaného vzduchu sa bude 
snažiť dosiahnuť riadením výkonu druhej jednotky. Pri dosiahnutí výkonu 80 % aj na 
druhej jednotke bude zvyšovania výkonu chladiacich jednotiek robený súčasne. Pri 
znižovaní výkonu po dosiahnutí 80 % (súčasne na obidvoch jednotkách), prvá jednotka 
bude držať tento výkon a znižovaný bude výkon druhej jednotky až do jej vypnutia 
(riadiaci signál 0 V a následné vypnutie požiadavky na chladenie). Poradie spúšťania 
jednotiek bude MaR striedať, aby sa dosiahlo čo najrovnomernejšie využitie 
kondenzačných jednotiek.        
Ak dôjde k súčasnému odmrazovaniu obidvoch jednotiek, tak systém MaR bude 
prevádzkovať VZT jednotku so 100 % cirkuláciou. Nábeh jednotiek po ukončení 
odmrazovania bude ako pri novom štarte. RS spína príslušnú jednotku a zároveň 
monitoruje ich poruchu resp. chod. 
V závislosti na rozdiele požadovanej a meranej teploty na prívode vzduchu je pri 
požiadavke na ohrev vzduchu ovláda poloha trojcestného regulačného ventilu ohrevu 
vzduchu. Prietok vykurovacej vody cez ohrievač zabezpečuje obehové čerpadlo ohrevu 
vzduchu. Aby sa zabránilo zamrznutiu ohrievača pri nízkych teplotách vonkajšieho 
vzduchu je meraná teplota vzduchu za ohrievačom a teplota vykurovacej vody na 
spiatočke z výmenníka.  
Pri nábehu VZT jednotky pri vonkajšej teplote nižšej ako 7°C sa otvorí regulačný ventil 
ohrevu a pustí sa čerpadlo ohrevu, otvorí sa zmiešavacia klapka a jednotka sa spustí na 
obehový vzduch. Po dosiahnutí minimálnej nastavenej teploty vody na spiatočke 
z ohrievača sa prestaví zmiešavacia klapka do pracovnej polohy a ventilom ohrevu sa 
reguluje výstupná teplota vzduchu na prívode. Pri poklese teploty vzduchu za ohrievačom 
na +7°C alebo teploty vody na spiatočke ohrievača na +5°C sa otvorí ventil ohrevu na 
100% a zapne sa čerpadlo ohrevu. Pri poklese teploty vody na spiatočke na +3°C sa 
otvorí zmiešavacia klapka a VZT jednotka pracuje iba s obehovým vzduchom. 
RS ovláda zmiešavaciu, prívodnú, odvodnú a rekuperečnú klapku. Rekuperácia vzduchu 
slúži na využívanie odpadového tepla. Klapka rekuperátora je ovládaná na základe 
teploty na prívode do jednotky a odťahu z priestoru a to tak, že ak je požiadavka na 
kúrenie priestorov a teplota na odťahu je vyššia ako na prívode do jednotky tak sa klapka 
otvorí a je využívané odpadné teplo. Zmiešavacia klapka je ovládaná na základe 
požiadavky na kúrenie a zároveň od snímača kvality vzduchu. Ak je požiadavka na 
kúrenie tak sa zmiešavacia klapka otvára kým je na odťahu z priestoru dosahovaná 
požadovaná kvalita vzduchu. Alternatívne je to pre režim chladenia. 
Odvodný aj prívodný ventilátor je riadený pomocou frekvenčného meniča. Ten na 
základe kontinuálneho snímača tlakovej diferencie je riadený FM tak aby bol na odťahu 
zabezpečený konštantný prietok vzduchu. Pri dosiahnutí požadovanej teploty sa znižuje 
prietok vzduchu tak ak by bolo zabezpečené minimálne množstvo čerstvého vzduchu. 
Minimálne otáčky budú určené pri spúšťaní jednotky projektantov VZT. Ovládanie 
ventilátorov je tiež vo väzbe na kvalitu vzduchu a priestorovej teploty. Pri vyššej 
teplotnej diferencii medzi žiadanou a skutočnou teplotou sa zvýšia otáčky ventilátora. 
Postupne sa znižujú otáčky podľa rozdielu teploty v priestore a žiadanej teploty. Zároveň 
sa otáčky nesmú znížiť tak aby nebola dosahovaná požadovaná kvalita vzduchu 
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signalizovaná snímačom kvality vzduchu alebo pod nastavenú minimálnu hodnotu 
otáčok.  
Pomocou osadení spínačov tlakovej diferencie  sa signalizuje do RS zanesenie filtrov. Pri 
detekcii požiarneho signálu z EPS príde k odstaveniu VZT zariadení ovládaných 
z rozvádzača MaR. 
RS ďalej monitoruje stav požiarnych klapiek sumárne a pri spadnutí ktorejkoľvek odstaví 
celú vzt jednotku s nasledovným hlásením poruchy na čelnom paneli rozvádzača. Klapky 
sú zapojené do serie v štyroch zónach. 

 
Vetranie strojovne chladenia 
V strojovni  chladenia  je  inštalovaný  odvodný ventilátor pre prevádzkové vetranie 
strojovne a  ventilátor havarijného vetrania strojovne pre prípad úniku chladiva. 
Prevádzkové  vetranie strojovne chladenia  zabezpečuje ventilátor s dvojstupňovým 
regulátorom otáčok a vzduchové klapky na prívode a odvode vzduchu zo strojovne. Pri 
vnútornej teplote v strojovni nižšej ako 5°C je ventilátor vypnutý a klapky na prívode 
vzduchu sú zatvorené. Pri vnútornej teplote 5 -20°C  je otvorená jedna prívodná klapka, 
otvorí sa odvodná klapka a zapne sa odvodný ventilátor na 1.stupeň. Ak vnútorná teplota 
v strojovni prekročí 30°C, otvorí sa aj druhá prívodná klapka a ventilátor sa prepne na 
2.stupeň.  
V priestore strojovne je inštalovaný snímač úniku chladiva. Pri detekovaní prítomnosti 
chladiva v priestore strojovne otvorí sa klapka havarijného vetrania strojovne a zapne sa 
ventilátor havarijného vetrania. Ventilátor havarijného vetrania je možné podľa potreby 
zapnúť ručne vypínačom umiestneným v strojovni, alebo vypínačom umiestneným pred 
vstupom do strojovne chladenia. V prípade detekcie 2.stupňa úniku chladiva sa zapína 
ohrev ventilátora aj akustická signalizácia.  

 
Odsávanie vybraných priestorov zázemia 
Pre vetranie a odsávanie vybraných priestorov zázemia sú použité samostatné ventilátory 
M41, M51, M61 a M62, ktoré sa zapínajú a vypínajú spoločne s VZT jednotkou vetrania 
predajne so zázemím.  
Ventilátor M41 odsáva vzduch z priestorov hygieny žien a mužov. Do miestností je 
vzduch prisávaný z ostatných priestorov zázemia.  
Ventilátor M51 odsáva vzduch z priestorov hygieny mäsiarov. Do miestností je vzduch 
prisávaný z ostatných priestorov zázemia.  
Ventilátor M61 odsáva vzduch z priestorov miestností prípravní a skladov. Vzduch je 
prisávaný cez protipožiarnu klapku z predajne. 
Ventilátor M62 odsáva vzduch z priestorov miestností prípravní a skladov. Vzduch je do 
miestností prisávaný cez protipožiarnu klapku z predajne.  
Aktivácia a uzatvorenie protipožiarnych klapiek je vyhodnocované riadiacim systémom 
VZT, po uzavretí niektorej z klapiek sa vypína VZT jednotka vetrania predane a všetky 
súvisiace ventilátory. Jednotlivé ventilátory je možné ovládať aj manuálne z rozvádzača 
DTVZT príslušným prepínačom „ZAP-0-AUT“. 

  
 POKYNY PRE ZRIAĎOVANIE A OBSLUHU 

Montážne predpisy  
Pred začatím prác musia byť pracovníci oboznámení s miestnymi prevádzkovými a 
bezpečnostnými predpismi. Pri práci využívať osobné ochranné a pracovné pomôcky. Po 
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ukončení montáže a vydaní vyhovujúcej revíznej správy sa vykonajú komplexné skúšky. 
Po úspešnom ukončení skúšok sa zaškolí obsluha a užívateľ preberie zariadenie do 
skúšobnej prevádzky. 
Požiadavky na súvisiace profesie 
Spracovateľ strojnej časti zabezpečí : 
- zabudovanie odberov pre snímače teploty, tlaku, hladiny a ostatných snímačov (G1/2 ˝) 
- zabudovanie regulačných klapka ventilov 
- prípadné nejasnosti konzultovať s vedúcim montérom MaR 

  
  Údržba 

Zariadenie sa musí v pravidelných intervaloch kontrolovať -  1x za tri roky. 
Všetky závady, ktoré sa na zariadení spozorujú mimo pravidelnej prehliadky, musia sa 
dať odborne opraviť (iskrenie, poškodenie prívodov, ochranných častí, spotrebičov…). 
Revíziu stykačov robiť periodicky pri revízii celého zariadenia a hlavne po skrate. 
Závady, ktoré sú životu nebezpečné a ohrozujú bezpečnosť prevádzky, musia byť ihneď 
opravené alebo musí byť vadné zariadenie bezpečne odpojené. 
Osoby, ktoré obsluhujú el. zariadenie musia dbať o to, aby zariadenie bolo prevádzky 
schopné. Môžu vykonávať také údržbárske práce, o ktorých boli poučené a ktoré 
zodpovedajú ich znalostiam  ale vždy pri VYPNUTOM EL.ZARIADENÍ! 
2x za rok - očistiť od prachu, skontrolovať a popriťahovať všetky svorkové spoje v 
rozvádzači a vonkajšom zariadení,  prekontrolovať a poprípade podľa potreby očistiť 
kontakty relé a stykačov. 

 
 Bezpečnostné predpisy 

Obsluhovať el. zariadenie môžu osoby s kvalifikáciou požadovanou na príslušné 
zariadenia. Pokiaľ sú pre obsluhu predpísané ochranné prostriedky, musia sa používať. 
Osoby, ktoré obsluhujú stroje a zariadenia, musia byť preukázateľne poučené ,v rozsahu 
vykonávanej činnosti, o prevádzkových zariadeniach ,ich funkcii a musia byť vycvičené 
v poskytovaní prvej pomoci, v zmysle §20 vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z. z. Tam, kde sú 
vypracované miestne alebo iné bezpečnostné predpisy alebo pokyny, musia byť tieto na 
vhodnom mieste prístupné a pracovníci musia byť s nimi preukázateľne oboznámení.  
Pri poškodení el. zariadenia alebo poruche, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie 
pracovníkov, ktorí tento stav zistili a nemôžu tieto príčiny ohrozenia sami odstrániť, 
urobte opatrenia k zamedzeniu alebo zníženiu nebezpečia úrazu, požiaru alebo iného 
ohrozenia (zamedzenie prístupu osôb dozorom, BT, ohlásením prevádzkovateľovi 
zariadenia a pod.). 
Ak zistí obsluha závadu na zariadení (napr. poškodenie izolácie, zápach po spálenine, 
dym, oheň, neobvykle hlučný alebo nárazový chod niektorej časti el. zariadenia a pod.) 
musí el. zariadenie ihneď vypnúť a  závadu ohlásiť údržbárovi alebo jemu nadriadenému 
pracovníkovi. Zariadenie sa môže prevádzkovať až po odstránení poruchy! Práce na 
elektrickom zariadení (montáž, údržba) môžu samostatne vykonávať pracovníci s 
minimálnou kvalifikáciou samostatný elektrotechnik, v zmysle §22 vyhl. MPSVaR 
č.508/2009 Z. z. 
Zariadenie, na ktorom alebo blízko ktorého sa má pracovať sa odpojí zo všetkých strán 
možného napájania. V miestach, kde sa vypína a zapína, sa vyvesia bezpečnostné 
tabuľky. 
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El. zariadenie sa musí udržovať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým 
normám. 
 

B6.3 SO.03  PRÍPOJKA  VN 
 

Základné technické údaje 
Napäťová sústava:               VN  -  3 str. 50 Hz, 22 000V  /  IT 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom : 
Živé časti                        VN – zábranou alebo krytom, prekážkami, umiestnením 
mimo dosah 
Neživé časti                         VN – zemnením 
Skratove pomery :               VN  -  Ik´´ =  16 kA/1s 
Stupeň dôležitosti dod. el. energie:  3. stupeň   STN 341610 
Prostredie:        311  -  základné (vnút. priestory TS) 
411  -  vonkajšie (prívod VN) 
Bilancie odberu el. energie stavby: Pi  =   315 kW 
     Pp  =   220 kW. 
Protokol prostredia – viď Prílohu č. 1. 
Navrhované elektrické zariadenie patrí do skupiny “A/c” podľa Prílohy 1 - Vyhlášky 
MPSVR SR č.        508/2009 Z.z. 
Všetky navrhnuté zariadenia v PD majú skratovú odolnosť vyhovujúcu daným skratovým 
pomerom na  strane VN. 
 
Vlastné technické riešenie. 
Napojenie novonavrhovanej trafostanice na sieť energetiky bude prevedené z jestv. linky  
ZSE a.s. č. 477 – 3x22 – AXEKCY 240 mm2. V mieste označ. – S1 (viď výkres č. 2) – 
sa jestvujúci kábel  “rozreže” a naspoj-kujú sa dva nové, ktoré budú trasované až do 
novonavrhovanej trafostanice (ktorá je predmetom tejto stavby). 
Celkovú schému – viď výkres č. 3. 
 
Typ spojky : miesto S1 – POLJ 24/1X 120-240 – CEE001     (6 ks) 
Navrhnutý kábel :  2 x (3 x 22 – NA2XS(F)2Y 1x240 mm2) 
Ukončenie v rozv. VN – R22 novej TS :   POLT  24 D/1XI. (6 ks) 
 
Prevedenie rozvodu. 
Káble VN budú vedené vo  voľnom výkope /vo zväzku/  v pieskovom lôžku a zakryté 
tehlou – rez A - A. 
Pri križovaní komunikácii, inž. sieti (zistených aj počas realizácie) budú káble VN 
v chráničke priem 200 mm 
– podľa rezu B – B. Na spojkovanie káblov v S1 sa použije montážna jama. 
 
Uloženie káblov musí v súlade s STN 341050  a  736005 (priestorové ulož.)! 
 
Dôležité upozornenia pre investora  : 
1.  pred vlastnou realizáciou rozvodu VN je potrebné presné vytýčenie a presné 
identifikovanie : 
* linky VN č. 477 v mieste spojkovania – S1 
* všetkých inž. sieti v navrhovanej trase rozvodu VN 
zaistí investor. 
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2.  po presnom vytýčení a identifikovaní všetkých podzemných inž. sieti je možné 
navrhovanú trasu VN prí- 
pojky upresniť tak, aby bola umožnená čo najvhodnejšia pokládka káblov  -  riešiť 
priamo pri realizácií. 
Nová trasa kábla VN bude potom zakreslená do PD skutočného vyhotovenia stavby! 
3.  v prípade potreby konzultovať so ZSE, a.s. - Správou energetických zariadení, 
Hraničná 14 všetky detaily a 
postupy vyplývajúce z horeuvedného riešenia ! 
4.  montáž, výkopy, .... prevádzať za max. bezpečnostných opatrení a za prítomnosti 
technického dozoru  ZSE, 
a.s. - Správou energetických zariadení BA, Hraničná 14 
5.  dohodnúť so ZSE, a.s. – Správou energetických zariadení BA, Hraničná 14 termín a 
čas napäťovej výluky pri prácach na VN linke č. 477. 

6.  pred zahrnutím výkopu  je potrebné prizvať zástupcu ZSE, a.s. – Správa energetických 
zariadení BA, Hraničná 14. 

Bezpečnostné opatrenia. 
Montáž zariadení tohoto projektu môže urobiť firma resp. osoba  s príslušným 
oprávnením podľa Zákona 124/2006 Z.z. a Vyhhlášky MPSVa R SR č 508/2009 Z.z. 
Po ukončení montáže pred uvedením do prevádzky musí byť zariadenie podrobené 
odbornej prehliadke    (revízií) a 1. úradnej skúške el. zariadenia. 
Bezpečnosť pri práci bude podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374 / 1990 Zb. a Vyhlášky č. 
59 / 1982 v znení 
Vyhlášky č. 484 / 1990. 
Vzhľadom k tomu, že vyhradené technické zariadenie bude v majetku Západoslovenskej 
energetiky, a.s.,     prevádzkovanie elektrického zariadenia určí ZSE, a.s. podľa svojich 
prevádzkových predpisov a zvyklostí, ktoré však musí byť v súlade s prílohou č. 3 
vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                              

B6.4 SO.04 TRAFOSTANICA 
 

Rozsah projektu 
Projekt pre stavebné povolenie rieši typovú betónovú blokovú transformačnú 

stanicu TBSV 22/0,42 kV kioskovú s vnútorným ovládaním, výrobcu   BARO, s.r.o. 
Bratislava v stavbe „MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA RAČIANSKA UL., 
BRATISLAVA”  pre inv. : BILLA REALITY Slovensko spol s r. o., Bajkalská 19/A, 
P.O.Box 57, 821 02 Bratislava v Bratislave na Račianskej ulici. 

Do projektu patrí :    rozvodňa 22kV - R22,  
transformátor T.1,  
rozv. NN–RH1,  
rozvádzač merania – RE1,  
elektroinštalácia TS,  
vnútorná a vonk. uzemňovacia sieť,  
stavebná časť transf. stanice - kiosok,  
stav. úpravy pre TS (výkop pre TS),  
vetracie otvory vč. žalúzií proti vnikaniu dažďu a ochrany 
proti vnikaniu prachu 

Do projektu nepatrí:  prívod VN do TS (rieši SO.03),  
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káble NN odchádzajúce z TS  (z RH 1, rieši SO.05) 
 
Projektové podklady 
- vyjadrenie ZSE, a.s. k PD pre ÚK zo dňa 31.januára 2012 
- typové technologické a stavebné výkresy TS - TBSV 
- požiadavky na napojenie z trafostanice (vonk. rozvod NN), konzultácia s investorom 
- katalógy výrobkov jednotlivých navrhovaných zariadení 
- príslušné predpisy a normy STN, najmä STN 333210, 333220, 333240, 332000-4-41 
(NN),  360450, 
332000-5-54, 341050 (VN), STN EN 62305-3 a ďalšie súvisiace. 
 
Projektová  pripravennosť 
Predmetná projektová dokumentácia je spracovaná ako realizačný projekt - RP ! 
 
VLASTNÉ  TECHNICKÉ  RIEŠENIE 
Základné technické údaje 
Napäťová sústava:              VN  -  3 str. 50 Hz, 22 000V  /  IT 
NN -   3PEN str. 50 Hz, 400/230V /  TN – C 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom : 
Živé časti    VN – zábranou alebo krytom, prekážkami, umiestnením mimo dosah 

NN -  izolovaním, zábranou alebo krytom, prekážkami, umiestn. mimo 
dosah 

Neživé časti   VN – zemnením 
NN -  samočinným odpojením od zdroja napájania 
       -  doplnkovým pospájaním 

Skratove pomery :                VN  -  Ik´´ =  16 kA/1s 
NN  -  Ik´´ =  14,7 kA,    
Ip (Ikm ) =  31,5 kA,    Idyn väčší ako  40 kA 

(volené pre trafo 630 kVA) 
Stupeň dôležitosti dod. el. energie:  3. stupeň   STN 341610 
Prostredie:    311  -  základné (vnút. priestory TS) 
411  -  vonkajšie (prívod VN) 
Bilancie odberu el. energie stavby : 
Pi  =  315 kW 
Pp  =  220 kW. 
Protokol prostredia – viď prílohu technickej správy. 
Navrhované elektrické zariadenie patrí do skupiny “A/c” podľa Prílohy 1- Vyhlášky 
MPSVR SR č.        508/2009 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. 
Všetky navrhnuté zariadenia v PD majú skratovú odolnosť vyhovujúcu daným skratovým 
pomerom na  strane VN a NN. 
 
Rozvodňa VN-22 kV  –  proj. označ. R22. 
Rozvodňa 22 kV je navrhnutá rozvádzačom SM6 MERIN GERIN.  Hlavné časti 
rozvodne : 
-  2ks   skriňa IM 630  (prívod) 
-  1 ks  skriňa merania GBC-B1 630  (meranie el. energie) 
-  1 ks  skriňa QM 630 (vývod na trafo). 
Ďalšie údaje – viď prílohu č. 1 k výkresovej časti trafostanice, presná špecifikácia bude 
predmetom RP. 
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Transformátor  -  proj. označ.  T.1. 
Pre transformáciu napätia 22 kV na 0,42/0,241 kV slúži trojfázový hermetizovaný 
transformátor s medeným vinutím vo vlnových nádobách so zníženými stratami 
naprázdno výkonu 400 kVA zodpovedajúci STN 351100, ktorý je v súlade s normou IEC 
76, časť 1 až 5. 
Pripojenie trafa na VN a N strane je súčasťou typovej TS, výrobca garantuje dodržanie 
článku 2.1.2  STN 333240 – t.j. min. vzdielennosť 150 mm medzi transformátorom 
a stenami! 
Kompenzácia jalového prúdu pri chode transformátora naprázdno je riešená 
kondenzátorom 5 kVAr 
umiestnenom v prívodovom poli rozv. RH1 (istenie 16 A). 
Ďalšie údaje – viď prílohu č. 1 k výkresovej časti trafostanice. 
 
Rozvodňa NN  -  proj. označ. RH1. 
Pre napojenie el. energiou  predmetnej stavby a pre rozvod napätia 400/230V, 50 Hz  
slúži hlavný roz-vádzač trafostanice – RH 1. Prívod do rozv. je súčaťou typovej TS, 
vývody z RH 1 budú  káblami dole, ktoré rieši SO.05. Počet vývodov – 3 ks trojfázové 
poistkové odpínače. 
Ďalšie údaje  - viď prílohu č. 2 k výkresovej časti trafostanice. 
 
Meranie elektrickej energie 
Celkové meranie elektrickej energie – fakturačné - bude na strane VN v plastovej skrini 
merania – proj. označ. RE1, skriňa bude situovaná na vonk. stene trafostanici. 
Ďalšie údaje – viď prílohu č. 1 a 3 k výkresovej časti trafostanice, špecifikácia viď 
príloha technickej správy. 
 
Prepojenia v  trafostanici 
a)    prepoj mezi R22 a T.1 
b)    prepoj medzi T.1  a  RH1 
c)    prepoj medzi R22 a RE1 
sú predmetom typového riešenia dodavateľa kioskovej trafostanice. 
 
Bleskozvod a uzemnenie TS. 
Ochrana objetu TS pred bleskom je navrhnutá stavbou bleskozvodu. Zberné zariadenie je 
prevedené pozinkovaným oceľ. drôtom FeZn priem. 8 mm umiestneným na vrchole 
strechy. V jednom  mieste prejde zberné vedenie do zvodu. Zvod je prevedený skúšobnou 
svorkou (SZ), od ktorej oceľ. drôtom priem. 10 mm prepojí na uzemň. sústavu TS.  K 
zbernému zariadeniu sa pripoja všetky kovové časti na streche. 
Celú ochranu obj. pred bleskom previesť podľa STN EN 62305-3. 
V trafostanici je spoločné uzemnenie pre zariadenia do a nad 1000V. Obe uzemnenia sú 
pripojené na vonk. uzemňovaciu sieť vytvorenú okolo navrhovanej TS. Pripojenie bude 
cez dve skúšobné svorky (typu SZ). 
Hodnota odporu vonk. uzemňovacej siete nesmie prekročiť hodnotu dva ohmy. V 
prípade, že sa táto hodnota nedosiahne je potrebné previesť také opatrenia vo vonk. 
uzemňovacej sieti, aby sa táto hodnota dosiahla. 
Pred vstupmi do TS sa zriadi zemniaci prah. 
Uzemnenie TS previesť podľa STN  332000-5-54, 333201! 
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Elektroinštalácia trafostanice. 
Osvetlenie je navrhnuté žiarovkovými nástennými svietidlami v krytí IP 20, výška 
svietidiel min. 1,95 m od podlahy trafostanice, ovládanie pri vstupoch. 
V priestore rozvodne VN, NN sú inštalované zásuvky 230V a  400V. 
Elektroinštalácia trafostanice je súčasťou je typového riešenia. 
 
Vetranie transformačnej stanice 
Nakoľko  sa jedná o typovú, TI SR schválenú transf. stanicu veľkosť vetracích otvorov 
je daná typom trafostanice (TBSV). Vetracie otvory sú opatrené žalúz. a sieťkou 
a protiprachovou vložkou typy FIRÓN. 
 
Bezpečnosť pri práci, bezpečnosť technických zariadení 
Navrhované zariadenia musia vyhovovať platným normám a bezpečnostným predpisom 
so zvláštnym zreteľom na normy : 
STN 33 2000-4-41 (NN) - Elektrické inštalácie budov,časť 4, kapitola 41: Ochrana pred 
úrazom elektrickým 
prúdom 
STN 33 20005-51:2001 Výber a stavba el. zariadení, kapitola 51… Spoločné pravidlá 
STN 33 3200 - Elektrické stanice a rozvodné zariadenia 
STN 33 3240 - Stanovište výkonových transformátorov 
STN 33 2000-5-52 (NN)- Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení 
STN 38 2156 - Káblové kanály, priestory, šachty a mosty 
Navrhnuté technické zariadenia sú vyhradené elektrické zariadenia skupiny „A/c“ podľa 
Prílohy č.1  -  Vyhlášky MPSVR SR č.508 / 2009 Z.z. 
Navrhnuté technické zariadenie po vybudovaní bude vo vlastníctve investora, tento pre 
obsluhu, prevádzku a údržbu odberateľskej trafostanice vypracuje miestne prevádzkové 
predpisy (MPP), ktoré budú schválené u prevádzkovateľa (bez predloženia MPP nebude 
TS pripojená na sieť ZSE Distribúcie). 
 
Osvedčenia 
Všetky zariadenia podliehajú osvedčovaniu Slovenskému skúšobnému ústavu SKTC 101 
v Novej Dubnici a Technickej inšpekcii SR. Osvedčenia zabezpečuje dovozca zariadenia 
resp. výrobca zariadenia. 
Na predmetnú TS typu TBSV bol TI SR vydaný základný certifikát : 
 
ODBORNÉ STANOVISKO č. 2658/1/2008 zo dňa 9.6.2008 
ku konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia 
a 
OSVEDČENIE č.: 2658/1/2008 –  EZ zo dňa  9.6.2008 
o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia. 
 
Prehliadky a skúšky elektrického zariadenia 
V zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. sa musia prehliadky a skúšky 
technických zariadení vykonať pred ich uvedením do prevádzky. V zmysle horeuvedenej 
vyhlášky §11 pred uvedením transformačnej stanice do trvalej prevádzky je potrebné 
zabezpečiť prvú úradnú skúšku od TI SR. 
 
Zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosť pracovníkov 
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Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických 
zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám ohrozeniam 
v zmysle §4  zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. 
 
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa 
zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody... a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od 
dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na 
predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie oprávňuje 
používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia 
osôb a majetku. 
Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení 
v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských 
podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001: 

- Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž 
a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky SÚBP č. 508/2009 Z.z. 
- Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy 
podľa kvalifikácie osôb. 
 
- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide 
o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné 
opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci. 
- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia. 
- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 
7.1 – Spoločné 
- ustanovenia, čl. 7.2 – práca na elektrických inštaláciách mn, čl. 7.3 – práca na 
elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná 
cudzím (vyslanými) pracovníkmi. 
-  
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie 
požiarov na elektrických inštaláciách. 
-  
Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť 
podľa STN 34 3101:1987/a a súvisiacich predpisov a STN. 
Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa 
STN 34 3107: 
1967/a a súvisiacich predpisov a STN. 
Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať 
v zmysle STN 33 2230:1986 a súvisiacich predpisov a STN. 
-   Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických 
inštalácií, ustanovenia čl. 4 – Základné princípy, čl. 5 – Zvyčajné prevádzkové postupy, 
čl. 6 – Pracovné postupy, čl. 7 – Postupy na             údržbárske práce... 
Bezpodmienečne dbajte na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len 
odborníkmi v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., §14. Odborná spôsobilosť pracovníkov 
na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č. 
508/2009 Z.z.§19, §20, §21, §22, §23 a §24. 
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Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu 
po prechodnej strate napätia v sieti, okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie 
je spojené s nebezpečenstvom úrazu, poruchy, alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné 
spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu, alebo 
uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie 
znemožniť ani núdzové, alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia. 
Rozvádzač, resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže 
vyrábať len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 
508/2009 Z.z. 
Rozvádzač musí byť vyrobený podľa  STN EN 604 39-2/2000, STN IEC 604 39-
3+A1/1998, STN EN 604 39-4/2000, STN EN 604 39-5/2000. 
K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho 
inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. 
Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími 
ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu. 
Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej 
strany          rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými 
prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný a stály tlak. 
Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, 
ktorá rozvádzač inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave 
a inštalovaní podľa STN 33 20 00-6-61/2004 a STN 33 15 00/1991. 
Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach 
konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové 
napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru, alebo 
výbuchu. 
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej 
dokumentácie, vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., §5 príloha 2, zákona č. 
264/1999 Z.z., príloha č.4,STN 33 2000-1/2000 a STN 33 2000-3/2000 a im pridruženým 
predpisom  STN. 
Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových 
a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti 
elektrického zariadenia musia byť mechanicky  pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú 
nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované a chránené 
proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. 
Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty. ktoré môžu spôsobiť 
požiar, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat 
a majetku. Do 
 
rozvodných zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre 
vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre 
okamžité prerušenie napájania, s ich označením, bezpečným a rýchlym ovládaním. 
Všetky časti elektrickej inštalácie. ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade 
nebezpečenstva  (napr. hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich 
blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka, 
alebo nápis s príslušným pokynom. Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť 
vysoké teploty, alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo 
nebezpečenstvu vzniku a rozšíreniu požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali 
navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa. 
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Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich 
nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, prípadne 
musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb. 
Elektrické zariadenia, u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, treba 
ihneď odpojiť a zabezpečiť. 
Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou 
značkou podľa STN EN 613 10-1/2000, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN IEC 
604 17, značka č. 5036. 
Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými a cudzími 
inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky. 
Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo 
najkratšie, a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického 
vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené 
elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. 
Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných konštrukcií sa 
musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa izolované 
elektrické vedenia spájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V 
rúrkach a podobnom úložnom materiále sa nesmú vodiče spájať. 
Najmä sa musia urobiť opatrenia: 
proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), 
proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach 
(obaloch, púzdrách, krytoch a konštrukciách), v zmysle STN IEC 61140:2000 a STN 33 
2000-4-41:2007, 
proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, v zmysle STN EN 62305-3:2007 
a STN 33 2000-5- 54: 2000, 
proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 
2030:1986 
proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku, 
proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického 
zariadenia. 
Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo 
pracovník technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia. 
Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné 
a kohorentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď. 
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle 
vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §9 až §13, sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami 
podľa STN 33 1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6-61: 2004. 
Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí: 
zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou 
správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení, 
výsledky všetkých prehliadok a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých 
meracích prístrojov, 
doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), ak sú potrebné 
z hľadiska celkového posúdenia, 
ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia. 
Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky 
a odbornej 
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skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je 
určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný investora 
a pracovníkov investora,  
resp. majiteľa a pod. poučiť v zmysle §20 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., o možných 
ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom zaobchádzaní s elektrickými 
zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým  a neodborným 
zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie. 
Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených. 
Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za 
vykonanie pouče- 
nia investora v zmysle §20,vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
 
Ostatné ustanovenia 
Požiarna bezpečnosť 
Je zaručená zaručená vyhotovením transformačnej stanice podľa platných noriem a 
predpisov a jej odbornou obsluhou. 
Stanovište olejového transformátora , v zmysle STN 32 3240 - Stanovište výkonových 
transformátorov, má byť vybavené mobilným hasiacim zariadením  3 ks 6 kg 
CO2.Hasiace prístroje nie sú súčasťou dodávky transfor-mačnej stanice. 
 

Ochranné a pracovné pomôcky 

Transformačnú stanicu treba vybaviť ochrannými a pracovnými pomôckami. V 
prípade požiadavky zákazníka je možná ich dodávka v rámci transformačnej 
stanice. 
Zoznam ochraných a pracovných pomôcok bude prílohou k realizačnej PD. 
 
Hlučnosť transformačnej stanice 

Je overená meraním hluku na transformátore a podľa dodávateľa transformátora 
výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci platných predpisov, 
predovšetkým OEG 38 1753 - Vnútorné stanovište transfor-                      mátorov, 
opatrenia proti hluku. 
Výrobca transformátorov udáva hodnoty hluku pre vzdialenosť 1m : 
Výkon transformátora Lpa Lwa 
do výkonu 630 kVA 43dB(A) 58dB(A) 
 
Doprava transformačnej stanice 
Zariadenia TS sa dopravujú bežnými dopravnými prostriedkami, za dodržania 
príslušných  prepravných a dopravných predpisov. 
Samostatne sa prepravuje betónová vaňa,  skelet sa prepravuje položený na základovú 
dosku. Manipulácia s monolitmi  je možná len zavesením za  pripravené  závesné  oká 
(záves. laná min 6m, uhol lana voči vodorov. rovine nie menej ako  45o ). 
Rozvádzače  musia byť pri  preprave  chránené  proti  mechanickému poškodeniu a proti  
atmosférickým  vplyvom (pozri STN EN 60298, STN 60 439–1: 2002). 
Transformátory nie je potrebné chrániť proti atmosférickým vplyvom. Proti posunu sú 
chránené zaistením a upínacími popruhmi. 
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Stavebná časť trafostanice a montáž 
Trafostanica je v teréne uložená vo vlastnom, hrubo upravenom  štrkovom  lôžku vo 
výkope. 
Výkop je potrebné vyhĺbiť v rozmeroch 6000 x 4500 m x 1100mm, s odobraním ornice 
do hĺbky 0,4m. 
Pre  vaňu o pôdorysných  rozmeroch  2,4  x 3,86 m vytvoriť  a  zhutniť  štrkové  lôžko  -  
hĺbka štrku po zhutnení 150 mm,  výškový  rozdiel zhutneného  lôžka  voči terénu  950 
mm, zrnitosť štrku do 16 mm. Ostatná časť výkopu je využitá pre  uloženie uzemnenia a 
káblov. 
Vlastná bunka trafostanice sa skladá z monolitických železobetónových  častí : 
Vaňa  sa kladie na pripravené štrkové lôžko a okrem technologických funkcií plní  tiež  
funkciu  základov. Vaňa je  opatrená izoláciou proti prieniku  minerálnych olejov pri  
havárii  transformátora. 
Na vaňu sa kladie základová doska a po montáži (osadení ) technologických  zariadení 
prenosu  elektrickej  energie aj  vlastný skelet. 
Po  osadení  TS  do terénu  obsypať bunku TS  zeminou a zhutniť ju. Povrch  spevniť  
betónovými dlaždicami, zámkovou dlažbou, betónom a pod . - stanoví architekt 
(zabezpečí stavebník priamo na stavbe). 

 
 
B6.5 SO.05   PRÍPOJKA ELEKTRO NN 

 
Rozsah projektu : 
        Projekt pre stavebné povolenie prípojku elektro NN v stavbe “MALOOBCHODNÁ 
PREDAJŇA BILLA RAČIANSKA UL., BRATISLAVA” pre investora : BILLA 
REALITY Slovensko, spol. s r. o., Bajkalská 19/A, P.O.Box 57, 821 02 Bratislava – v 
Bratislave – Novom Meste, Račianska ulica. 
        Do projektu patrí:    káble NN,  koncovky NN, stavebná časť (výkopy) 
        Do projektu nepatrí:    rozv. RH1 v trafostanici  (SO.03),  rozv. RH  (súčasť 
elektroinštalácie SO.02)  

Projektové poklady 
       - situácia v M 1 : 250 
       - PD pre ÚK, vyjadrenie ZSE, a.s. k PD pre ÚK zo dňa 31. januára 2012 

- PD pre SP, vyjadrenie ZSE, a.s. k PD pre SP zo dňa  10.júla 2012 
- požiadavka na odber, konzultácia s hlavným projektanom stavby, spracovateľom 
elektročasti SO 02  
- katalógy výrobkov jednotlivých navrhovaných zariadení 
- príslušné predpisy a normy STN, najmä STN  332000-4-41, 332000-5-52, 382156, 
EN 60 446 (330165),   330300, 736005  a ďalšie súvisiace 

 
Projektová  pripravennosť 
       Predmetná proj. dokumentácia je spracovaná ako projekt pre stavebné. 
 
VLASTNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE 
Základné technické údaje 
  Napäťová sústava:        3 PEN str. 50 Hz,  400 / 230V  /  T N  -  C 
  Ochrana  pred úrazom el. prúdom :  
  Živé časti  -  izolovaním, zábranou alebo krytom, prekážkami, umiestnením mimo dosah 
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  Neživé časti  -  samočinným odpojením od zdroja napájania,  
                        - doplnkovým pospájaním 
  Prostredie:       411 -  vonkajšie  
  Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : 3. stupeň STN 341610. 
         Navrhované el. zariadenie patrí do skup. A/c podľa prílohy 1 vyhlášky MPSVR SR 
č. 508/2009 Z.z.                                    
  Všetky navrhnuté zariadenia v PD majú skratovú odolnosť vyhovujúcu daným 
skratovým pomerom na  
  strane NN.       
         Bilancie odberu el. energie spolu :      Pi  =  315 kW,  Pp  =  220 kW. 
  
Napojenie na elektrickú sieť NN. 
         Napojenie rodinných domov, vonkajšieho osvetlenia bude z rozvádzača NN – RH1 
kioskovej trafostanici 1x400 kVA riešenej v S0.04 !   
 
Vlastné technické riešenie. 
      Z rozvádzača RH1 kioskovej trafostanice sa dvomi paralelnými káblami – NAYY-J 
3x120/70 mm2 – napojí hlavný rozvádzač RH v SO.02 Maloobchodná predajňa BILLA.   
 
Prevedenie rozvodu NN. 
        Káble prípojky elektro NN budú uložené v zelenom páse vo voľnom výkope a 
zakryté tehlou - rez A-A, pri križovaní  káblov s komunikáciou a ostatnými inž. sieťami 
budú káble v chráničkách –  korugovaná  rúra FXKV priem. 160 mm – rez B–B. 
                                                                                                                                                                  
       Uloženie káblov NN  musí v súlade s STN 33 2000 – 5 – 52,  a  736005 
(priestorové ulož.).  
 
Dôležité upozornenia: 
1.  pred vlastnou realizáciou rozvodov NN je potrebné presné vytýčenie a presné 
identifikovanie všetkých inž.  sieti v navrhovanej trase rozvodu NN  -  zaistí investor.  
2.  po presnom vytýčení a identifikovaní všetkých podzemných inž. sieti je možné 
navrhovanú trasu NN rozvo-   
     dov upresniť tak, aby bola umožnená čo najvhodnejšia pokládka káblov -  riešiť 
priamo pri realizácií. 
     Nová trasa káblov  NN bude potom zakreslená do PD skutočného vyhotovenia stavby! 
3.  výkop prevádzať ručným spôsobom za max. bezpečnostných opatrení a za prítomnosti 
technického dozoru   investora 
4.  pred zahrnutím výkopov a chráničiek je potrebné prizvať zástupcu investora         
 
Bezpečnostné opatrenia. 
       Montáž zariadení tohoto projektu môže urobiť firma resp. osoba  s príslušným 
oprávnením podľa Zákona 124/2006 Z.z. a Vyhlášky MPSVa R SR č 508/2009 Z.z. 
       Po ukončení montáže pred uvedením do prevádzky musí byť zariadenie podrobené 
odbornej prehliadke 
(revízií) a 1. úradnej skúške el. zariadenia.  
        Bezpečnosť pri práci bude podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374 / 1990 Zb. a 
Vyhlášky č. 59 / 1982 v znení 
     Vyhlášky č. 484 / 1990.  



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
 

MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
 

PORTIK, spol. s r.o,  Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 
 

Bratislava, 27. august 2012 
 
 

110

        Vzhľadom k tomu, že vyhradené technické zariadenie bude vo vlastníctve investora, 
tento pre ich obsluhu, prevádzku a údržbu vypracuje miestne prevádzkové predpisy 
(MPP). 
                                                         

B6.6 SO.06.1 VODOVODNÁ   PRÍPOJKA A VODOMEROVÁ ŠACHTA 
            SO.06.2 VODOVOD AREÁLOVÝ 

 
PRÍPOJKA PITNEJ VODY 
 Predmetom tohto projektu je riešiť zásobovanie novostavby objektu Billi 
Račianska ul.Bratislava vodou.   
 
Potreba vody 
Výpočet potreby vody: podľa vyhl. MP SR z 14.11.2006  
Zamestnanci 40 x 80 l/os                                                     3200         l/d 
 
priemerná potreba vody 3 200 l/d    
             Qp=  3 200 l.d-1     
 
             Qm=  Qp x k1= 4 160 l.d-1 

             4 160  l.d-1 = 0,0482 l/s 
čl.9/7- k1= 1,3 
            Qh=   Qm  x k2= 5 361 l.d-1 

čl.9/8- k2= 1,8 
4 160 l.d-1  x 1,8 /  10 hod. = 749 l.h-1 = 0,2 l.s-1 

            Qh= 0,2 l.s-1 

                        
  Potreba požiarnej vody je  stanovená v časti požiarna ochrana a zodpovedá 
menovitej svetlosti prípojky. 
 Zásobovanie riešeného objektu studenou vodou bude novovybudovanou 
vodovodnou prípojkou DN 150 z tvárnej liatiny, s napojením na exist. verejný vodovod 
DN 200 vedený v ulici. Prípojka sa pretlačí pod ulicou a osadí sa do chráničky.    
Prípojka slúži aj na zabezpečenie potreby zabezpečenia požadovaného množstva 
požiarnej vody pre riešený objekt s požiadavkou projektanta PO umiestnenia vnútorných 
hydrantových navijakov D 25 v riešenom objekte vonkajšieho nadzemného hydrantu DN 
150.   

Meranie spotreby studenej vody bude zabezpečené vodomernou zostavou s 
vodomerom DN 100 v vodomernej šachte 3200/1700/1800 (VŠ)-viď situácia .          
   Vedenie vod. prípojky je kolmo od bodu napojenia a vedená cez cestu v chráničke k 
vodomernej šachte, odkiaj je rozvod vedený areálovým rozvodom k objektu a hydrantu.   
Trasa vodovodnej prípojoky a vodovodu (DN 80) a bod napojenia je podľa projektovej 
dokumentácii.   
Vodovodná prípojka vyhovuje na výpočtový prietok pitnej aj požiarnej vody v objekte. 
Vonku vedené potrubie bude uložené v zemi, pod úrovňou terénu v min. hĺbke 1,2 – 1,5 
mm.  
Prípojka má dĺžku cca 22,6 m DN 150. Areálový vodovod má dĺžku 6 m DN 150 a 38 m 
DN 50. Areálový vodovod je z HDPE. 

Výkopové práce – ryhy – budú robené pod ochranou paženia, rovnako aj montáž 
potrubí. Zemné práce sa budú robiť v zeminách tr.3. Uloženie potrubí sa prevedie na 
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pieskové lôžko podľa vzorového rezu. Zásypové práce – obsyp a zásyp potrubia – budú 
robené po vrstvách v max. hrúbke 0,5m, zemina bude zhutnená. 
Pracovníci budú robiť vždy práce podľa súvisiacich STN pri dodržaní bezpečnostných 
predpisov. 
Projekt vodovodnej prípojky a vonkajších rozvodov  vodovodu bude slúžiť ako jedna          
z príloh pre vydanie vodoprávneho povolenia. Projekt bude predložený na vyjadrenie 
príslušným orgánom štátnej správy  a odborným organizáciam.  

Pred zahájením výkopových prác sa musí previesť presné vytýčenie všetkých 
terajších podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu. Križujúce vedenia 
nachádzajúce sa vo výkope je potrebné počas realizácie výkopov vhodne zabezpečiť proti 
ich porušeniu. Celé zemné práce sa musia prevádzať v zmysle ustanovení STN 73 3050. 
Pri stavbe musia byť zabezpečené všetky opatrenia v zmysle vyhlášky 374/90 zb. 

Celé zemné práce sa musia prevádzať v zmysle ustanovení STN 73 3050. Pri prácach 
musia byť dodržané všetky platné predpisy a vyhlášky BOZP                                                        

Potreba  požiarnej vody  pre požiarne vnútorne hydranty sa uvažuje : 

STN 73 0873 zmena 3 čl.53 a násl. čl.59.a 

Potreba  požiarnej vody : 

pre objekty - hadicové zariadenie D25/30m (súčastnosť 2) Qpož= 2,0 l.s-1 

Projekt vodovodnej prípojky a vonkajších rozvodov  vodovodu bude slúžiť ako jedna 
z príloh pre vydanie vodoprávneho povolenia. Projekt bude predložený na vyjadrenie 
príslušným orgánom štátnej správy  a odborným organizáciam. 

Pri návrhu vodovodnej prípojky je potrebné rešpektovať ako jestvujúce, tak aj 
navrhované podzemné vedenia. Dovolené vzdialenosti musia vyhovovať STN 73 6005. 

Pred zahájením výkopových prác sa musí previesť presné vytýčenie všetkých 
terajších podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu. Križujúce 
vedenia nachádzajúce sa vo výkope je potrebné počas realizácie výkopov vhodne 
zabezpečiť proti ich porušeniu. Celé zemné práce sa musia prevádzať v zmysle 
ustanovení STN 73 3050. Pri stavbe musia byť zabezpečené všetky opatrenia 
v zmysle vyhlášky 374/90 zb. 
Celé zemné práce sa musia prevádzať v zmysle ustanovení STN 73 3050. Pri prácach 
musia byť dodržané všetky platné predpisy a vyhlášky BOZP. 
 

 
SO.07.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – PRÍPOJKA 
SO.07.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA AREÁLOVÁ 
SO.07.3 LAPAČ TUKOV 

 
Kanalizácia splašková 
Predmetom tohto projektu je riešiť odkanalizovanie splaškových vôd z objektu Billa 
Račianska ul. Bratislava. 
 
Kanalizačná prípojka pre splaškové vody 
Výpočet množstva odpadových vôd – odpovedajú spotrebe vody: 
Qp=  3 200 l.d-1 
Qm=  Qp x k1= 4 160 l.d-1 
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4 160  l.d-1 = 0,0482 l/s 
čl.9/7- k1= 1,3 
Qh=   Qm  x k2= 5 361 l.d-1 

čl.9/8- k2= 1,8 
4 160 l.d-1  x 1,8 /  10 hod. = 749 l.h-1 = 0,2 l.s-1 

Qh= 0,2 l.s-1 

 
 V blízkosti, na Račianskej ulici sa nachádza verejná kanalizácia DN 1100. 
Splaškové vody z budovy budú odvádzané cez kanalizačnú prípojku do verejnej 
kanalizácie. 
Splaškové vody budú odvedené novonavrhovanou prípojkou do verejnej kanalizácie cez 
revíznu šachtu. Prípojka sa vedie cez cestu, v chráničke. 
 Kanalizačné prípojky budú zaústené do kanalizačného zberača a budú zhotovené 
z PVC rúr DN 100 - 150. 
 Areálovú časť kanalizačných prípojok tvorí úsek od vyústenia z objektu po bod 
zaústenia do zberača kanalizácie. Dĺžka prípojok  bude cca 5 m. 
Kanalizácia bude odvádzať splaškové odpadové vody do novovavrhovanej areálovej 
vonkajšej kanalizácie. 
 Do splaškovej kanalizácie je odvedená splašková voda z prípravy mäsa. Pri 
vyústení z objektu je osadený lapač tukov NS4 SF400 L. Z lapača je potrubie vedené do 
splaškovej kanalizácie. 
Splašková kanalizácia bude v celkovej dĺžke – gravitačná DN 200 - 102,2 bm. 

Areálový zberač sa navrhuje realizovať z potrubia PVC hladkých v teréne. 
Navrhovaný profil je DN200. Potrubný systém má okrem dobrých hydraulických 
vlastností aj vysokú koróznu a chemickú odolnosť a vysokú odolnosť proti obrusnosti. 
Uloženie potrubia v rýhe sa bude realizovať dôsledne podľa technického manuálu 
výrobcu. Potrubie sa uloží do pieskového lôžka obsype sa pieskom do výšky 30 cm nad 
potrubie a zasype pod komunikáciami štrkopieskom.Po dokočení montáže potrubia 
zberača sa vykonajú skúšky jeho vodotesnosti v súlade z STN 73 6716. Zberač sa bude 
realizovať v otvorenej stavebnej zapaženej rýhe. 

Potrubie sa uloží do ryhy šírky min. 1000mm, do hĺbky min.1,1m. Ukladanie 
a spájanie rúr je nutné realizovať podľa postupu stanoveného pre daný rúrový materiál. 
Výkop ryhy sa bude vykonávať strojne s ručným urovnaním dna ryhy. Pri hĺbke ryhy  
nad 1,20m je potrebné ryhu pažiť príložným pažením. Šírka ryhy je v zmysle STN 73 30 
50. Rúry sa uložia na štrkopieskové lôžko hrúbky 100,150mm s max. veľkosťou zrna 
20mm tak, aby spočívali na dne ryhy celou svojou dĺžkou. Rovnakým materiálom sa 
vykoná obsyp do výšky min. 300mm nad vrchol potrubia. Časť ryhy nad obsypom sa 
zasype výkopkom za stáleho hutnenia po 15 cm.  Zásypový materiál nesmie obsahovať 
predmety, ktoré by svojou hmotnosťou alebo tvarom mohli poškodiť potrubie pod ním. 
 

Revízne šachty 

Na zberači sa vybudujú revízne šachty. Dná šácht budú v betónovom prevedení z 
ich obetónovaním po uložení do výkopu na podkladový betón. Vstup do šácht bude z 
prefabrikovaných skruží rovných DN 1000 a vrchných kónických skruží opatrených 
gumovým tesnením pre zabezpečenie lepšej vodotesnosti. V úrovni vozovky budú šachty 
opatrené liatinovými kruhovými poklopmi. Na umožnenie vlezu do šácht budú v stenách 
osadené oceľové stúpadlá s PE protišmykovým a ochranným povrchom. 
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Zemné práce 

Výkopové práce sa budú prevádzať strojnými mechanizmami v zeminách 
predpokladanej tr. ťažitelnosti 3. Paženie stien výkopov sa prevedie nad 1,2 m hĺbky rýhy 
na celú plochu príložné. Paženie stien výkopov sa použije príložné na celú plochu, podľa 
potreby s rozpažovaním. Prebytočná zemina sa odvezie do vzdialenosti cca 30 km na 
riadenú trvalú skládku, kde sa uskladní. Vybúrané spevnené plochy sa po skončení prác 
uvedú do pôvodného stavu s dodržaním jednotlivých skladieb a ich hrúbok. Zásyp 
potrubia bude vzhľadom k jeho situovaniu pod komunikáciou štrkopieskom so zhutnením 
po vrstvách max 20 cm. 

Pred zahájením výkopových prác sa musí previesť presné vytýčenie všetkých 
terajších podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu. Križujúce 
vedenia nachádzajúce sa vo výkope je potrebné počas realizácie výkopov vhodne 
zabezpečiť proti ich porušeniu. Celé zemné práce sa musia prevádzať v zmysle 
ustanovení STN 73 3050. Pri stavbe musia byť zabezpečené všetky opatrenia 
v zmysle vyhlášky 374/90 zb. 
 Celé zemné práce sa musia prevádzať v zmysle ustanovení STN 73 3050. Pri 
prácach musia byť dodržané všetky platné predpisy a vyhlášky BOZP. 
 
 
SO.08.1  DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA – PRÍPOJKA 
SO.08.2  DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA AREÁLOVÁ 
SO.08.3. DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZAOLEJOVANÁ 
SO.08.4  ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK 
 
Vodné hospodárstvo 
Predmetom tohto projektu je riešiť odkanalizovanie dažďových vôd z areálu Billa 
Račianska ul. Bratislava.   

Odtokové množstvá – dažďové vody počítané pre: i = 142 ha l/s.ha, p = 0,5, t = 15 min. 

Strecha + spevnené plochy:   Q = S.i.y = 1955 x 142 x 0,9 = 24,98 l/s 

Spevnené plochy – nátok do ORL: 

Parkovisko:     Q = S.i.y = 3800 x 142 x 0,9 = 48,56 l/s 

Celkový odtok dažďových vôd:  Q =    73,54 l/s  

 
Prípojka dažďovej kanalizácie 
 Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch budú odvádzané cez kanalizačné 
zberače zberače do vsakovacieho systému. Vsakovací systém je navrhnutý Rigofill  blok 
s Quadro-control. 
 
Dažďová kanalizácia  
 Dažďová voda zo strechy  bude odvázaná zvodmi z plochých striech do dažďovej 
areálovej kanalizácie. 
  Areálovú časť dažďových kanalizačných prípojok tvorí úsek od vyústenia z 
objektu po bod zaústenia do zberača dažďovej kanalizácie. Dĺžka prípojok  bude cca 2 -5 
m.  
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Dĺžky kanalizačného zberača dažďovej kanalizácie: DN 200 – 132,5 m 
 

Areálový zberač sa navrhuje realizovať z potrubia PVC hladkých v teréne.. 
Navrhovaný profil je DN 200-300. Potrubný systém má okrem dobrých hydraulických 
vlastností aj vysokú koróznu a chemickú odolnosť a vysokú odolnosť proti obrusnosti. 
Uloženie potrubia v rýhe sa bude realizovať dôsledne podľa technického manuálu 
výrobcu. Potrubie sa uloží do pieskového lôžka obsype sa pieskom do výšky 30 cm nad 
potrubie a zasype pod komunikáciami štrkopieskom.Po dokočení montáže potrubia 
zberača sa vykonajú skúšky jeho vodotesnosti v súlade z STN 73 6716. Zberač sa bude 
realizovať v otvorenej stavebnej zapaženej rýhe.  

Kanalizačné prípojky z dažďových zvodov sa vybudujú z PVC kanalizačného 
potrubia hrdlového DN 100-150. Uloženie potrubia v rýhe bude do pieskového lôžka 
hr.10 cm, obsyp pieskom do výšky 30 cm nad potrubie, zásyp pod komunikáciami 
štrkopieskom.  

Revízne šachty 
Na zberači sa vybudujú revízne šachty. Dná šácht budú v betónovom prevedení z 

ich obetónovaním po uložení do výkopu na podkladový betón. Vstup do šácht bude z 
prefabrikovaných skruží rovných DN 1000 a vrchných kónických skruží opatrených 
gumovým tesnením pre zabezpečenie lepšej vodotesnosti. V úrovni vozovky budú šachty 
opatrené liatinovými kruhovými poklopmi. Na umožnenie vlezu do šácht budú v stenách 
osadené oceľové stúpadlá s PE protišmykovým a ochranným povrchom. 

 Zaolejovaná kanalizácia  
  Dažďová voda z parkovísk bude odvázaná uličnými vpusťami cez retenčnú nádrž 
o objeme 25 m3 a lapač ropných látok ACO Oleopator NS 6-10 SF1000do areálovej 
dažďovej kanalizácie. V retenčnej nádrži je osadený regulátor prietoku nastaveným na 10 
l/sec. 
  Kanalizačné prípojky od uličných vpustov sa vybudujú z PVC kanalizačného 
potrubia hrdlového DN. Uloženie potrubia v rýhe bude do pieskového lôžka hr.10 cm, 
obsyp pieskom do výšky 30 cm nad potrubie, zásyp pod komunikáciami štrkopieskom 
Dĺžky kanalizačného zberača dažďovej zaolejovanej kanalizácie:  
DN 200 – 139,69 m 
DN 300 – 8,3 m 

Areálový zberač sa navrhuje realizovať z potrubia PVC hladkého. Navrhovaný 
profil je DN 200 - DN 300. Potrubný systém má okrem dobrých hydraulických vlastností 
aj vysokú koróznu a chemickú odolnosť a vysokú odolnosť proti obrusnosti. Uloženie 
potrubia v rýhe sa bude realizovať dôsledne podľa technického manuálu výrobcu. 
Potrubie sa uloží do pieskového lôžka obsype sa pieskom do výšky 30 cm nad potrubie a 
zasype pod komunikáciami štrkopieskom.Po dokočení montáže potrubia zberača sa 
vykonajú skúšky jeho vodotesnosti v súlade z STN 73 6716. Zberač sa bude realizovať 
v otvorenej stavebnej zapaženej rýhe.  
 

Revízne šachty 
Na zberači sa vybudujú revízne šachty. Dná šácht budú v betónovom prevedení z 

ich obetónovaním po uložení do výkopu na podkladový betón. Vstup do šácht bude z 
prefabrikovaných skruží rovných DN 1000 a vrchných kónických skruží opatrených 
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gumovým tesnením pre zabezpečenie lepšej vodotesnosti. V úrovni vozovky budú šachty 
opatrené liatinovými kruhovými poklopmi. Na umožnenie vlezu do šácht budú v stenách 
osadené oceľové stúpadlá s PE protišmykovým a ochranným povrchom. 

 
Zemné práce 

Výkopové práce sa budú prevádzať strojnými mechanizmami v zeminách 
predpokladanej tr. ťažitelnosti 3. Paženie stien výkopov sa prevedie nad 1,2 m hĺbky rýhy 
na celú plochu príložné. Paženie stien výkopov sa použije príložné na celú plochu, podľa 
potreby s rozpažovaním. Prebytočná zemina sa odvezie do vzdialenosti cca 30 km na 
riadenú trvalú skládku, kde sa uskladní. Vybúrané spevnené plochy sa po skončení prác 
uvedú do pôvodného stavu s dodržaním jednotlivých skladieb a ich hrúbok. Zásyp 
potrubia bude vzhľadom k jeho situovaniu pod komunikáciou štrkopieskom so zhutnením 
po vrstvách max 20 cm.  

 Pred zahájením výkopových prác sa musí previesť presné vytýčenie všetkých 
terajších podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu. Križujúce 
vedenia nachádzajúce sa vo výkope je potrebné počas realizácie výkopov vhodne 
zabezpečiť proti ich porušeniu. Celé zemné práce sa musia prevádzať v zmysle 
ustanovení STN 73 3050. Pri stavbe musia byť zabezpečené všetky opatrenia 
v zmysle vyhlášky 374/90 zb. 
Celé zemné práce sa musia prevádzať v zmysle ustanovení STN 73 3050. Pri prácach 
musia byť dodržané všetky platné predpisy a vyhlášky BOZP. 
      

B6.7  SO.09.1 PRÍPOJKA PLYNU 
          SO.09.2  AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU 

Úvod. 
Projektová dokumentácia rieši: 
- Strednotlakový pripojovací plynovod D32 
- Strednotlakový areálový plynovod D32  
Zatriedenie plynových zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z.z. 
Vyhláška MPSVaR SR 508/2009 Z.z. - § 3 Rozdelenie technických zariadení. 
Príloha č.1. – vyhláška MPSVaR SR 508/2009Z.z. – ROZDELENIE TECHNICKÝCH 
ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA: 
IV. časť rozdelenie technických zariadení plynových: 
B. Technické zariadenia plynové skupiny B sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými 
plynmi, ktoré sú určené na: 
g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného 
plynového zariadenia do 25Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa 
vrátane, okrem acetylénovodu, 
- (IV B g) STL areálový plynovod (OPZ-ODBERNÉ PLYNOVÉ 
ZARIADENIE) 
a C pripojovací plynovody (PZ-plynárenské zariadenie) 
 
UVEDENIE DO PREVÁDZKY (Príloha č. 9 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.): prvá 
úradná skúška – prvá úradná skúška vykoná Oprávnená právnická osoba 
odborná prehliadka a skúška – vykoná Revízny technik, 
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ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY POČAS PREVÁDZKY (Príloha č. 
10 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.): 
     prehliadky - vykoná Revízny technik /3 roky, 
     skúšky - vykoná Revízny technik /6 rokov, 
 
PRÍPOJKA PLYNU STL  (OPZ-ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE),  
STL AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU (PZ-plynárenské zariadenie) 
Počas vypracovania tejto PD nebolo predložené vyjadrenie SPP distribúcia a.s. 
k pripojeniu odberného miesta. V stupni vypracovania realizačnej PD sa do PD zapracujú 
technické požiadavky prevádzkovateľa SPP distribúcia a.s.  
Návrh umiestnenia STL rozvodov zemného plynu bol vypracovaný na základe 
STN 38 6415. Dispozičné umiestnenie nízkotlakovej  prípojky a areálového rozvodu 
zemného plynu je zobrazené vo výkresovej dokumentácii. Plynovod je navrhovaný z  
plastového potrubia HD-PE PE 100 PN16, koncová časť areálového plynovodu je 
navrhnutá navrhované z oceľového materiálu. Trasovanie prípojky, plynovodu, 
umiestnenie armatúr je zrejmý z výkresovej časti dokumentácie.   
 
Parametre navrhovaného plynovodu: 
JESTVUJÚCI  STL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD DN100 oceľ – PN 300 kPa 
 
NAVRHOVANÝ STL AREÁLOVÝ  (OPZ-ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE) 
PE100-SDR11-d32x3.7mm dl.70,53m  
NAVRHOVANÝ STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD  (PZ-PLYNÁRENSKÉ 
ZARIADENIE) PE100-SDR11-d32x3.7mm dl. 21,75m 
 
Navrhovaný plynovod sa pripojí na jestvujúci STL plynovod vedený v okraji 
komunikácie. Prípojka bude uložená s minimálnym 0,3% spádom smerom ku koncovému 
bodu plynovodu. Areálový  plynovod bude spádovaný smerom k bodu napojenia. Hĺbka 
uloženia prípojky je min. 0,8m a max 1,2m. 
 
Rozvod plynu. 
Návrh rozvodu plynu bol vypracovaný v súlade s STN 38 6415. Ako materiál rozvodov 
je použité plastové potrubie HDPE100 SDR11. Rozvodné potrubie je vedené v zemi. 
UPOZORNENIE: 
• Počas prevádzania plynoinštalačných prác a pri uvádzaní sústavy rozvodu plynu do 
prevádzky je potrebné prísne dodržiavať bezpečnostné predpisy. 
• Montážne práce musia byť prevedené na základe STN 38 6415. 
 
Ochranné pásmo a bezpečnostné pásmo: 
Zbierka zákonov č.656/2004: 
§56 – Ochranné pásmo 
(1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych 
plynovodov. 
(2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti 
priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou 
vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti 
plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu 
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technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi 
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je: 
e) 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce 
s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4MPa. 
STN 38 6415 čl. 3.17.2: 
Najmenšia svetlá vzdialenosť podzemného plynovodu od 5kPa do 0,4MPa je 2m od 
základov budov. 
 
Križovanie a súbeh plynovodu : 
Križovanie a súbeh plynovodu s ostatnými podzemnými inžinierskymi sieťami upravuje 
STN 73 6005 : 
 Potrebné vzdialennosti medzi sieťami v súbehu v zmysle STN 73 6005 : 
STL plyn - voda = 0,5 m 
STL plyn - kanalizácia = 1,0 m 
STL plyn - oznamovacie vedenie = 0,4 m 
 Potrebné vzdialennosti medzi sieťami pri križovaní v zmysle STN 73 6005 : 
STL plyn - voda = 0,15 m 
STL plyn - kanalizácia = 0,40 m 
STL plyn - oznamovacie vedenie = 0,10 m  
STL plyn – Silové káble 110 kV = 0,70 m  
 
Spájanie potrubia. 
STN 38 6415 čl.5.2.1: 
Spájanie potrubia z PE sa vykonáva zváraním elektrotvarovkami, alebo metódou na tupo 
(s výnimkou sedlových zvarov) a mechanickými spojkami podľa technologických 
postupov a návodov výrobcov. Spájané konce rúr musia byť mechanicky očistené 
a odmastené iba určenými chemickými prípravkami. 
Spôsob zvárania potrubia: elektrotvarovkami 
Prechod oceľ / plast: prechodkou FRIALEN - USTR 
STN 38 6415 čl.5.2.5: 
Všetky zvary na potrubí musia byť nezmazateľne označené. Označuje sa číslo zvaru, 
meno (značka) zvárača, dátum a čas zhotovenia zvaru. Pri elektrotvarovkách aj dĺžka 
zváracieho času a čas chladnutia zvaru. 
STN 38 6415 čl. 5.2.2: Zváranie metódou na tupo možno použiť len pri rúrach 
a zariadeniach zabudovaných v potrubí s najmenším vonkajším priemerom od D 63mm a 
vyššie. 
STN 38 6415 čl. 5.2.2: Zváranie PE rúr do D 63mm vrátane sa vykonáva výlučne 
elektrotvarovkami.  
Vizuálnu kontrolu zvarov vykoná oprávnená osoba, zvárač ktorý zvar vykonal 
a technológ zvárania plastov. 
Na identifikáciu trasy potrubia plynovodu použiť signalizačný vodič CE 4mm2 
s izoláciou do zeme typu HMPE vysokomolekulového polyetylénu (STN 38 6415 č. 
3.9.). Vzájomné spojovanie vodiča realizovať lisovanými spojmi, izolovanie sa vykoná 
termozmrštiteľnou rúrkou s vnútornou lepiacou vrstvou určenou do zeme. 
Vývod signalizačného vodiča musí byť umiestnený v nadzemnej skrinke v mieste 
ukončenia prípojky do elektrickej svorky tak, aby umožňoval funkčné pripojenie 
meracieho meracieho prístroja po celú životnosť plynovodu. 
Montážne práce oceľovej časti STL pripojovacích plynovodov: 
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 Montáž rozvodu plynu z oceľového potrubia bude prevedená zváraním – oblúkom alebo 
plameňom. Iba spoje pri guľových kohútoch budú závitové. Tesnenia pre kovové 
závitové spoje musia vyhovovať STN EN746-2. Pre zemný plyn je možné použiť bežné 
tesnenie konope s fermežou alebo teflónové pásky. 
Potrubie bude uložené tak, aby na jednotlivých častiach zmontovaného plynovodu 
nevzniklo nadmerné napätie v potrubí. Rúry možno ohýbať iba tak, aby nedochádzalo 
k deformácii ich kruhového profilu, resp. k zmenšovaniu ich vnútorného prierezu.  
Zváranie oceľového potrubia 
Všetky činnosti súvisiace so zváraním budú vykonané v súlade s STN EN ISO 3834-2 
podľa STN EN 12732 pod dohľadom európskeho zváračského inžiniera podľa STN EN 
ISO 14731, na základe stanovených postupov zvárania (WPS) podľa STN EN ISO 
15609-1 a schválených postupov zvárania (WPQR)  podľa STN EN ISO 15614-1 a STN 
EN ISO 15613.    
Spoje potrubia s hrúbkou steny rúry nad 5 mm  a DN 140 sa budú zvárať len elektrickým 
oblúkom. Pri zváračských prácach sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy pre 
zváranie potrubia. Potrubie bude zvárané vo výkope a konce rúr budú upravené 
odrezaním a očistené. Všetky zváračské práce na prípojke plynu môžu vykonávať iba 
zvárači s kvalifikáciou podľa  STN EN 287 - 1.  Bezprostredne pred zváraním sa 
zvarované plochy a priľahlý vonkajší  a vnútorný  povrch rúry poriadne očistí od hrdze, 
nečistôt, mastnôt a podobne, v šírke aspoň 10mm. Rúra musí byť z vnútra zbavená 
nečistôt.  
Každý zvar musí byť označený značkou zvárača, ktorý vykonal zvar. Montážna 
organizácia je povinná vybaviť zváračov značkami a o pridelení a odobratí značiek viesť 
riadnu evidenciu. 
 Zvary sa kontrolujú vizuálne, poprípade aj rádiograficky-v rozsahu podľa STN EN 
386413, NDT potrubia a zvarov bude vykonané v zmysle STN EN 12732. Prežiarením 
budú prekontrolované zvary umiestnené pod meracími miestnosťami. 
Protikorózna ochrana oceľového potrubia: 
 O izolatérskych prácach na oceľovom potrubí sa vedú záznamy v stavebnom, alebo 
montážnom  denníku. V záznamoch musí byť uvedený predpísaný spôsob dodatočného 
izolovania rúr, všetky nutné kontroly a skúšky izolačného materiálu.  Nepriepustnosť 
izolácie rúr zaizolovaných spojov kontroluje poverený pracovník  montážnej organizácie, 
za účasti prevádzkovateľa iskrovým detektorom pred uložením potrubia do zeme. Nie je 
dovolené bez tejto kontroly a dodatočnej opravy zistených vadných miest uložiť potrubie 
do ryhy. Izolácia bude kontrolovaná na prieraz na  25kV. O vykonaní kontroly musí byť 
zapísaný záznam. Doizolované budú prechodky a krátke oceľové potrubie pred objektom 
PE páskou za studena. Na izolovanie potrubia bude použitý náter, spodná a horná vrstva 
systému Denza. 
 
Zemné práce. 
STN 38 6415 – čl. 4.2.1 
Pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác pri výstavbe plynovodov a prípojok platí 
STN 73 3050 a príslušný bezpečnostný predpis. 
STN 38 6415 – čl. 4.2.3 
Podsyp v ryhe sa musí vyrovnať a zhutniť tak, aby bolo potrubie uložené po celej dĺžke 
na podsype a nedochádzalo k bodovému podopieraniu a previsom. 
STN 38 6415 – čl. 4.2.4 
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Pred obsypom sa musí urobiť porealizačné geodetické zameranie plynovodu. Zasypať 
nezameraný plynovod je zakázané. 
STN 38 6415 – čl. 4.2.5 
Na podsyp a obsyp plynovodov a prípojok sa nesmú používať materiály, ktoré by mohli 
zvýšiť agresivitu prostredia a poškodiť plynovod. 
STN 38 6415 – čl. 4.2.6 
Na plynovodoch a prípojkách sa musí podsyp a obsyp vykonať pieskom so zhutnením. 
Hrúbka vrstvy zhutneného podsypu musí byť najmenej 0,15m a zhutneného obsypu 
najmenej 0,2m nad povrchom potrubia. 
STN 38 6415 – čl. 4.2.7 
Uzávery a armatúry sa zasypávajú pieskom až do výšky podkladových betónových 
dosiek poklopov. Obsyp a zásyp uzáverov a armatúr sa vykonáva až po tlakovej skúške. 
STN 38 6415 – čl. 4.2.8 
Zásyp musí byť zhutnený rovnomerne v celom profile ryhy. 
Pred obsypom urobí poverený pracovník dodávateľa kontrolu potrubia na dne výkopu. 
Výsledok kontroly zaznamená do stavebného denníka. 
 
Výkopové práce pri vzdialenosti menej ako 1,5 m od jestvujúcich PZ realizovať výhradne 
ručne, bez použitia strojových mechanizmov. 
Vhodnosť obsypového materiálu musí byť deklarovaná posudkom na zrnitosť a chemický 
rozbor. 
Pred zásypom musí byť vykonaná geodetické zameranie distribučného – pripojovacieho 
plynovodu, zasypať nezameraný plynovod je neprípustné. 
 
Montáž a uvedenie do prevádzky. 
Montážne práce na STL plynovode sa musia vykonať v súlade s STN 38 6415 čl.5.1.1 – 
čl. 5.5. 
Pred tlakovou skúškou bude vnútorný prierez vyčistený molitanovými čistiacim 
valcom za účasti prevádzkovateľa distribučnej siete. Po skončení montáže plynovodu 
vykoná dodávateľ tlakovú skúšku za účasti revízneho technika a prevádzkovateľa. 
Tlaková skúška sa vykoná podľa STN 38 6415. Tlaková skúška má preukázať pevnosť 
a tesnosť zmontovaného plynovodu. Vykonáva sa zásadne vzduchom alebo inertným 
plynom. 
Montáž plynových rozvodov a zariadenia môže previesť len organizácia s oprávnením. 
Zváračské práce môžu prevádzať len pracovníci s úradnou skúškou.  
STN 38 6415 - 6.1. TLAKOVÁ SKÚŠKA. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA: 
STN 38 6415 čl. 6.1.3: 
Tlaková skúška sa vykoná podľa STN 38 6413. 
STN 38 6413 6.2 TLAKOVÁ SKÚŠKA INERTNÝM PLYNOM: 
STN 38 6413 čl. 6.2.3: 
Pred tlakovou skúškou je potrebné 24 – hodinové ustálenie pretlaku v plynovode. 
Kontrola pretlaku sa vykoná deformačným tlakomerom s rozsahom od 0MPa do 1MPa, 
s triedou presnosti 0,6% a s priemerom puzdra 160mm. Na kontrolu je možné použiť aj 
registračný tlakomer zodpovedajúceho pretlaku a presnosti. 
STN 38 6413 čl. 6.2.4: 
Tlakovú skúšku možno začať až po ustálení pretlaku v plynovode. 
Skúšobné médium: dusík  
Prevádzkový pretlak: 300kPa 
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Skúšobný tlak:  600kPa 
STN 38 6413 čl. 6.2.6: 
Čas trvania tlakovej skúšky je: 
a.) najmenej 4h pri použití deformačného tlakomeru. Po 4h sa skúšobný pretlak zníži 
na 100kPa a skúška pokračuje 1h U – tlakomerom naplneným ortuťou; 
b.) najmenej 1h pri použití diferenčného tlakomeru alebo inej schválenej meracej 
techniky. 
Tlaková skúška U – tlakomerom sa vykonáva za účasti prevádzkovateľa. 
STN 38 6413 čl. 6.2.7: 
Tesnosť armatúr a rozoberateľných spojov sa overuje penotvorným roztokom alebo 
detektorom. 
STN 38 6413 čl. 6.2.8: 
Tesnosť plynovodu je vyhovujúca, ak v priebehu tlakovej skúšky: 
a.) nenastala zmena pretlaku vplyvom úniku skúšobného média (pri hodnotení sa 
prihliada na zmeny teplôt); 
b.) neboli zistené netesnosti na rozoberateľných spojoch , alebo tieto netesnosti boli 
odstránené. 
STN 38 6413 čl. 6.2.9: 
Platnosť tlakovej skúšky je 6 mesiacov. Ak sa dovtedy plynovod neuvedie do prevádzky, 
skúška sa musí zopakovať. Hlavná tlaková skúška bude vykonaná na základe 
prevádzkovateľom plynárenských zariadení odsúhlaseného technologického postupu, 
ktorý bude súčasťou technologicko-právnej dokumentácie 
Odovzdanie technicko-právnej dokumentácie 
Po ukončení stavebných prác investor odovzdá prevádzkovateľovi distribučnej siete ( 
v zastúpení príslušným strediskom TD a GIS SPP – distribúcia, a.s )všetky doklady 
súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa zoznamu dokladov v TPP 
Súčasťou technicko-právnej dokumentácie musí byť: 
Porealizačné geodetické zameranie plynárenského zariadenia vyhotovené v digitálnej 
forme (uložené na CD médii) a v papierovej forme, (technická správa, zoznam súradníc 
a výšok bodov, výkresy), vrátane zamerania dopojenia nového PZ na existujúcu 
distribučnú sieť. 
Doklady k majetko-právnemu vysporiadaniu stavby PZ. 
Prepojovacie práce 
Po vybudovaní STL plynovodu, po vykonaní tlakových skúšok, po odovzdaní 
dokumentácie  sa na základe technologického postupu schváleného prevádzkovateľom 
vykoná prepoj na jestvujúci STL plynovod. Prepoj sa zrealizuje za prevádzky.  
   
Poznámka: realizačný technologický postup prác bude vypracovaný v zmysle TPP 916 01 
spolu s hodnotením odstrániteľných a neodstrániteľných nebezpečenstiev (analýza rizík) 
podľa §4 zák. 124/2006 Z. z. v súlade s NV 393/2006 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 
121/2002 o požiarnej prevencii, bude odsúhlasený prevádzkovateľom.  
Uvedenie do prevádzky 
Zariadenie bude uvedené do prevádzky po odovzdaní úplnej technicko-právnej 
dokumentácie (podľa TPP 702 01 resp. TPP 702 02) investorom, prevádzkovateľovi 
distribučnej siete (v zastúpení príslušným strediskom TD a GIS SPP – distribúcia, a.s ) 
formou vopred dohodnutých pracovných postupov a po usporiadaní zmluvného  vzťahu 
k otázkam majetkového a prevádzkového vzťahu. 
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Upozornenie: 
Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržať všetky zásady ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci, ako aj príslušné STN – najmä, STN 38 6405, STN 38 6415:1997, 
STN 38 6413:1997, STN 73 6005, STN 73 6006, STN 73 3050, STN 73 6822, STN 73 
6961, TPP70201, TPP70202, TPP70251, TPP93401 a všetky súvisiace platné vyhlášky 
a právne predpisy. 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev(zák. č 124/2006 Z.z.)  
Na plynové zariadenia pôsobí veľké množstvo vplyvov z ktorých takmer každý môže byť 
zdrojom nebezpečenstva.  Nebezpečné stavy môžu byť vyvolané  
-  zanedbaním, nevykonaním alebo nesprávnym vykonávaním preventívnej údržby 
odborných    
   prehliadok a skúšok, ako aj prevádzkovej údržby a opráv. 
-  samotnou prevádzkou plynových zariadení nedodržaním bezpečných  
   pracovných a technologických postupov alebo v dôsledku chýb obsluhy, ktoré majú za  
   následok nebezpečné stavy a prekračovanie prípustných prevádzkových parametrov 
-  fyzikálnymi vlastnosťami pracovnej tekutiny, a to prekračovaním najvyššieho 
dovoleného  
   tlaku, najvyššej dovolenej teploty, dovoleného prietoku, zmenami skupenstva, napr.  
   zamrznutím 
-  nespoľahlivosťou funkcie plynového zariadenia v dôsledku jeho nevhodnej  
   konštrukcie alebo nevhodným návrhom bezpečnostného príslušenstva 
a zabezpečovacieho  
   zariadenia. 
-  prevádzkovými podmienkami 
    a) – vibráciami – nebezpečie vzniku trhlín a prasklín zvar. spojov 
    b) – teplotou – pôsobením atmosferickej teploty hlavne pod bodom mrazu 
    c) – koróziou vnútorného a vonkajšieho povrchu tlakových a plynových zariadení 
    d) – opotrebovaním – prekračovaním projektovej a výpočtovej doby životnosti  
    e) – vonkajším požiarom, výbuchom plynu a pod.  
Eliminácia nebezpečenstva pri prevádzke plynových zariadení 
- Pre prevádzku, obsluhu a údržbu vyhradených technických zariadení zabezpečiť  
   zaistenie bezpečnosti práce a z návodov na obsluhu 
- uvádzať do prevádzky iba plynové zariadenia, ktoré svojím umiestnením a inštaláciou 
vyhovujú bezpečnostno-technickým požiadavkám, sú vybavené predpísaným 
bezpečnostným príslušenstvom, majú sprievodnú technickú dokumentáciu podľa noriem 
a predpisov EÚ a sú na nich vykonané všetky predpísané prehliadky a skúšky.  
-Uvádzať do prevádzky iba plynové zariadenia, ktoré svojím umiestnením a inštaláciou 
vyhovujú bezpečnostno – technickým požiadavkám, sú vybavené predpísaným 
bezpečnostným príslušenstvom, majú sprievodnú technickú dokumentáciu podľa noriem 
a predpisov EÚ a sú na nich vykonané všetky prepísané prehliadky a skúšky. 
-Zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a skúšok tlakových a plynových 
zariadení oprávnenou organizáciou s príslušným osvedčením.  
-Viesť predpísané prevádzkové záznamy – prevádzková evidencia  
-Neprekračovať parametre prevádzkovaných plynových zariadení 
-Viesť evidenciu a plánovať revízie, odborné prehliadky a skúšky 
vyhradených plynových zariadení 
-Vykonávať predpísané kontroly a skúšky bezpečnostného príslušenstva, napríklad 
poistných ventilov a pod. 
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plynové zariadenia odstaviť z prevádzky pri nebezpečí ohrozenia života a zdravia osôb 
alebo pri ohrození bezpečnosti práce a technických zariadení 
-Údržbu opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových a plynových zariadení 
zabezpečovať iba prostredníctvom oprávnených firiem. 
-Pri uvádzaní plynových zariadení do prevádzky počas pravidelnej prevádzky 
odstavovaní z prevádzky a pri prevádzke za mimoriadnych podmienok postupovať 
v súlade s prevádzkovými predpismi výrobcu jednotlivých technických zariadení.  

 
 
B6.8 SO.10  PRÍPOJKA SLABOPRÚDU 

      
Projekt rieši návrh slaboprúdovej prípojky predajne  BILLA  v Bratislave na 

Račianskej ul. 
V projekte sú zohľadnené príslušné technické normy a to predovšetkým: 
-   STN 33 2000-3 Elektrické Inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných 
charakteristík 
-   STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. 
Kapitola 41: 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
-   STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických 
zariadení. 
Kapitola 52: Elektrické rozvody 
-   STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických 
zariadení.kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 
-   STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 
4:bezpečnosť. 
Kapitola 47: Použitir ochranných opatrení. Oddiel 473: Opatrenia na ochanu proti 
nadprúdu. 
-   STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: 
Bezpečnosť. 
Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom. 
− Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 
 
PROJEKTOVÉ PODKLADY 
Pri spracovaní projektu boli použité nasledujúce podklady: 
-  obhliadka situácie 
-  stavebné výkresy situácie a pôdorysov budovy, výkresy vykurovania a 
vzduchotechniky 
-  katalógy výrobcov elektroinštalačného materiálu 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Rozvodná sústava podľa STN 33 2000-3:2000 
1/ 3L + PE+N, AC, 50Hz, 230/400V, TN-S 
 
2/ Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
podľa STN 33 2000-4-41:2007 
-  samočinným odpojením napájania, čl. 411.3.2 
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-  pospájaním, čl.411.3.1 
3/ Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
podľa STN 33 2000-4-41:2007 
- izolovaním, čl. A.1 
- zábranami alebo krytmi, čl. A.2 
4/  Krytie 
el. prístrojov a zariadení je volené s ohľadom na druh  prostredia v ktorom sú osadené: 
5/ Kladenie vodičov 
podľa STN 33 2000-5-52 
6/ . Klasifikácia priestorov 
Prostredie v jednotlivých priestoroch objektu bolo určené „ protokolom o určení 
vonkajších vplyvov“, ktorý je v prílohe tejto správy. 
7/ .Zostatkové nebezpečenstvo 
Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred 
úrazom elektrickým prúdom, pri pravidelných odborných prehliadkách a skúškach a  
údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo. 
 
POPIS TECHNICKÉHO RIEŚENIA 
Slaboprúdová  prípojka bude vyhotovená   zemným  tf.  metalickým  káblom  
TCEPKPFLE 5x4x0,8 z telekomunikačného kábla uloženého pozdĺž komunikácie. Bod 
napojenia bude upresnený správcom tf siete na základe  požiadavky investora na 
telefónne pripojenie:  2 páry DSL 
                                  1 pár ISDN 
                                  2 páry analógove linky 
 
Kábel bude vtiahnutý do chráničky FXKVR 63, ktorá bude uložená do zeme počas 
výstavby spodnej časti stavby. Prípojka  bude  ukončená  na KZ v dátovej skrinke MUR 
012.1/20. Ukončenie bude  vyvedené  na kzv. Krone  páskoch ozn. LSA+ s kapacitou 2 x 
(LSA+)10P v samostanej skrinke spoločného  rozvodu  slaboprúdu . Skrinka bude 
umiestnená  v technických priestoroch  kancelárie m.č. B-103. 
Z MUR 012 bude vyhotovený prívod FTP káblom, ukončený v dátovom rozvádzači DR. 
 
Pri prekládkach a výstavbe nových  oznamovacích vedení  musí byť dodržaná STN 73 
6005 pre priestorovú úpravu ozanamovacích rozvodov, v celom rozsahu. Všetky práce na 
oznamovacích rozvodoch musia byť vopred schválené prevádzkovateľom siete. 
Počas výstavby nesmia byť na telekomunikačných rozvodoch zriaďované žiadne skládky 
materiálu ani stavebné dvory. Pred začatím stavby a počas výstavby musia byť 
dodržiavané  všetky opatrenia špecifikované vo vyjadrení prevádzkovateľa 
telekomunikačnej siete. 
 
 

B6.9 SO.11  PRELOŽKA VEREJNÉHO OSVETLENIA 
 

Projekt rieši návrh prekládky svietidla VO pri vstupe na parkovisko m 
maloobchodnej predajne  BILLA  v Bratislave na Račianskej ul. 
V projekte sú zohľadnené príslušné technické normy a to predovšetkým: 
-   STN 33 2000-3 Elektrické Inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných 
charakteristík 
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-   STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. 
Kapitola 41: 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
-   STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických 
zariadení. 
Kapitola 52: Elektrické rozvody 
-   STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických 
zariadení.kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 
-   STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 
4:bezpečnosť. 
Kapitola 47: Použitir ochranných opatrení. Oddiel 473: Opatrenia na ochanu proti 
nadprúdu. 
-   STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: 
Bezpečnosť. 
Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom. 
− Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 
 
PROJEKTOVÉ PODKLADY 
Pri spracovaní projektu boli použité nasledujúce podklady: 
-  obhliadka situácie 
-  stavebné výkresy situácie a pôdorysov budovy, výkresy vykurovania a 
vzduchotechniky 
-  katalógy výrobcov elektroinštalačného materiálu 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
1/  Rozvodná sústava podľa STN 33 2000-3:2000 
3L + PE+N, AC, 50Hz, 230/400V, TN-S 
2/  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
podľa STN 33 2000-4-41:2007 
-  samočinným odpojením napájania, čl. 411.3.2 
-  pospájaním, čl.411.3.1 
3/  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
podľa STN 33 2000-4-41:2007 
- izolovaním, čl. A.1 
- zábranami alebo krytmi, čl. A.2 
4/  Krytie 
el. prístrojov a zariadení je volené s ohľadom na druh  prostredia v ktorom sú osadené: 
5/  Kladenie vodičov 
podľa STN 33 2000-5-52 
6/  Klasifikácia priestorov 
Prostredie v jednotlivých priestoroch objektu bolo určené „ protokolom o určení 
vonkajších vplyvov“, ktorý je v prílohe tejto správy. 
7/   Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podľa miery ohrozenia 
podľa Vyhl.č.508/2009 Zz, časť III. - skupina B 
Stupeň dôležitosti napájania elektrickou energiou – 3.stupeň 
8/ .Zostatkové nebezpečenstvo 
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Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred 
úrazom elektrickým prúdom, pri pravidelných odborných prehliadkách a skúškach a  
údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo. 
 
POPIS TECHNICKÉHO RIEŚENIA 
V mieste plánovaného vstupu na parkovisko maloobchodnej predajne BILLA na 
Račianskej ul. sú umiestnené  dva kombinované stožiare verejného osvetlenia. Tieto 
stožiare sú aj nosnými prvkami trolejového vedenia električiek. Stožiare budú 
zdemontované a nanovo umiestnené, svietidlo na severnej strane vjazdu 5,5m v smere 
z mesta, svietidlo na južnej strane vjazdu o 3m v smere do mesta. Uvedeným 
umiestneným bude odstránená prekážka v mieste vjazdu.  Pôvodný kábel napájajúci 
zdemontované stožiare bude v mieste pôvodných stožiarov spojkou predĺžený 
a ukončený na svorkách stožiarovej svorkovnice na novom mieste a priebežne napojený 
na existujúci rozvod. Vzhľadom na kombinované využitie stožiarov musí byť montáž 
osvetlenia koordinovaná s prevádzkovateľom trolejového vedenia – DP Bratislava, a.s.  
Pre stavbu základov a montáž stožiarov musia byť splnené podmienky z časti PD SO 16 
Preložka trolejového vedenia električkovej trate:  
Trakčné stožiare sa osadia v projektovaných stupňových základoch z betónu C16/20. 
Výkop základovej škály sa realizuje do hĺbky 1,8 - 2m. Vzhľadom na premenlivú 
mocnosť základovej pôdy sa zakladanie základov trakčných stožiarov realizovať 
nasledovne: 
- v prípade výskytu navážky, ílu, ílovitej hliny prehĺbiť základovú škáru na úroveň - 2,3 
resp.-2,5m p.t., podzákladie zhutniť, hĺbku výkopu 1,8 - 2,3 resp.2,0 - 2,5m vyplniť 
piesčitým štrkom na Id = 0,5 a základ položiť na tomto vankúši, 
- v prípade výskytu súdržnej zeminy pevnej konzistencie v hĺbke 2,0m p.t. je možné základ 
založiť na tejto základovej pôde 
- v prípade výskytu štrkov je možné základ založiť na tejto základovej pôde po jej 
prehutnení, nakoľko vrchné polohy tohto súvrstvia sú kypré. 
Okrem toho je nutné počítať s horizontálnou stlačiteľnosťou navážok. Z tohto dôvodu je 
nutné hutniť aj štrkový zásyp základov.  
Pri  budovaných základoch obidvoch projektovaných stožiarov TSRK (stožiarov na 
ktorých bude umiestnené aj verejné osvetlenie) je potrebná ich úprava, ktorá zabezpečí 
prístupu káblov verejného osvetlenia k drieku stožiara. Úprava sa vykoná vložením 
trubky KOPEX priemeru 48 mm do základu stožiara - po dve na každú stranu v 
pozdĺžnom smere komunikácie (celkovo 4ks na jeden základ) s tým, že vyústenie trubiek je 
50 cm pod úrovňou terénu. V montážnych tabuľkách sú takto upravené základy označené 
poznámkou VO. 
Vzhľadom na skutočnosť, že obidva projektované trakčné stožiare TSRK  slúžia zároveň 
aj ako osvetľovacie stožiare, tieto budú vo vyhotovení kombinované (sú upravené pre 
verejné osvetlenie).  
Projektované trakčné stožiare budú s povrchovou úpravou žiarové zinkovanie a  očíslujú 
sa, pričom číslo stožiara určí prevádzkovateľ DP Bratislava a. s. V projekte sú stožiare 
očíslované pracovnými  a aj existujúcimi číslami. Existujúce dotknuté trakčné stožiare - 
č.401/01 a č.401/03 sa v zmysle požiadavky prevádzkovateľa - Dopravného podniku 
Bratislava natrú farbou - dvojitý náter vrchnou farbou. 

 
MONTÁŽ A SKÚŠKY ZARIADENIA: 
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Elektrické zariadenia môže montovať len oprávnená, odborne spôsobilá organizácia 
v zmysle §7 Vyhl. č.508/2009 Z.z.  
Podmienky pre montážne práce určí správca trolejového vedenia DPB a.s.  Začiatok 
výkopových prác musí byť nahlásený správcovi trolejového vedenia. Pri prácach 
v blízkosti trakčných vedení treba dodržať STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120. 
Elektrické zariadenia a elektroinštalácie z hľadiska nezpečnosti pre každého, ochrany 
oprávnených záujmov, t.j. ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia je 
nutné posudzovať podľa  zákonov 264/1999 Z.z. – o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody, č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vadným výrobkom, č.634/1992 Z.z. – o ochrane spotrebiteľa, a zákona č. 310/1999 Z.z. 
Elektrické zariadenia sa musia pred uvedením do prevádzky odborne preveriť a vyskúšať. 
Elektrické zariadenia sa môžu používať /prevádzkovať/ iba za prevádzkových 
a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti 
elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú 
nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované a chránené 
pred účinkom skratových prúdov a preťažením. Všetky časti elektrických zariadení musia 
byť vyhotovené tak, aby sa na miestach, ktorými prechádza elektrický prúd nemohli, za 
zvyčajných podmienok, nebezpečne ohriať vodiče. Elektrické zariadenia sa musia dať 
spoľahlivo vypnúť 
Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky 
a odbornej skúšky el. zariadenia a projektu skutočného vyhotovenia pre elektroinštaláciu 
a elektrické zariadenia, je montážna organizácia povinná investora, resp. zodpovedného 
pracovníka investora poučiť o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pre 
neodbornom zaobchádzaní s el. zariadeniami, resp. o poškodení el. zariadení neobvyklým 
a neodborným zasahovaním do el. zariadení a el. inštalácie. Z predmetného poučenia je 
potrebné vyhotoviť zápis. Montážna organizácia elektroinštalácie a el. zariadení je 
zodpovedná za vykonanie poučenia investora v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI: 
 
Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu elektrických zariadení 
Pracovníci pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi 
vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa Vyhl. 508/2009. 
Oboznámenie musí byť prevedené v súlade s STN 34 3108. 
 
Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na elektrických zariadeniach 
Pracovníci určení na prácu na el. zariadeniach musia byť zaškolení a preukázateľne 
preskúšaní na túto činnosť v zmysle Vyhl. 508/2009Zb. 
 
Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení 
       a/ s poskytovaním prvej pomoci pri úraze el. prúdom 
       b/ s protipožiarnymi predpismi 
       c/ s používaním ochranných pomôcok 
       d/ s postupom pri hlásení závad na zariadeniach 
 
Požiadavky na vykonávanie revízií a skúšok v zmysle Vyhl Zb.508/2009 
pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť na nich vykonané východzia revízia a 
skúšobná prevádzka v rozsahu potrebnom na preverenie bezpečnej a spoľahlivej 
prevádzky el. zariadení podľa STN 33 2000-1:2009 a STN 33 2000-6:2007. 
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Prevádzkovateľ je potom povinný vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné 
skúšky elektrickej inštalácie v zmysle STN 33 1500. 
 
Údržba elektrických zariadení 
Všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby 
ich prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré neboli dlhší čas v 
prevádzke, musí byť pred ich opätovným zapojením preverená ich bezpečná 
prevádzkyschopnosť. 
 
Vypínanie el.zariadení pri požiari, havárii, alebo úraze  
§194 ods.5 vyhl.SÚBP č.59/1982 a čl.2.1.7. STN 332130:1983 
 
Zaistenie bezpečnosti el.zariadení pri prevádzke 
prehliadky a skúšky  v zmysle §4 NV SR č.159/2001 Zz, §9 ods.1 písm.b 
vyhl.č.453/2000 ZZ 

 
 
B6.10  S0.12.1 ÚPRAVA VJAZDU DO AREÁLU 

 
Situačné usporiadanie 

Pozemok stavebníka je komunikačne napojený na mestskú komunikáciu MKII 
(Račianska ulica) jestvujúcim vjazdom, ktorý slúžil pôvodnému majiteľovi pozemkov. 
Vjazd bude zrekonštruovaný a šírkovo upravený s polomermi pre jazdu nákladným 
vozidlom s návesom. Vjazd a výjazd na pozemok stavebníka bude povolený len  pravým 
odbočením z/na Račiansku ulicu. Upravený vjazd bude prispôsobený bezbariérovemú 
prechodu chodcov po mestskom chodníku, cez ktorý vjazd a výjazd prechádza. 
Bezbariérové úpravy na chodníkoch budú navrhnuté v max. sklone 1:8  a s maximálnym 
prevýšením 20mm nad vozovkami. Budú rešpektovať vyhlášku č.532 MŽP SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. Napojenie na mestskú komunikáciu sa vykoná cez 
zapustený obrubník, ktorý bude vyvýšený nad vozovku 2cm. Osadí sa aj obrubník pozdĺž 
hranice pozemku popri chodníku. Chodník sa v dĺžke tohto obrubníka povrchovo upraví 
v celej šírke. Povrch sa vybúra a nanesie sa nová živičná vrstva (220,2m2). Vozovka 
vjazdu bude asfaltobetónová (67,3m2) a bude pokračovať do areálu parkoviska 
maloobchodnej predajne BILLA. Vozovka vjazdu bude oddelená od komunikácie 
parkoviska a od vozovky Račianskej ulice zapustenými obrubníkmi. Bezbariérový 
prechod chodníka k vozovke vjazdu sa vybuduje s povrchom zo zámkovej dlažby 
(37,6m2), v ktorej budú zabudované dlažobné prvky pre bezpečný prechod pre 
nevidomých a slabozrakých. Vozovka Račianskej ulice bude v celej šírke jazdného pásu a 
na dĺžke nového vjazdu povrchovo upravená odfrézovaním obrusnej vrstvy a nanesením 
novej vrstvy. V rámci tejto úpravy sa na upravovanej ploche vybúra aj prídlažba 
z kamenných kociek.  
Situačné usporiadanie úpravy vjazdu do areálu maloobchodnej predajne BILLA vidieť vo 
výkrese SITUÁCIA a VYTYČOVACÍ VÝKRES. Vo výkrese KONEČNÉ DOPRAVNÉ 
ZNAČENIE vidieť návrh zvislých a vodorovných dopravných značiek pre navrhovanú 
úpravu. Značenie bude usmerňovať dopravu podľa nových podmienok.  Vytýčenie sa 
vykoná podľa výkresu SITUÁCIA a VYTYČOVACÍ VÝKRES. 

  



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
 

MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
 

PORTIK, spol. s r.o,  Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 
 

Bratislava, 27. august 2012 
 
 

128

Výškové usporiadanie 
Navrhovaná úprava vjazdu do areálu je výškovo osadená tak, aby bolo možné prepojenie 
vozovky Račianskej ulice a navrhovaného parkoviska s prihliadnutím na výškové danosti 
okolitého terénu a neodvodnenia spevnených plôch stavebníka na vozovku Račianskej 
ulice.  

 
Konštrukcia a priečne usporiadanie 
V priečnom reze je plocha vjazdu navrhnutá s jednosmerným spádom (cca 2,7%) smerom 
od zapusteného obrubníka na hranici parkoviska k vozovke na Račianskej ulici. Spády 
chodníka, ktorý vjazd pretína, sú prispôsobované napojeniam na vjazd s prihliadnutím na 
bezbariérovú úpravu. Vozovka vjazdu bude lemovaná zapustenými cestnými obrubníkmi 
ABO 1-15, ktoré výškovo plynule prejdú do vyvýšených obrubníkov popri vozovke 
Račianskej ulice.  Konštrukcie úprav: 

 
K1 chodník bezbariérovej úpravy                   zámková dlažba     HAKA60         60mm  

                                                                           podsyp 4-8                  P                 40mm 
                                                                           podkladný betón        C10            100mm   
                                                                           štrkopiesok                 ŠP             150mm 
                                                                           ––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                         Spolu              350mm 
 

K2 výmena živičného povrchu priľahlého chodníka       
                                                                asfaltový betón                ACO8              40mm 
 
  K3 živičná vozovka             modif. asfaltobetón PMD 50/07        ACO11             60mm 
                                               modif. asfaltobetón PMD 50/07        ACO11             60mm 
                                               asfaltový penetračný náter 0,6 kg/m2 
                                               podkladný betón                                 C20/25         150mm 
                                               štrkodrvina 32-63                                ŠD               200mm 
                                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                           Spolu           550mm  
 

K4 výmena obrusnej vrstvy priľahlej vozovky Račianskej ulice     
                                             modif. asfaltobetón PMD 50/07        ACO11             60mm 
   

Zapustené cestné obrubníky sú navrhnuté v častiach jestvujúcich chodníkov, kde budú 
budované bezbariérové prechody pre peších, obrubník na hranici pozemku a obrubník 
medzi plochou vjazdu a vozovkou Račianskej ulice (2cm nad vozovkou). Celková dĺžka 
osadených obrubníkov je 138,2m2. Medzi konštrukciu chodníka a navrhované 
bezbariérové úpravy sa osadí zapustený záhonový obrubník (7,7m). Nová obrusná vrstva 
priľahlého chodníka sa nanesie na ploche 220,2m2. Nová obrusná vrstva priľahlej 
vozovky sa upraví na ploche 239,5m2. Konštrukcie vidieť vo výkrese PRIEČNE REZY. 
Výmery vidieť vo výkrese FIGURAČNÝ PLÁN. Pri výstavbe konštrukčných vrstiev 
spevnených plôch je potrebné dodržiavať platné normy a technické predpisy.   

 
Odvodnenie  
Vozovka vjazdu bude odvodnená pozdĺžnym a priečnym spádom na priľahlú vozovku na 
Račianskej ulici. Na Račianskej ulici sú na ploche, ktorá  sa bude rekonštruovať, dva 
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uličné vpusty. Vpusty sa prečistia a osadia sa mreže s pántovým uchytením. Výšku mreží 
je potrebné zachovať, aby na vozovke nevznikali mláky.   

 
Zemné práce 
Výkopom kynety vjazdu a chodníkov sa získa cca 33m3 zeminy. Zemina sa odvezie na 
skládku. V rámci zemných prác sa vybúra liaty asfalt priľahlého chodníka (220,2m2), 
vybúrajú sa obrubníky (19m), vybúra sa kamenná prídlažba (9,7m2). Vybúra sa chodník 
v časti, kde sa bude budovať vjazd a bezbariérová úprava chodníky (122,1m2) a odfrézuje 
229,8m2 obrusnej vrstvy vozovky Račianskej ulice.  Vybúraná sutina sa odvezie na 
skládku. Zemná pláň sa zhutní na pevnosť minimálne 45MPa. Výmery vidieť vo výkrese 
FIGURAČNÝ PLÁN.   
 
 

           SO.12.2  SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE 
 
Situačné usporiadanie  
Navrhovaná maloobchodná predajňa Billa je situovaná v intraviláne, po pravej strane 
mestskej komunikácie MKII (Račianska ulica) v smere centrum – Rača, v priestore južne 
od závodu Figaro, s hlavným vstupom pre peších orientovaným na Račiansku ulicu. 
Parkovisko predajne BILLA je situované medzi jestvujúcimi objektmi závodu Figaro 
a bytového domu s dopravným napojením na mestskú komunikáciu na Račianskej ulici. 
Navrhované parkovisko bude napojené na Račiansku ulicu vjazdom a výjazdom, ktorý 
vznikne v mieste jestvujúceho vjazdu na pozemok stavebníka. Vjazd bude 
zrekonštruovaný a šírkovo upravený s polomermi pre jazdu nákladným vozidlom 
s návesom. Vjazd a výjazd na pozemok stavebníka bude povolený len  pravým 
odbočením z/na Račiansku ulicu. Upravený vjazd bude prispôsobený bezbariérovemú 
prechodu chodcov. Vjazd končí na hranici pozemku stavebníka zapusteným cestným 
obrubníkom. Za obrubníkom v areáli pokračujú spevnené plochy parkoviska 
s prepojením na manipulačnú plochu pre vykladanie tovaru.    
 
Statická doprava je prepočítaná v  zmysle STN 736110/Z1 , čl.16.3.10, tab. 19a a tab.20. 
Výpočtom statickej dopravy vyšlo, že je nutné vybudovať parkovisko so 44   
parkovacími miestami. Na pozemku bude vybudovaných 79 parkovacích miest. Z toho 
budú 4 parkovacie miesta pre telesne postihnutých. Na jednom parkovacom mieste sa 
zriadi prístrešok pre nákupné vozíky.  
 
Spevnená plocha v areáli stavebníka bude rozdelené na viac úsekov, ktoré sú predelené 
chodníkmi a ostrovčekmi. Parkovisko je na dvoch plochách. Jedna je pripojená k budove 
predajne na západnej strane cez 3m široký chodník (20 parkovacích miest vrátane 4 miest 
pre telesne postihnutých). Druhá plocha je v južnej časti pozemku a prechádza k južnému 
rohu budovy predajne. Tu sú ostatné parkovacie miesta. Táto plocha je oddelená od 
manipulačnej plochy pre vykladanie tovaru ostrovčekom, ktorý bude tvoriť prirodzenú 
hranicu medzi týmito plochami. Manipulačná plocha sa nachádza na severovýchodnej 
strane pozemku východne od budovy. Chodník bude vedený okolo budovy na západnej 
a severnej strane s napojením na chodník mestskej komunikácie pri vstupe do predajne 
BILLA. Vozovku parkoviska a manipulačnej plochy navrhujeme s povrchom 
z asfaltobetónu (3736,5m2). Spevnené plochy parkoviska a manipulačnej plochy budú 
lemované vyvýšenými cestnými obrubníkmi. Chodníky budú mať povrch zo zámkovej 
dlažby (375m2) s prvkami varovných pásov (nevidomí a slabozrakí) v miestach 
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bezbariérových prechodov z vozovky. Od zatrávnenia ich oddelí zapustený záhonový 
obrubník. Prechody cez komunikáciu parkoviska, ostrovčeky na druhej ploche budú 
označené dopravným značením (dopravné tiene). Chodník pri parkovacích miestach pre 
telesne postihnutých bude vybudovaný pre bezbariérový prístup. Spevnené plochy sa 
odvodnia priečnym a pozdĺžnym spádom do uličných vpustov a rigolov.  Na severnej 
strane budovy predajne je situovaná plocha , ktorá bude slúžiť pre zásobovanie lekárne. 
Plocha bude napojená na jestvujúce spevnené plochy a povrch bude mať 
z cementobetónu (18,9m2).  Malé ostrovčeky medzi parkovacími plochami a chodníkom 
resp. budovou predajne Billa budú namiesto zatrávnenia vysypané riečnym štrkom 
(47,6m2).   
Komunikácia vjazdu/výjazdu parkoviska predajne Billa má šírku 2x3,75m. 20m od 
vozovky Račianskej ulice bude na prístupovej ceste osadený ostrovček so závorami. 
Doprava na parkovisku a manipulačnej ploche začína a končí na Račianskej ulici a musí 
prejsť cez závory. Na parkovisku bude platiť režim parkovania zadarmo do 1 hodiny. 
Dlhšie parkovanie bude spoplatnené. Všetky parkovacie miesta sú navrhnuté s kolmým 
státím vozidiel rozmerov 3x5m. Plochy medzi radmi parkovacích miest majú vozovku 
širokú 6m. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sú rezervované 4 
parkovacie miesta, čo predstavuje cca 5% z  počtu parkovacích miest. Tieto miesta sú 
umiestnené pri hlavnom vstupe do predajne. 
Situačné usporiadanie parkoviska vidieť vo výkrese SITUÁCIA. Vo výkrese KONEČNÉ 
DOPRAVNÉ ZNAČENIE vidieť návrh zvislých a vodorovných dopravných značiek na 
parkovisku predajne Billa.  Vytýčenie sa vykoná podľa výkresu VYTYČOVACÍ 
VÝKRES, ktorý obsahuje vytyčovacie body spevnených plôch a stredov mreží uličných 
vpustov. V o výkrese vidieť aj umiestenie rigolov pred hlavným vstupom do predajne.  

 
Výškové usporiadanie 
Parkovisko maloobchodnej predajne Billa je výškovo osadené tak, aby bolo napojené na 
jestvujúci terén s prihliadnutím na napojenie na upravený vjazd z Račianskej ulice. Je 
tomu prispôsobené spádovanie jednotlivých častí parkoviska. Zohľadňujú sa výškové 
danosti terénu a potreby odvodnenia. Najnižšia výška je na kóte 138,30n.m.n. na mreži 
uličného vpustu UV9.  

 
Konštrukcia a priečne usporiadanie 
V priečnom reze sú všetky plochy parkoviska navrhnuté so spádom smerom k najnižším 
miestam (uličné vpusty UV9 a UV11). Spády chodníkov sú prispôsobované napojeniam 
na parkovacie plochy, jestvujúci chodník na Račianskej ulici, odvodnenie a vstup do 
predajne Billa. Spády sa menia podľa potreby. Vozovka parkoviska bude lemovaná 
vyvýšenými aj zapustenými cestnými obrubníkmi ABO 1-15  (vyvýšené 13cm nad 
vozovkou – 406,1m a zapustené 2cm nad vozovkou – 23,2m). Plochy chodníkov od 
zatrávnenia oddelia zapustené záhonové obrubníky ABO 4-5 (42,8m).  Konštrukcie 
spevnených plôch: 

 
K5 chodník zo zámkovej dlažby           zámková dlažba     HAKA60         60mm  

                                                                 podsyp 4-8                  P                 40mm 
                                                                 štrkopiesok                 ŠP             150mm 
                                                                 ––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                               Spolu              250mm 
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K6 živičná vozovka         modif. asfaltobetón obrusný         ACO11              40mm 
                                           spojovací postrek modif. 0,18-0,2 kg/m2 
                                           modif. asfaltobetón ložný               ACL22             80mm 
                                           spojovací postrek modif. 0,28-0,3 kg/m2  
                                                 asfaltobetón podkladný                  ACP22             80mm  
                                           spojovací postrek 0,5 kg/m2 
                                           kamenivo sp. cementom                 KSCI            150mm 
                                           štrkodrvina 32-63                             ŠD              200mm 
                                           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                    Spolu           550mm 
 

K7 betónová plocha pre potreby lekárne      cementobetón       CBIII         150mm 
                                                                      štrkodrvina              ŠD           150mm  
                                                                  štrkopiesok              ŠP           150mm     
                                                                  –––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                             Spolu           450mm 
 

Konštrukcie spevnených plôch vidieť vo výkrese CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE 
REZY. Pri výstavbe konštrukčných vrstiev spevnených plôch je potrebné dodržiavať 
platné normy a technické predpisy.   

 
Odvodnenie  
Vozovka parkoviska bude odvodnená pozdĺžnym a priečnym spádom do 14ks uličných 
vpustov HYDRO BG. Chodníky okolo objektu predajne Billa budú čiastočne odvodnené 
na vozovku parkoviska, do zatrávnenia. V mieste napojenia chodníka predajne Billa  na 
mestský chodník (v mieste vstupu do predajne) budú osadené mrežované rigoly, ktoré 
zabránia vtečeniu dažďovej vody do predajne, lebo mestský chodník je vyššie položený 
ako kóta podlahy budovy. Zabudujú sa tri mrežované rigoly (3,5m+3m+5m) HYDRO 
BG typu FILCOTEN tec 100 s pozinkovaným rámom pre pozinkované mreže. 
V závislosti od podložia, ktoré bude tvorené v hrubých terénnych úpravách sa podľa 
potreby vybudujú v najnižších líniách parkoviska trativody (v prípade nepriepustných 
zemín).  

 
Zemné práce 
Výkopom kynety parkoviska a chodníkov sa získa 1269m3 zeminy. Do násypov sa 
zabuduje 854m3 zeminy a zvyšná bude odvezená na skládku. Zemná pláň sa zhutní na 
pevnosť minimálne 45MPa. V rámci prác sa vybudujú a zarovnajú 10cm pod úroveň 
obrubníkov plochy pod zatrávnenie. 
 
 

           SO.12.3  SADOVÉ ÚPRAVY 
V rámci sadových úprav sa na voľné plochy okolo budovy a spevnených plôch 
pripravené v SO12.2 navezie humózna zemina v hrúbke 10cm. Po vyhrabaní sa vyseje 
trávne semeno, prípadne sa uložia trávne koberce.  Celkovo sa zahumusuje a zatrávni 
plocha 1443,1m2.  
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B6.11 SO.12.4 ZRUŠENIE EXISTUJÚCEHO PREJAZDU  
  CEZ ELEKTRIČKOVÚ TRAŤ 

 
V rámcí projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby je tento objekt dočasne 
zrušený a bude doriešený počas realizácie stavby. 
 

 
B6.12  SO.13   OPLOTENIE AREÁLU 

 
Podklady pre projekt 
            Pre  vypracovanie  projektovej  dokumentácie  boli použité výškopisné a 
polohopisné zameranie pozemku a nadväzujúceho okolia, podklad z katastrálnej mapy a 
projekty ostatných stavebných objektov. 
 
Situačné usporiadanie 
Areál maloobchodnej predajne BILLA bude oplotený z troch strán. Zatrávnená plocha na 
západnej strane pozemku sa výškovo napojí na mestský chodník prebiehajúci pozdĺž 
pozemku stavebníka. Vytvorí nenásilný prechod z uličného priestoru do priestoru 
parkoviska a areálu maloobchodnej predajne BILLA. Tu nenavrhujeme žiadne  oplotenie. 
Na južnej, východnej a severnej strane pozemku navrhujeme poplastované pletivové 
oplotenie. Na severnej strane pri trafostanici navrhujeme vybudovať na hranici pozemku 
murovaný plot, ktorý čiastočne oddelí trafostanicu od priestoru a pozemku patriacemu 
pizzerii. Dĺžka poplastovaného oplotenia je 264,5m s otvorom pre vráta širokým 3m. 
Murovaný plot sa sa skladá z dvoch múrov. Celková dĺžka je 11,6m. Situačné 
usporiadanie vidieť vo výkrese SITUÁCIA a VYTYČOVACÍ VÝKRES, pohľady a rezy 
vo  výkrese OPLOTENIA. Oplotenie bude vedené v trase hranice pozemku po rastlom  
alebo upravenom teréne. Na východnej strane je trasa posunutá smerom do pozemku 
stavebníka na hranicu projektu TEN-T.   
 
Výšková usporiadanie 
Murovaný plot sa vybuduje na upravenom  teréne. Pletivové oplotenie sa vybuduje na 
upravenom teréne na južnej a východnej strane pozemku. Na severnej strane bude 
výškovo kopírovať jestvujúcu spevnenú plochu. 
 
Konštrukcia oplotenia  
Poplastované pletivové oplotenie (Fluidex) bude  pripevnené na oceľových 
poplastovaných stĺpikoch (Štandard) a napínacích drôtoch. Výška oplotenia je  200cm, 
výška pletiva je 200cm. Stĺpiky budú osadené zaliatím do betónových pätiek. Na 
stabilizáciu sa zabudujú aj vzpery ku stĺpikom. Dĺžka  pletiva je 261,5m. Na 
zabetónovanie pätiek sa použije betón C12/15. Celková spotreba na pätky je 5,3m3 
betónu.   
Murované oplotenie bude vybudované na betónovom základe z betónu C16/20. Plot sa 
vybuduje z plotových tvaroviek Häusler (typ Bossen) a bude mať výšku 160cm bez 
soklových platní a hrúbku 20cm. Na základ sa použije 2,9m3 betónu. Na korunu sa osadia 
soklové platne. Plot sa skladá z dvoch múrov.  
Pri budovaní oboch typov oplotení treba dodržiavať montážne postupy výrobcov 
tvaroviek a súčastí oplotení. Výmery oboch oplotení sú vo výkresoch a výkaze výmer.  
 



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
 

MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
 

PORTIK, spol. s r.o,  Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 
 

Bratislava, 27. august 2012 
 
 

133

 
Zemné práce 
Zemina získaná výkopom pre pätky bude rozhodená v trase oplotenia na plochy pod 
zahumusovanie pre trávniky. Výkopom sa získa 8,3m3 zeminy. 
 

 
B6.13  SO.14   AREÁLOVÉ OSVETLENIE 

 
Projekt rieši návrh areálového osvetlenia parkovacích plôch maloobchodnej predajne  
BILLA  v Bratislave na Račianskej ul. 
 V projekte sú zohľadnené príslušné technické normy a to predovšetkým: 
-   STN 33 2000-3 Elektrické Inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných 
charakteristík 
-   STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. 
Kapitola 41:  
    Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
-   STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických 
zariadení.   
    Kapitola 52: Elektrické rozvody 
-   STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických  
    zariadení.kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 
-   STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 
4:bezpečnosť.   
    Kapitola 47: Použitir ochranných opatrení. Oddiel 473: Opatrenia na ochanu proti 
nadprúdu. 
-   STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: 
Bezpečnosť.    
     Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom. 
− Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 
 
PROJEKTOVÉ PODKLADY 
Pri spracovaní projektu boli použité nasledujúce podklady: 
-  obhliadka situácie 
-  stavebné výkresy situácie a pôdorysov budovy, výkresy vykurovania a 
vzduchotechniky 
-  katalógy výrobcov elektroinštalačného materiálu 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
1/  Rozvodná sústava podľa STN 33 2000-3:2000 
       3L + PE+N, AC, 50Hz, 230/400V, TN-S                  
2/  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
        podľa STN 33 2000-4-41:2007 
       -  samočinným odpojením napájania, čl. 411.3.2 
       -  pospájaním, čl.411.3.1 
3/  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
        podľa STN 33 2000-4-41:2007 
       - izolovaním, čl. A.1 
       - zábranami alebo krytmi, čl. A.2 



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
 

MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
 

PORTIK, spol. s r.o,  Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 
 

Bratislava, 27. august 2012 
 
 

134

4/  Krytie 
     el. prístrojov a zariadení je volené s ohľadom na druh  prostredia v ktorom sú osadené: 
5/  Kladenie vodičov 
     podľa STN 33 2000-5-52 
 
 
6/  Údaje o spotrebe 
 
         Inštalovaný príkon Pi/kW/            koef. súčasnosti          Súčasný príkon Pp/kW/ 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  2 kW                 1                                 2  kW 
 
7/  Klasifikácia priestorov 
     Prostredie v jednotlivých priestoroch objektu bolo určené „ protokolom o určení 
vonkajších vplyvov“, ktorý je v prílohe tejto správy. 
8/ Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podľa miery ohrozenia  
         podľa Vyhl.č.508/2009 Zz, časť III. - skupina B 
         Stupeň dôležitosti napájania elektrickou energiou – 3.stupeň 
9/ .Zostatkové nebezpečenstvo 
Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred 
úrazom elektrickým prúdom, pri pravidelných odborných prehliadkách a skúškach a  
údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo. 
 
POPIS TECHNICKÉHO RIEŚENIA 

Pre riešenú lokalitu bol stanovaný súbor osvetlenia „D4“ – rýchlosť dopravy = 5 – 
30km/hod, hlavný používatelia motorové vozidlá, chodci a cyklisti. Odporúčaná trieda 
osvetlenia podľa STN 3 201-1 je S3,  čomu zodpovedá najnižšia udržiavaná hodnota 
horizontálnej osvetlenosti 5lx – STN 13 201-2, tab.3. 
Napájanie obvodov areálového osvetlenia bude z rozvádzača RH z vývodu ovládaného 
súmrakovým spínačom, káblami CYKY-J 5x4 uloženými v zemi v pieskovom lôžku 
hĺbka a spôsob uloženia bude podľa  STN 33 2000-5-52. V prechode cez  komunikáciu 
bude kábel uložený v  chráničke FXKVR.  Stožiare VO budú umiestnené pozdĺž 
navrhovaného  parkoviska. Napojenie jednotlivých stožiarov VO bude sľučkovaním 
a pravidelným striedaním jednotlivých fáz. 
Pre osvetlenie sú navrhnuté oceľové stožiare  H=6m  s výbojkovými  svietidlami  150W. 
Typ stožiara a svietidla bude špecifikovaný vo výkaze výmer. 
Stožiare areálového osvetlenia budú pripojené na uzemňovaciu sieť vyhotovenú vodičom 
FeZn 30/4 v spločnom výkope s rozvodmi NN. Vodič FeZn bude uložený v káblovej 
ryhe 10cm pod alebo vedľa vodiča NN. 
Ovládanie osvetlenia bude súmrakovým spínačom osadeným v rozvádzači RH, 
smožnosťou voľby automatického, alebo ručného ovládania.  
Pri vjazde na parkovisko bude umiestnený reklamný pútač – BILLA TAŠKA, ktorý bude 
napojený dvojicou káblov CYKY-J 3x4, jeden pre osvetlenie tašky, druhý pre motor 
pohonu tašky. Ovládanie bude spoločne s areálovým osvetlením. 
 
Na vstupe(výstupe) z parkoviska budú umiestnené závory. Závory budú napojené 
káblovým vedením 2x CYKY-J 3x4 uloženým v zemi z rozvádzača RH. Spolu 
s káblovým vedením bude k závore a čítačke privedený uzemňovací vodič FeZn 30/4. 



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
 

MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
 

PORTIK, spol. s r.o,  Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 
 

Bratislava, 27. august 2012 
 
 

135

Cez tento vodič bude závora pripojená na uzemňovaciu sieť vonkajšieho osvetlenia. Pred 
každou závorou bude umiestnená čítačka pomocou , ktorej bude možné otvoriť závoru. 
Súbežne so silovými káblami bude vo výkope uložený aj oznamovací kábel  TCEKE 
5xN0.4, ktorý bude ukončený v dátovom rozvádzači v kancelárii predajne. 
Káble budú uložené v zemi v pieskovom lôžku hĺbka a spôsob uloženia bude podľa  STN 
33 2000-5-52, pod komunikáciami budú uložené v chráničke FXKVR 50.   
 
 

B6.14  SO.15   REKLAMNÉ PRVKY A  PILÓNY 
 

Projekt rieši umiestnenie reklamných prvkov na objekte supermarketu a v areáli predajne 
Billa – Račianska ulica, Bratislava.  
Na objekte obchodného domu sú navrhnuté štyri typy reklamných prvkov.  

 
1) Vstupné portály – vstupný portál č.1 a vstupný portál č.2 Billa – rozmer 
2370x2810mm.   
Navrhované portály budú osadené pred hlavné vstupy zákazníkov (1x – severozápadná 
fasáda, 1x juhozápadná fasáda) do základových pätiek s pôdorysnými rozmermi 400x400 
a výškou 800 mm z monolitického betónu vystuženého KARI sieťou 100x100x8 mm 
v dvoch výškových úrovniach – pri povrchu a približne v strede pätky.. Vstupný portál 
pozostáva zo samostatnej rámovej konštrukcie, na ktorého hornú časť (preklad) je 
osadený svetelný nápis Billa. Vstupné portály budú napojené na prívod elektrického 
prúdu pre podsvietenie. 
Oba tieto portály majú prierez stĺpikov 200x200 mm a prierez hornej priečle je 200x400 
mm.  

 
2) Svetelné nápisy Billa na juhovýchodnej a severozápadnej fasáde objektu z 3D 
písmen osadených nad atikou objektu maloobchodnej predajne – rozmer 
1200x4685mm.  
Oceľová konštrukcia nápisu bude kotvená na nosné prvky na streche. Celá konštrukcia 
bude z oceľových jäklových profilov a pásoviny.  
Konštrukcia bude napojená na prívod elektrického prúdu pre osvetlenie. 

 
3) Reklamný banner, slúžiaci na umiestňovanie reklamných akcií, situovaný na 
juhozápadnej fasáde objektu, s rozmermi šírka x výška 12125x296mm 

 
          4) Reklamná Billa taška – rozmer ∅2500mm. 

Reklamná taška bude umiestnená v juhozápadnej časti parcely Billa – pri vjazde do 
areálu. Bude napojená na elektrický prúd kvôli otáčaniu tašky. Taška bude umiestnená na 
diagonálnom profile v kruhu s priemerom 2500mm, na oceľové stožiare výšky 5,66m. 
Oceľový stožiar bude kotvený do železobetónovej stupňovitej základovej pätky 
rozmerov: šírka, resp. dĺžka 1,6 m (v hornej časti pätky 600 mm), výška 850 mm (v 
hornej časti 450 mm). Táto pätka bude vystužená betonárskou výstužou podľa výkresovej 
dokumentácie 
Pre podrobnosti (umiestnenie, farebnosť) – pozri výkresovú dokumentáciu. 
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B6.15  SO.16    PRELOŽKA TRAKČNÉHO VEDENIA ELEKTRIČKOVEJ DOPRAVY 
 

Účel projektovej dokumentácie 
Predmetná projektová dokumentácia objektu SO 16 Preložka trolejového vedenia 
električkovej trate rieši preložku existujúceho trolejového vedenia električiek na 
Račianskej ulici v Bratislave, z dôvodu výstavby maloobchodnej predajne BILLA na 
tejto ulici a z toho vyplývajúcich stavebných úprav komunikácie Račianskej ulice. 
Rozsah preložky trolejového vedenia je daný rozsahom stavebných úprav komunikácie 
Račianskej ulice. 

 
Podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie 
- Geodetické zameranie predmetnej oblasti v súradnicovom systéme S-JTSK, výškový 
systém Balt p.v., M 1:500         
- Zameranie existujúceho stavu trolejových vedení  
- Požiadavky a podklady správcu trolejového vedenia električiek - DP Bratislava a. s. 
- Súvisiace objekty predmetnej stavby 
- DSP predmetnej stavby 

 
Predpisy a normy STN 
- STN 33 3516          Predpisy pre trakčné vedenie električkových a trolejbusových tratí 
- STN 34 1500          Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia 
- STN 34 3112          Bezpečnostné predpisy pre prácu na trakčnom vedení električiek a 
trolejbusov 
- STN 37 6754          Projektovanie trakčného vedenia električkových a trolejbusových 
tratí 
- STN 73 6005          Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
- STN 33 2000-4-41/2007 Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti 
Kapitola 4 
 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
- STN 33 2000-5-51:2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51 Výber a stavba 
elektrických zariadení Spoločné pravidlá  
- STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov, Časť 5 Výber a stavba elektrických 
zariadení, Kapitola 52 Elektrické rozvody 
- STN 33 2000-6      Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 6: Revízie 
- STN EN 50119      Dráhové aplikácie, Pevné inštalácie, Vrchné trolejové vedenia pre 
elektrickú trakciu  
- STN EN 50122-1   Dráhové aplikácie, Pevné inštalácie, Elektrická bezpečnosť, 
uzemňovanie a spätné vedenie, Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým 
prúdom 
- STN EN 50122-2   Dráhové aplikácie, Pevné inštalácie, Elektrická bezpečnosť, 
uzemňovanie a spätné vedenie, Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov 
vytváraných trakčnými sieťami jednosmerného prúdu 
- STN EN 50122-3   Dráhové aplikácie, Pevné inštalácie, Elektrická bezpečnosť, 
uzemňovani a spätné vedenie, Časť 3: Vzájomné pôsobenie trakčných sietí striedavého 

           a jednosmerného prúdu 
- STN EN 50124-1  Dráhové aplikácie, Koordinácia izolácie, Časť 1: Základné 
požiadavky, Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické 
zariadenia 
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- STN EN 50124-1/A1  Dráhové aplikácie, Koordinácia izolácie, Časť 1: Základné 
požiadavky 
Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické                  
zariadenia Zmena 1 
- STN EN 50124-1/A2  Dráhové aplikácie, Koordinácia izolácie, Časť 1: Základné 
požiadavky, 
Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické zariadenia 
Zmena 2 
- STN EN 50124-2  Dráhové aplikácie, Koordinácia izolácie, Časť 2: Prepätia a ochrana 
pred nimi 
- STN EN 61630-1  Bezpečnostné tabuľky a nadpisy pre elektrické zariadenia  
- STN EN 50367     Dráhové aplikácie, Systémy odberu prúdu, Technické kritériá 
interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie 
voľného prístupu) 

 
Technické údaje 
a/ Prúdová a napäťová sústava: 2 DC 600V „+“ pól v trolejovom vodiči, „-„ pól v koľaji 
b/ Ochrana pred dotykom v normálnej prevádzke (živé časti): 
    - STN EN 50122-1 vzdušnými vzdialenosťami (polohou) čl.4.1.2 
c/ Ochrana pred dotykom pri poruche (neživých častí): 

- STN EN 50122-1 použitím zariadení triedy ochrany II. alebo použitím ekvival. 
izolácie čl.4.2.3 
d/ Druh vedenia: pružné - kompenzované, pružný záves s nosným lanom MINOROC 
dĺžky 4 000 mm  
e/ Prierez trolejového vedenia: Cu 150 mm2 
f/ Dovolené namáhanie trolejového vodiča: 100 Mpa 
g/ Výška trolejového vedenia v závesných bodoch: 5,55 m 
h/ Kľukatosť trolejového vedenia : ± 350 mm 
i/ Stožiare: oceľové trubkové trakčné kombinované, nadzemná výška 8,5 m   
j/ Povrchová úprava projektovaných stožiarov: žiarové zinkovanie 
k Prostredie: VI - vonkajšie priestory v zmysle STN 33 2000-5-51/2007 
   Protokol o určení vonkajších vplyvov je doložený na konci tejto technickej správy. 
l/ Číslo osvedčenia zodpovedného projektanta objektu: Ing. Marian Rybár evidenčné 
číslo 4114H/2012-ÚRŽD-E/Mk - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa §27 
vyhlášky č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach  
a činnostiach na určených technických zariadeniach elektrických 
m/ Zóna trolejového vedenia je stanovená v zmysle STN EN 50122-1 čl. 3.3.8 pričom 
graficky a pôdorysne je uvedená na prílohe č. 3 - Situácia - montáž.  
V zóne trolejového vedenia alebo v zóne pantografového zberača sa nenachádzajú žiadne 
úplne alebo    čiastočne vodivé konštrukcie, alebo kovové konštrukcie na ktoré sa 
vzťahujú ochranné opatrenia podľa čl.4.3    STN EN 50122-1. 
n/ Dovolené dotykové/prístupné napätie: 
 
1) Stavy krátkeho trvania poruchy 
V zmysle STN 50122-1 je pre jednosmerné trakčné siete a stavy krátkeho trvania poruchy 
čl.7.3, čl.7.3.1 tabuľka 4 hodnota maximálneho dovoleného dotykového napätia Ut = 535 
V pre čas trvania pretekajúceho prúdu t = 0,2 s (podklad od prevádzkovateľa trolejového 
vedenia trolejbusov - Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava).  
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V zmysle STN 50122-1 je pre jednosmerné trakčné siete a stavy prechodného trvania 
poruchy  čl.7.3.2 tabuľka 5 hodnota maximálneho dovoleného prístupného napätia Ua = 
310 V pre čas trvania pretekajúceho prúdu t = 0,2 s (podklad od prevádzkovateľa 
trolejového vedenia trolejbusov - Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 
Bratislava).  
 
2) Stavy permanentného trvania poruchy 
V zmysle čl. 7.3.3. pre stavy permanentného trvania poruchy prístupné napätia nesmú 
prekročiť hodnotu 120 V. 

 
3) Výpočet hodnôt dovoleného dotykového / prístupného napätia v 7.3 sa zakladá na IEC 
60479-1:1994 Účinky prúdu prechádzajúceho ľudským telom. Platia tieto predpoklady: 
- prúdová dráha - z jednej ruky do obidvoch nôh 
- 50% pravdepodobnosť vyššej impedancie tela, ako je predpokladaná impedancia 
- 0% pravdepodobnosť ventrikulárnej fibrilácie (krivka c1 z IEC 60479-1:1994) 
- prídavný odpor Ra = 1000 Ω pre starú vlhkú obuv v podmienkach krátkeho trvania 
poruchy (pre časové úseky do 0,5 s - krivka c1) 
- telový prúd, ktorý zodpovedá krivke c1 z obrázka D.2 v IEC 60479-1 je pre čas 
prechodu prúdu  

  t = 0,2s Ic1 = 275 mA 
- dotykové napätie z obrázka D.2 pre podmienky krátkeho trvania poruchy pre 0,02 s ≤ t 
≤ 0,5 s 
  Ut = 535 V 

- prístupné napätie z obrázka D.2, ktoré zodpovedá telovému prúdu Ic1 Uc1 = 260 V 
o/ Kategória prepätia: 
    V zmysle STN EN 50124-1 čl. 2.2.2.1 určujeme kategóriu prepätia OV3. 
p/ Koordinácia izolácie s ohľadom na podmienky okolitého prostredia: 

Koordináciu izolácie s ohľadom na podmienky okolitého prostredia stanovujeme 
v zmysle STN EN 50124-1 čl. 2.1.2, tabuľky A.4 a druhu zariadenia. 
r/ Menovité impulzné napätie UNi: 

V zmysle STN EN 50124-1 čl. 2.2.2 a tabuľky A.2 stanovujeme impulzné napätie UNi 
na 6 kV. 
s/ Skúšobné napätie: 

V zmysle STN EN 50124-1 a tabuľky A.3 pri nedodržaní minimálnych vzdušných 
vzdialeností stanovujeme na základe tabuľky A.8 striedavé skúšobné napätie Uac na 8,925 
kV a jednosmerné skúšobné napätie Udc na 12,65 kV. 
t/ Zaradenie elektrického zariadenia podľa miery ohrozenia: skupina B 
u/ Stupeň dodávky elektrickej energie: 2 
v/ Posúdenie rizík - neodstrániteľných nebezpečenstiev: 
V zmysle §4 vyhlášky 205/2010 Z.z. je súčasťou konštrukčnej dokumentácie 
vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev, rizík a ohrození v určených 
prevádzkových a  užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto 
nebezpečenstvám a ohrozeniam. 
a) Neodstrániteľné nebezpečenstvá počas stavebno-montážnych prác pri rekonštrukcii 
alebo preložke trolejového vedenia a novom trolejovom vedení. 
- Zemné práce pre nové stožiare - realizujú sa za plnej prevádzky trolejového vedenia pod 
napätím - výkopy stožiarových jám sa realizujú ručne, neodstrániteľné nebezpečenstvá 
nehrozia - ochrana pred dotykom je zabezpečená v zmysle STN EN 50122-1 vzdušnými 
vzdialenosťami (polohou) čl.4.1.2. Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba 
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dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120 - dodržanie bezpečnej 
vzdialenosti minimálne 1,0 m od živých častí trakčného vedenia - toto treba dodržať pri 
zemných prácach najmä  pri odvoze vykopanej zeminy a vybúraných hmôt a tiež dovoze 
betónu a štrku nákladnými dopravnými prostriedkami.  Ak sa uvedená vzdialenosť nedá 
dodržať, musia sa zemné práce realizovať pri vypnutom trolejovom vedení bez napätia. 
- Elektromontážne práce na trolejovom vedení sa realizujú pri vypnutom trolejovom 
vedení bez napätia. 
b) Neodstrániteľné nebezpečenstvá v normálnej prevádzke trolejového vedenia. 
Ochrana pred dotykom v normálnej prevádzke je zabezpečená v zmysle STN EN 50122-1 
vzdušnými vzdialenosťami (polohou) čl.4.1.2. Trolejový vodič je umiestnený vo výške 
5,55 m. 
c) Neodstrániteľné nebezpečenstvá pri poruche trolejového vedenia. 
Ochrana pred dotykom pri poruche je zabezpečená v zmysle STN EN 50122-1 použitím 
zariadení triedy ochrany II: alebo použitím ekvivalentnej izolácie čl.4.2.3. 
- Trolejový vodič (živá časť) je uchytený závesom troleja na prevese trolejového vedenia 
(alebo izolačnom ramene) a ukotvený na stožiare cez dvojitú izoláciu - jedna izolácia je 
v samotnom závese troleja a druhá v prevesovom lane (alebo izolačné rameno). Pri 
poruche jednej izolácie teda funguje ešte druhá izolácia a prevádzkové napätie sa 
nedostane na trakčný stožiar. 
- Pri poruche - pretrhnutí trolejového vodiča a jeho spojení so zemou nastavené ochrany 
v meniarni automaticky odopnú predmetný úsek trolejového vedenia od napätia. 

V prípade pretrhnutia trolejového vodiča v mieste vzdialenom od meniarne a jeho spojení 
so zemou ak z akýchkoľvek dôvodov nezareagujú nastavené ochrany v meniarni 
a predmetný napájací úsek  neodopnú od napätia, túto poruchu nahlási vodič vozidla 
(trolejbusu, alebo električky) telefonicky na dispečing a ten odopne predmetný úsek 
trolejového vedenia od napätia.  
 
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
Územie, miesto a poloha staveniska 
 Stavebný objekt SO 16 Preložka trolejového vedenia električkovej trate sa 
nachádza na území mesta Bratislava, k.ú. Nové Mesto, p.č. 11744/11 na Račianskej ulici. 
Prístup pre stavebné mechanizmy a dovoz a odvoz materiálu pre realizáciu stavebného 
objektu je možný po existujúcich miestnych komunikáciách. Pred zahájením stavby je 
potrebné vytýčiť existujúce inžinierske siete.  
 

Ochrana a vplyv na životné prostredie 
Výstavba a prevádzka navrhovaného objektu stavby nemá nepriaznivý vplyv na 

životné prostredie. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia 
živočíchov. Počas výstavby objektu bude v obvode stavby na vyššie uvedených 
komunikáciách dočasne zvýšený hluk a prašnosť, vyvolaná pohybom mechanizmov. 
Navrhovaný objekt stavby bude vybudovaný v súlade s požiadavkami ochrany životného 
prostredia.  

Po ukončení výstavby dodávateľ objektu stavby je povinný odstrániť všetky 
poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie stavby, resp. investor stavby uhradí 
vzniknutú škodu a plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu. 

Demontovaný materiál je majetkom Dopravného podniku Bratislava a.s.  a bude 
odvezený na miesto ktoré určí DPB a.s., kde sa roztriedi a určí spôsob jeho ďalšieho 
použitia, prípadného zúžitkovania cez sieť zberných surovín. 
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So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle zákona 223/2001 z 
15.5.2001 o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR 284/2002. Odpad musí mať v zmysle týchto 
zákonov určené číslo odpadu, druh odpadu, kategóriu odpadu, množstvo a spôsob 
likvidácie odpadu. 

Podľa prílohy č.1 Vyhlášky č.284/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje 
kategorizácia odpadov, je predpokladaná nasledovná štruktúra odpadov: 

Kód  Názov     Kategória 
160214  elektrozariadenia   0   

 170107  stavebná suť    0   
 170302  odpadový asfalt    0  
 170405  oceľové stožiare a výložníky  0   
 170506  výkopová zemina    0   
   
Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Vlastníkom trolejového vedenia električiek je Hlavné mesto SR Bratislava, 
prevádzkovateľom je Dopravný podnik Bratislava a.s.  

 
Existujúca zeleň, chránené územia, objekty a porasty 
Preložka trolejového vedenia električiek rešpektuje existujúcu zástavbu a zeleň. 
Projektované a existujúce trakčné stožiare sú umiestnené v chodníkoch na verejnom 
priestranstve. K výrubu stromov pre stavbu tohoto objektu nedôjde. V lokalite sa 
nenachádzajú žiadne chránené územia, objekty a porasty, ktoré by mohli byť stavbou 
znehodnotené 
 
Dôsledky výstavby 
Navrhovanou preložkou trolejového vedenia električiek sa zabezpečí bezproblémové 
prevádzkovanie existujúcej električkovej trate po Račianskej ulici po vybudovaní vjazdu 
do areálu predajne BILLA. 

 
TECHNICKÝ POPIS 
Demontáž 
Existujúce trolejové vedenie električiek, tvorené trolejovým vodičom Cu 150 mm2, ktorý 
je umiestnený na priečnych prevesoch, kotvených na oceľových trubkových trakčných 
kombinovaných stožiaroch, sa na Račianskej ulici v priestore budúcej predajne BILLA 
sčasti zdemontuje. Zdemontujú sa vyznačené trakčné stožiare č.401/02 a č.401/04, 
vyznačené prevesy a závesy trolejového vedenia na demontovaných prevesoch. Trolejový 
vodič zostáva. Taktiež zostáva úsekový delič s komplet výzbrojou na stožiari č.ÚD 
212/401 vrátane stožiara. 
Celkový počet demontovaných stožiarov - 2 ks.  
Rozsah demontáže je zrejmý na výkrese č.2 Situácia - demontáž. 

 
Montáž 
Preložené trolejové vedenie električiek na Račianskej ulici sa realizuje ako pružné -  
kompenzované vedenie, použitím existujúceho trolejového vodiča Cu 150 mm2. Použije 
sa systém trolejového vedenia s nosným lanom MINOROC dĺžky 4 000 mm, ktorý je 
zavesený na priečnych prevesoch, kotvených na  projektovaných a existujúcich 
oceľových trubkových trakčných kombinovaných stožiaroch. V rámci montáže sa   na 
Račianskej ulici osadia 2 ks nových projektovaných oceľových trubkových trakčných 
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kombinovaných stožiarov - nadzemná výška 8,5 m, dva nové prevesy so závesmi 
trolejového vodiča.  
Trolejový vodič je existujúci. Taktiež existujúci je úsekový delič s komplet výzbrojou na 
stožiari č.ÚD 212/401 vrátane stožiara. 
Pri projektovaných prevesoch sa použijú prevesy s parafilovým tlmičom. 
Celkový počet projektovaných stožiarov je 2 ks. 
Montáž sa realizuje podľa výkresu č. 3 Situácia - montáž. 

 
Stožiare, základy 
Nosnými prvkami trolejového vedenia električiek sú existujúce a dva projektované 
trakčné stožiare, ktoré sú kotvené v betónových monolitických základoch z betónu 
C16/20. Použijú sa projektované oceľové trubkové   trakčné kombinované stožiare TSRK 
- 2 ks nadzemná výška 8,5 m s povrchovou úpravou žiarové zinkovanie.  
Projektované trakčné stožiare sa osadia v projektovaných stupňových základoch z betónu 
C16/20. Výkop základovej škály sa realizuje do hĺbky 1,8 - 2m. Vzhľadom na 
premenlivú mocnosť základovej pôdy sa zakladanie základov trakčných stožiarov 
realizovať nasledovne: 
- v prípade výskytu navážky, ílu, ílovitej hliny prehĺbiť základovú škáru na úroveň - 2,3 
resp.-2,5m p.t., podzákladie zhutniť, hĺbku výkopu 1,8 - 2,3 resp.2,0 - 2,5m vyplniť 
piesčitým štrkom na Id = 0,5 a základ položiť na tomto vankúši, 
- v prípade výskytu súdržnej zeminy pevnej konzistencie v hĺbke 2,0m p.t. je možné 
základ založiť na tejto základovej pôde 
- v prípade výskytu štrkov je možné základ založiť na tejto základovej pôde po jej 
prehutnení, nakoľko vrchné polohy tohto súvrstvia sú kypré. 
Okrem toho je nutné počítať s horizontálnou stlačiteľnosťou navážok. Z tohto dôvodu je 
nutné hutniť aj štrkový zásyp základov.  
Pri  budovaných základoch obidvoch projektovaných stožiarov TSRK (stožiarov na 
ktorých bude umiestnené aj verejné osvetlenie) je potrebná ich úprava, ktorá zabezpečí 
prístupu káblov verejného osvetlenia k drieku stožiara. Úprava sa vykoná vložením 
trubky KOPEX priemeru 48 mm do základu stožiara - po dve na každú stranu v 
pozdĺžnom smere komunikácie (celkovo 4ks na jeden základ) s tým, že vyústenie trubiek 
je 50 cm pod úrovňou terénu. V montážnych tabuľkách sú takto upravené základy 
označené poznámkou VO. 
Vzhľadom na skutočnosť, že obidva projektované trakčné stožiare TSRK  slúžia zároveň 
aj ako osvetľovacie stožiare, tieto budú vo vyhotovení kombinované (sú upravené pre 
verejné osvetlenie).  
Projektované trakčné stožiare budú s povrchovou úpravou žiarové zinkovanie a  očíslujú 
sa, pričom číslo stožiara určí prevádzkovateľ DP Bratislava a. s. V projekte sú stožiare 
očíslované pracovnými  a aj existujúcimi číslami. Existujúce dotknuté trakčné stožiare - 
č.401/01 a č.401/03 - celkom 2 ks sa v zmysle požiadavky prevádzkovateľa - Dopravného 
podniku Bratislava natrú farbou - dvojitý náter vrchnou farbou. Farbu náteru určí 
Dopravný podnik Bratislava. 
V zmysle STN 33 3516 sa projektované trakčné stožiare označia bezpečnostnými 
tabuľkami. Na každý štvrtý stožiar sa umiestni vo výške 1,8 - 2 m bezpečnostná tabuľka 
„VÝSTRAHA - ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ DOTÝKAŤ SA DRÔTOV I NA ZEM 
SPADNUTÝCH!“. 

 
Požiadavky na postup stavebných /montážnych/ prác 
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Podmienky pre montážne práce určí správca trolejového vedenia DPB a.s.  Začiatok 
výkopových prác musí byť nahlásený správcovi trolejového vedenia. Pri prácach 
v blízkosti trakčných vedení treba dodržať STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120. 
 

Použité materiály  
Pre navrhované trolejové vedenie  budú použité stožiare, prevesy, závesy,  a ostatné 
materiály predpísané ako štandardy používanné DPB a.s. Bratislava.  
 

Zemné práce 
Zemné práce pozostávajú z búrania živičných povrchov a betónových podkladov 
chodníka pre základy projektovaných stožiarov, výkopov jám pre základy 
projektovaných stožiarov, vybudovania betónových základov trakčných stožiarov,  zo 
spätného dosypania jám betónových základov štrkom a odvozu vybúraných betónov, 
afaltov a zeminy zo stožiarových jám  na skládku určenú investorom. Konečné povrchové 
úpravy po výkopoch nie sú súčasťou tohoto objektu. 

 
STAVENISKO A POSTUP REALIZÁCIE 

  Dodávateľský systém 
Realizácia objektu musí byť vykonaná firmou oprávnenou na vykonávanie určených 
činností v zmysle  zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z. 
 

Zariadenie staveniska 
Stavba objektu si nevyžaduje zriadenie objektov mimoglobálneho zariadenia staveniska. 
 
Údaje o dopravných trasách 
Preprava materiálu bude zabezpečená po cestách I. a II. triedy a miestnych 
komunikáciách zo skladu dodávateľa na miesto stavby. Doprava na uvedených 
komunikáciách pri preprave materiálu nebude obmedzená.  
 

Opis postupu výstavby 
Výkop základových jám trakčných stožiarov sa bude vykonávať po predchádzajúcom 
vytýčení všetkých inžinierskych sietí, po smerovom a výškovom vytýčení obrubníkov 
novej komunikácie v mieste nových stožiarov. Montáž nového trolejového vedenia 
trolejbusov sa bude realizovať podľa predpísaných technologických postupov za 
dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových predpisov a STN. 
Pred uvedením objektu stavby do prevádzky je potrebné dodať tieto doklady: 
-  projekt skutočného vyhotovenia s pečiatkou organizácie, ktorá objekt realizovala, aj 
s pečiatkou stavbyvedúceho 
-  geodetické porealizačné zameranie (záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavby podľa  § 6 a § 7 Všeobecne záväzného nariadenia 
č.1/1995 Hlavného mesta Slovenskej republiky o digitálnej technickej mape z 23.3.1995 
v znení neskorších predpisov) 
-  správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia vykonanej podľa STN 33 1500,  

    STN 33 3516, STN EN 50 122-1, STN 33 2000-6 
-  protokol o meraní izolačného stavu a napäťovej skúške trakčného vedenia mestských 
dráh o menovitom napätí 600V jednosmerných, podľa STN 33 3516, STN EN 50 122-1,  

   STN EN 10 124-1 



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
 

MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
 

PORTIK, spol. s r.o,  Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 
 

Bratislava, 27. august 2012 
 
 

143

-  protokol o overení a schválení spôsobilosti určeného technického zariadenia 
elektrického na prevádzku z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami elektrického 
prúdu v zmysle zákona o dráhach 513/2009 Z.z. (Úrad pre reguláciu železničnej dopravy) 
-  vyhlásenie zhody, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobkov 
-  protokol o vykonaní pantografovej skúšky a jazdnej skúšky podľa interných predpisov 
DPB a.s. pre uvedenie zariadenia do prevádzky 

 
Požiadavky na kvalitu 
Preložené trolejové vedenie električiek bude vybudované v súlade s bezpečnostnými a 
prevádzkovými predpismi, normami uvedenými v odseku 2.3 - Predpisy a normy STN a 
súvisiacimi STN, STN-IEC.  
 

Bezpečnosť stavby a prevádzky z hľadiska PO a CO 
Z hľadiska PO a CO je výstavba i prevádzka vedenia bezpečná a nepredstavuje pre 
obyvateľstvo žiadne nebezpečie. Je nutné dodržať nasledujúce zákony: 
- zákon o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z., Z.z.222/96 Z.z. a vyhláška MV SR č. 
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
- zákon civilnej obrany: zákon NR SR č. 42/94 Z.z. v znení zákonov NR SR č. 222/96 
Z.z. a č. 117/98 Z.z.  

 
ZÁVER 
Všetky práce musia byť realizované podľa platných predpisov a noriem STN v čase 
realizácie stavby. Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné 
inžinierske siete. V zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/90 Zb. investor zaistí predmetné 
vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré pri odovzdaní staveniska písomne odovzdá 
dodávateľovi stavebných prác. 

VÝKOPOVÉ PRÁCE REALIZOVAŤ RUČNE! 
 
PREVÁDZKOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
Počas stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky požiadavky na bezpečnosť pri 
práci a ochranu zdravia a vzhľadom na umiestnenie objektu  zachovávať aj podmienky 
bezpečnosti cestnej premávky. Jedná sa najmä o:  
• Vyhlášku č. 205/2010 Z.z. pre prácu na určených technických zariadeniach 

a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach 
• Vyhlášku č. 374/1990 Zb., ktorá určuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 

a technických zariadení pri príprave a realizácii stavby. 
• Zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení. 
• Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• STN 73 3050 Zemné práce vrátane súvisiacich noriem a predpisov uvedených 

v prílohe tejto normy. 
• Nariadenie Vlády SR z 21.11.2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. 
• Zákon č. 124/2006 Z. z., ktorý pojednáva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
• STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických 

zariadeniach.  
• STN 34 3112 Bezpečnostné predpisy pre prácu na trakčnom vedení električiek a 

trolejbusov. 
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Prácu na pevných trakčných zariadeniach v uvedenom priestore môžu vykonávať iba 
pracovníci na túto prácu zaškolení v súlade s prevádzkovými predpismi, bezpečnostnými 
predpismi pre manipuláciu s jednotlivými zariadeniami a protipožiarnymi predpismi. 
Pre prácu na pevných trakčných zariadeniach musia pracovníci spĺňať niektorú 
z nasledovných kvalifikácií:- § 24 až 26 vyhlášky č. 205 MDPaT SR o určených 
technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach. 
 

B7 E - POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY 
 
Všeobecná časť 
Z a k l a d n á    k o n c e p c i a   požiarnej ochrany je spracovaná podľa zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a 
doplnkov, vyhlášky c. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii, vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z. z. podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 94/2004 Z. z. 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe 
a pri užívaní stavieb, vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie 
požiarov, zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších zmien 
a doplnkov, ako aj v súčasnosti platných STN a vyhlášok. 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je spracované na základe STN 92 0201- 1-4, 
STN 92 0400 a ďalších súvisiacich noriem a vyhlášok, zabezpečujúcich požiadavky 
protipožiarnej bezpečnosti stavieb. 
 
Popis budovy 
Jedná sa o novostavbu maloobchodnej prevádzky Billa. Budova bude nepodpivničená 
s jedným nadzemným podlažím. Na prvom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať 
veľkopredajňa potravín so všetkými prevádzkovými celkami (predajňa, zázemie, sklady, 
šatne, technické a technologické zázemie). 
 
Okolie a orientácia budovy 
Budova bude situovaná v mestskej časti Nové mesto – Bratislava, medzi ulicami 
Račianska a Kukučínova. V blízkosti maloobchodnej prevádzky sa nachádza existujúca 
zástavba pozostávajúca z bytového domu, pizzérie a budovy Figaro. Prístup k objektu  je 
existujúcou miestnou komunikáciou – Račianska ulica. 
 
Rozmery budovy 
Predajňa Billa je maximálnych rozmerov cca 50,300 x 34,200 m,  má jedno nadzemné 
požiarne podlažie. Požiarna výška budovy je NPhpv = 0,000 m. 
 
Popis miestností 
Ide o predajňu, zázemie, šatne, kanceláriu, hygienické zázemie, sklady, technické 
zázemie. Legenda miestností je súčasťou výkresovej časti riešenia protipožiarnej 
bezpečnosti stavby. 
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TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
Rozdelenie objektu do PÚ 
Budova má nehorľavý konštrukčný celok, v ktorom sú požiarne deliace konštrukcie a 
nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej časti, len druhu D1. 
Všetky požiarne úseky boli určené a vypočítané podľa STN 92 0201 a zatriedené do SPB 
(pozri výpočet). 
 
Riešená budova je rozdelená na požiarne úseky a to nasledovne: 
1.NP 

N1.01 Predajňa, kancelária 
N1.02 Sklady a zázemie predajne 
N1.03 Kotolňa 
N1.04 Strojovňa chladenia 
N1.05 Elektrorozvodňa NN 

 
Určenie požiarneho rizika 
V zmysle čl. 3.1.1 STN 92 0201-1 je požiarne riziko vyjadrené výpočtovým požiarnym 
zaťažením pv. 
V zmysle čl. 3.2.2. STN 92 0201-1 je vypočítané pv samostatne pre každý PÚ. Pozri 
výpočtovú prílohu. 
Klasifikačné zatriedenie PÚ 
Klasifikačné zatriedenie PÚ vzhľadom na typologické riešenie budovy je navrhnuté 
podľa normy STN 92 0201 na I. stupeň protipožiarnej bezpečnosti nasledovne. 
 
Riešená budova je zatriedená do stupňov protipožiarnej bezpečnosti nasledovne: 
1.NP 

N1.01 Predajňa, kancelária I.SPB STN 92 0201 
N1.02 Sklady a zázemie predajne I.SPB STN 92 0201 
N1.03 Kotolňa I.SPB STN 92 0201 
N1.04 Strojovňa chladenia I.SPB STN 92 0201 
N1.05 Elektrorozvodňa NN I.SPB STN 92 0201 

 
Medzné rozmery PÚ 
Skutočné pôdorysné plochy a počet podlaží požiarnych úsekov nepresahujú stanovené 
dovolené pôdorysné plochy a počet podlaží. 
Požiarne úseky vyhovujú z hľadiska medzných rozmerov a počtu celistvých podlaží 
v súlade s vyhl. č. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201-2. 
 
Posúdenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 
Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií a druh stavebných konštrukcií 
podľa STN 92 0201-2 pre požiarny úsek v I. SPB je splnená a vyhodnotená na základe 
STN EN, Eurokódov a protokolov o klasifikácii výrobkov. Požadované požiarne 
odolnosti sú vo výpočtovej časti a vo výkresovej dokumentácii. 
Trieda reakcie na oheň a trieda vonkajšieho ohňa je určená podľa klasifikačných 
protokolov výrobcov podľa STN EN 13501. 
Hlavným nosným prvkom budovy je železobetónový skelet. 
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NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Nosné stĺpy sú železobetónové min. rozmeru 400x400 mm, z betónu s objemovou 
hmotnosťou najmenej 2500 kg.m-3 s minimálnou osovou vzdialenosťou výstuže 30 mm 
s požiarnou odolnosťou najmenej R 30 D1vystavený účinkom požiaru z viac než jednej 
strany. 
 
Prievlaky sú železobetónové (prefabrikované) tvaru I, minimálnej hrúbky 120 – 300 mm 
s pôsobením požiaru po 3 stranách z betónu s objemovou hmotnosťou najmenej 2500 
kg.m-3 s minimálnou priemernou osovou vzdialenosťou výstuže 25  mm s požiarnou 
odolnosťou najmenej R 30 D1 
 
Strecha je jednoplášťová, na nosnom trapézovom plechu TR 153 s tepelnou izoláciou na 
báze MW triedy reakcie na oheň „A1“ s požiarnou odolnosťou najmenej REI 30 D1. 
 
NENOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Steny - nenosné požiarne deliace konštrukcie sú z keramických tvaroviek, hrúbky muriva 
min 250 mm s požadovanou požiarnou odolnosťou EI 30 D1 podľa STN EN 1996-1-2. 
 
Obvodový plášť – je riešený ako samonosný sendvičový hrúbky 120 mm, predsadený 
pred nosný skelet, s tepelnou izoláciou z PUR peny, bez požiadavky na požiarnu dolnosť 
a z minerálnej vlny s požiarnou odolňosťou najmenej EI 30 D1. Obvodový plášť s 
požiarnou odolnosťou bude v predajni zo severozápadnej strany aj nad presklennou 
fasádou, zo severovýchodnej strany v celej predajni a v sklade až po modul “D”. 
 
Priečky - nenosné požiarne deliace konštrukcie sú z keramických tvaroviek 
(sadrokartónové), priečok hrúbky min 125 mm s požadovanou požiarnou odolnosťou EI 
30 D1 podľa STN EN 1996-1-2. 
 
Požiarne pásy horizontálne a vertikálne nie sú podľa § 44 vyhlášky č. 94/2004 Z.z. 
požadované – nevýrobný stavba s požiarnou výškou NPhpv < 12 m. Požiarne steny sa 
musia stýkať s konštrukciou strechy a strešného plášťa konštrukcie druhu D1 
s požadovanou požiarnou odolnosťou. 
 
Krytina strechy, bude z PVC fólie, nad požiarnym stropom. 
Markízy nad hlavným vstupom budú nehorľavé konštrukcie druhu D1, zasklené 
bezpečnostným sklom, spĺňajúce kritérium d0. 
 
Strešné svetlíky, alebo veľkoplošné svietidlá nad zhromažďovacím priestorom musia byť 
vyplnené (zasklené) materiálom, ktorý pri požiari neodpadáva ani neodkvapkáva 
a ktorých doplnková klasifikácia reakcie na oheň bude d0, prípadne musí byť inak 
zabezpečený proti odpadávaniu a odkvapkávaniu použitých materiálov do 
zhromažďovacieho priestoru. 
 
Povrchy stien, stropov, podláh v požiarnom úseku N1.01 (ZP1) sú určené na základe tab. 
7 STN 92 0201-2, môžu byť triedy reakcie na oheň najviac – C-s1,d0 (steny, stropy) a 
Cfl-s1 (podlahy) – index šírenia plameňa is<100 (mm/min) pre steny a is<100 (mm/min) 
pre podhľady (U4-ZP1). V podhľadoch a prípadne i pri obkladoch stien sa uvažuje, že 
neodpadávajú a neodkvapkávajú pri požiari (doplnková klasifikácia triedy reakcie na 
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oheň d0) s doplnkovou klasifikáciou s1 z hľadiska tvorby dymu. Prípadné horľavé 
povrchové úpravy z horľavých materiálov sa posúdia individuálne v rámci interiéru. 
Požiadavky na vnútorné povrchové úpravy stavebných konštrukcií s hrúbkou viac ako 2 
mm vo všetkých priestoroch požiarneho úseku boli určené podľa § 48 vyhlášky 94/2004 
Z.z.. Musia byť vyhotovené z látok s triedou reakcie na oheň najviac C-s1,d0 a Cfl-s1 
v súlade s STN 92 02 01-2 a STN EN 13501-1. 
Povrchové úpravy sú navrhnuté nehorľavé, triedy reakcie na oheň najviac“ A2-s1,d0“ – 
v technických miestnostiach, skladoch, zázemí. 
 
Zhromažďovacím priestorom ZP1 nebudú vedené žiadne rozvody a inštalácie podľa § 75 
vyhlášky 94/2004 Z. z. 
a) voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky, 
b) voľne vedené rozvody vzduchotechnických zariadení okrem rozvodov 
zabezpečujúcich vetranie týchto priestorov, 
c) voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov 
zabezpečujúcich jej prevádzku, 
d) voľne vedené dymovody, 
e) voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary, 
f) rozvody toxických alebo inak nebezpečných látok, 
g) predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod požadovanú hodnotu 
podľa § 68 a 69. 
Rozvody a dymovody uvedené v písm. b) až e) možno v navrhovaných priestorov 
umiestniť, len ak sú od týchto chránených únikových ciest požiarne oddelené 
konštrukčnými prvkami druhu D1 s požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou dvojnásobnej 
hodnote predpokladaného času evakuácie osôb, najmenej však 30 min. 
 
Všetky prestupy cez zvislé a horizontálne požiarne deliace konštrukcie sa navrhuje utesniť 
podľa technologického predpisu. Všetky prestupy (voda, plyn, elektro, úk, kanalizácia, 
vzt) v požiarne deliacich konštrukciách sa navrhuje utesniť na EI 30 D1 podľa požiarnej 
odolnosti konštrukcie, ktorou prestupujú, napr. podľa technologického predpisu fy „SvT", 
„HILTI" resp. „INTUMEX". V prípade nevyhnutnosti sú riešené ako rozoberateľné 
utesnenia. 
Cez požiarne deliacu konštrukciu môžu prestupovať vzduchotechnické nehorľavé 
potrubia s prierezovou plochou max. 0,04 m2 bez požiarnych uzáverov (požiarnych 
klapiek), s požiarnym utesnením na požiarnu odolnosť konštrukcie podľa STN EN, ich 
vzájomná vzdialenosť musí byť najmenej 0,50 m. Celková plocha požiarne 
neuzatvátvárateľných prestupov vzduchotechnických potrubí môže byť najviac 1/200 
plochy požiarne deliacej konštrukcie konštrukčného prvku, ktorou vzduchotechnické 
potrubia prestupujú. 

Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou väčšou 0,04 m2 musia pri prestupe 
požiarne deliacou konštrukciou mať osadenú požiarnu klapku s požadovanou požiarnou 
odolnosťou konštrukcie, ktorou prestupujú, najmenej EIS 30 - Cx. Ak je klapka osadená 
mimo požiarne deliacu konštrukciu, potrubie musí mať zabezpečenú požiarnu odolnosť 
napr. obkladom až po požiarnu klapku, prípadne musí mať potrubie požiarnu odolnosť 
zabezpečenú obkladom po celej dĺžke podľa vykonanej skúšky. Požiarne klapky budú 
s ručným, teplotným a elektromagnetickým spúšťaním a so signalizáciou uzatvorenej 
polohy. Výustky budú vzdialené od hranice požiarneho úseku viac ako 0,5 m (alebo viac 
ako je druhá odmocnina plochy prierezu potrubia). Poloha VZT klapiek je zakreslená 
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v pôdoryse. Všetky VZT rozvody sú pri prestupe cez požiarne deliace konštrukcie 
kovové. Lokálne VZT jednotky môžu byť súčasťou jedného požiarneho úseku 
s potrubiami väčšími ako 0,04 m2 aj bez požiarnych klapiek (nesmú mať vedené potrubia 
cez iný požiarny úsek). 
 
Požiarne uzávery – medzi požiarnymi úsekmi budú osadené požiarne uzávery typu 
EW30D3-Cx. Požiarny uzáver typu EW možno nahradiť požiarnym uzáverom typu EI1 
alebo EI2. Požiarny uzáver konštrukčného prvku D3 možno nahradiť požiarnym 
uzáverom D1. Požiarne vetracie mriežky musia mať takú požiarnu odolnosť ako je 
odolnosť steny v ktorej sú osadené – EI230D1-Cx. 
 
Požiarne uzávery medzi predajňou a zázemím budú počas prevádzky trvale držané 
v otvorenej polohe elektromagnetom a zatvárané budú automaticky na impulz EPS, vo 
výkresoch sú označené ako „U“. 
Hlavné vstupné dvere v zádverí sa navrhujú posuvné „A“ – dvere pre únikové a zásahové 
cesty napr. „EC Drive FR“ s redudanciou, napojené na EPS, s vlastným náhradným 
zdrojom, s náhradným ovládaním, s bezpečnostnou funkciou – v prípade vyhlásenia 
požiaru a v prípade poruchy, alebo na signál EPS zostanú v trvale otvorenej polohe. 
Dvere budú ovládané na EPS, ako aj manuálnym požiarnym tlačidlom v blízkosti dverí. 
Všetky požiarne uzávery majú zatvárače príslušnej funkčnosti Cx. Odporúčajú sa 
zatvárače minimálne C3 podľa STN EN 14 600. Dvere na únikovej ceste (núdzové 
východové uzávery) sa odporúča opatriť núdzovým východovým uzáverom podľa STN 
EN 179. Dvere na únikovej ceste zo ZP1 sa budú otvárať v smere úniku, budú bez prahov 
a zastrčí a budú mať osadené panikové kovanie „PK“ podľa STN EN 1125. Požadované 
požiarne odolnosti a umiestnenie uzáverov - pozri výkresovú dokumentáciu. Požiarne 
uzávery a východové uzávery budú označené a vybavené v súlade s vyhláškou č. 
478/2008 Z.z. 
POZNÁMKA – Voľba C0 až C5 závisí od zamýšľaného používania. 
C5 - veľmi intenzívne používanie (200 000 cyklov), C4 - veľká frekvencia používania 
používateľmi s malým záujmom o údržbu (100 000 cyklov), C3 - stredná frekvencia 
používania predovšetkým používateľmi s priemerným záujmom o údržbu (50 000 cyklov), 
C2 - malá frekvencia používateľmi s veľkým záujmom uskutočňovať údržbu  (10 000 
cyklov), C1 - udržiavané v otvorenej polohe (500 cyklov), C0 - bez definície vlastností 
 
Výplne otvorov v obvodových stenách budú hliníkové a sú požiarne otvorenými 
plochami. 
 
Navrhnuté konštrukcie vyhovujú z hľadiska požiarnej odolnosti, reakcie na oheň a triedy 
vonkajšieho požiaru strechy. 
 
V súlade s § 8 ods. 1 vyhlášky. č. 94/2004 Z.z. musia byť pre všetky uvádzané stavebné 
konštrukcie a výrobky vykonané počiatočné skúšky typu podľa zákona č. 90/1998 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. 
 
Pri realizácii stavby budú mať všetky stavebné výrobky a konštrukcie doklad 
o preukázaní zhody požiarnotechnických vlastností v zmysle § 5 zákona č. 90/1998 Z. z. 
alebo nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 OJ v znení 
neskorších predpisov, ktoré treba pri kolaudácii predložiť. 
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Prípadnú zmenu skladby konštrukcií resp. prvkov alebo vrstiev, je vždy potrebné 
prehodnotiť z hľadiska požiarnej odolnosti a triedy reakcie na oheň. 
 
Únikové cesty 
Evakuácia osôb z požiarnych úsekoch je zabezpečená viacerými nechránenými 
únikovými cestami priamo na voľné priestranstvo cez východy V1, V2 alebo cez susedný 
požiarny úsek N1.02 a následne na voľné priestranstvo cez východ V3. 
 
Pri výpočte sa uvažovalo, že 2 % ľudí bude s obmedzenou schopnosťou pohybu a 98 % 
ľudí bude schopných samostatného pohybu. Počet osôb je stanovený podľa STN 92 0241 
a podľa druhu prevádzky. V zázemí sa uvažuje maximálne 20 osôb – zamestnanci (sklady 
plocha prvých 150 m2 10m2/osoba, ďalšia plocha nad 150 m2 do 1000 m2 50 m2/osoba) ).:  
E = S / S1 = 150/10 + 244/50 = 15 + 5 = 20 osôb)). V predajni je maximálne 584 osôb 
(predajná plocha cca 1068 m2, (plocha prvých 300 m2 1,5m2/osoba, ďalšia plocha nad 
300 m2 do 1500 m2 2,0 m2/osoba).:  E = S / S1 = 300/1,5 + 768/2,0 = 200 + 384 = 584 
osôb)). V kancelárii je maximálne 5 osôb (kancelária 22,8 m2/5 m2 osoba = 5osôb). Počet 
osôb a ich predpokladaná distribúcia až na voľné priestranstvo je graficky naznačená vo 
výkrese. V súlade s čl. 2.3 STN 92 0241 sa osoby zo skladov započítavajú iba 1x – 
nakoľko je možný výskyt daných osôb buď v predajni alebo v sklade - personál. 
 
Jediná úniková cesta v nadzemných podlažiach vedie len z  priestorov, kde v miestnosti 
súčin E.s nepresahuje 100 osôb, a súčiniteľ a <1,1 alebo kde súčin E.s nepresahuje 120 
osôb v PÚ, a súčiniteľ a <1,1 z PÚ. 
Technické miestnosti prístupné z exteriéru (kotolňa, strojovňa chladenia, elektrorozvodňa 
NN majú z  hľadiska evakuácie jednoduché pomery. Osoby v prípade vykonania kontroly 
daných priestorov unikajú priamo do exteriéru. Teda dĺžka únikovej cesty vedúca na 
voľné priestranstvo je 0m. 
 
Medzný počet evakuovaných osôb nie je prekročený. 
 
Priestor navrhovanej predajne na 1.NP je zhromažďovacím priestorom ZP1, podľa STN 
92 0201. V požiarnom úseku N1.01 sa na 1.NP uvažuje najviac 589 osôb. Osoby z tohto 
požiarneho úseku unikajú priamo na voľné priestranstvo alebo cez susedný požiarny úsek 
(N1.02) s a <1,1. 
V požiarnom úseku zázemia predajne N1.02 sa uvažuje najviac 20 osôb, ktoré unikajú 
priamo na voľné priestranstvo – ide o osoby personálu predajne, ktoré sa započítavajú iba 
jeden krát. 
 
Z predajne unikajú osoby viacerými smermi na voľné priestranstvo cez otváravé dvere 
s panikovým kovaním a automaticky otvárané posuvné dvere, pričom každým únikovým 
východom sa uvažuje najmenej 20% osôb. 
 
Dĺžka, šírka a kapacita únikovej cesty z požiarnych úsekov je posúdená vo výpočtoch 
podľa STN 92 0201-3, pričom bola meraná od najvzdialenejšieho miesta požiarneho 
úseku alebo od ucelenej skupiny, miestností (v sklade) podľa STN 92 0201-3 po voľné 
priestranstvo, resp. cez susedný požiarny úsek až na voľné priestranstvo. 
 
Svetlá šírka NÚC je najmenej 550 mm (1,0 u) medzi pokladňami a 900 mm (1,5 u) 
v ostatných prípadoch (zázemie), možno ju zúžiť na 800 mm dverami. Minimálna šírka 
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nechránenej únikovej cesty medzi regálmi je 1100 mm (2,0 u). Započítateľná šírka 
únikovej cesty sa nesmie v smere úniku zužovať (ani v dverách). Okolo dvier na únikovej 
ceste zo ZP1 sa nevyskytujú ostenia obrátené proti smeru úniku evakuácie osôb. 
V grafickej časti sú v pôdoryse naznačené minimálne šírky ÚC (zelená bodkovaná čiara), 
ktoré musia byť počas prevádzky trvale voľné komunikácie. 
 
Podlaha po oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo 
vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni, to 
neplatí na podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo, na terasu a pod. 
 
Dvere na únikovej ceste musia umožňovať bezpečný a rýchly prechod pri evakuácii osôb 
a nesmú brániť zásahu hasičskej jednotky. Dvere na únikovej ceste sa otvárajú v smere 
úniku pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch. Dvere na 
únikovej ceste budú bez trvalých prahov a zástrčí. Dvere na únikovej ceste zo ZP 1 budú 
opatrené panikovým kovaním podľa STN EN 1125. 
Hlavné vstupné dvere sa navrhujú posuvné – dvere pre únikové a zásahové cesty napr. 
„EC Drive FR“, napojené na EPS, s vlastným náhradným zdrojom, s náhradným 
ovládaním, s bezpečnostnou funkciou – v prípade vyhlásenia požiaru a v prípade poruchy 
alebo na signál EPS zostanú v trvale otvorenej polohe. Dvere budú ovládané na EPS 
a manuálne tlačidlom vedľa dverí. 
Na únikových cestách nesmú byť umiestnené zábrany, obmedzovače pohybu osôb 
a turnikety v čase evakuácie osôb. Všetky únikové dvere sa otvárajú v smere úniku, 
okrem dverí na začiatku únikovej cesty podľa STN 92 0201. Únikové dvere sú bez prahu 
a bez zastrčí. 
 
Počet unikajúcich osôb nie je prekročený. Dĺžka NÚC je v súlade §65 vyhl. 94/2004 Z.z.. 
Šírka NÚC je v súlade §68 a §69 vyhl. 94/2004 Z.z.. Podlaha a dvere na únikovej ceste sú 
v súlade s  §70 a §71  vyhl. 94/2004 Z.z.. Počty evakuovaných osôb na jednotlivých 
únikových cestách boli overené a sú uvedené vo výpočtovej časti. Návrh počtu, dĺžok a 
šírok únikových ciest z jednotlivých miestností vyhovuje. 
V budove bude spracovaný zoznam panikových kovaní a požiarnych uzáverov a ich 
kontrola bude podľa vyhlášky č. 478/2008 Z. z. 
 
Osvetlenie ÚC je prirodzené a elektrické a je popísané nižšie, označenie únikových ciest 
je popísané nižšie. 
Voľné priestranstvo pri budove, na ktoré vyúsťujú únikové cesty zo zhromažďovacieho 
priestoru umožňuje odchod osôb od stavby v dostatočnej šírke a pobyt osôb pri hustote 4 
osoby na m2. 
 
Budova je vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou, domácim rozhlasom pre 
vyhlásenie požiarneho poplachu a sveteným signálom (majákom) podľa projektu EPS. 
V riešených požiarnych úsekoch sa navrhuje domáci evakuačný rozhlas. 
Vyhlásenie požiarneho poplachu je na signál EPS, riadenie evakuácie je evakuačným 
rozhlasom alebo kombinovanými hlásičmi EPS. Tlačidlové hlásiče EPS budú osadené pri 
únikových východoch a sú naznačené vo výkresoch. 
 
Únikové cesty sa označia piktogramami podľa NV č. 387/2006 Z. z., STN EN 1838 
a STN 01 8012-2. 
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Odstupové vzdialenosti 
Výpočet odstupových vzdialeností je spracovaný pre nehorľavý konštrukčný celok, pre 
jedno podlažný požiarny úsek podľa STN 92 0201-4. S odstupovými vzdialenosťami od 
padajúcich horľavých predmetov sa neuvažuje – plochá nehorľavá strecha. Pozri 
výpočtovú prílohu. Najväčšia odstupová vzdialenosť je 16,000 m. Odstupové 
vzdialenosti zasahujú do voľného priestranstva okolo budovy a neohrozujú susedné 
budovy. Odstupové vzdialenosti zasahujú za hranicu pozemku severovýchodným 
a severozápadným smerom. Zasahovanie odstupových vzdialeností za hranicu pozemku 
sa vyrieši v rámci stavebného konania. Vo výkresoch sú zakreslené maximálne odstupové 
vzdialenosti. 
 
Zariadenia pre hasiaci zásah 
 
Príjazdy a prístupy 
Prístupová komunikácia je riešená existujúcou komunikáciou – Račianska ulica 
a spevnené plochy 
pred budovou. Prístupová komunikácia spĺňa požiadavky § 82 vyhlášky č. 94/2004 Z. z., 
má trvale voľnú šírku najmenej 3,0 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou je 
najmenej 80 kN. Do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh. Vjazdy na 
prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku 
najmenej 4,5 m. Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň 30 m (skutočná 
vzdialenosť do 5 m) od vstupov do stavby, cez ktorý sa predpokladá zásah. Hlavné a 
vedľajšie vstupy sú nakreslené vo výkrese situácie. 
Nástupné plochy nie sú podľa § 83 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. požadované pre stavbu, 
ktorá má požiarnu výšku najviac 9 m, prístup na strechu bude pomocou požiarneho 
rebríka osadeného na fasáde budovy. Odstavenie požiarnych automobilov je uvažované 
na príjazdovej komunikácii a spevnenej ploche pri budove. Ohlasovňa požiarov pre 
riešenú prevádzku je v priestore kancelárie vedúceho predajne. 
 
Zásahové cesty 
Vnútorná zásahová cesta nemusí byť vybudovaná, pretože nie sú splnené požiadavky 
na stavbu v zmysle § 84, vyhl. 94/2004 Z .z. Hĺbka objektu nie je viac ako 60 metrov. Po 
obvode stavby musia byť každých 200 metrov umiestnené rebríky pre prístup na strechu 
(obvod stavby je 170 m). 
Vonkajšia zásahová cesta 
V súlade s § 86 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. bude stavba vybavená požiarny rebríkom. 
Obvod stavby je menej ako 200 m. Požiarny rebrík bude označený v súlade s  NV č. 
387/2006 Z. z.. 
 
Voda pre hasiace účely 
V riešenom území je vybudovaný verejný vodovod minimálnej dimenzie DN 200 na 
ktorý sa napojí odbočka DN 150. 
 
Návrh vonkajšieho požiarneho vodovodu a odberných miest 
Pre požiarne úseky nevýrobnej stavby s plochou požiarneho úseku Predajne viac ako 
1000 m2 a maximálne 2000 m2 (N1.01 – Predajňa + vstup + kancelária, S = 1180,85 m2) 
je potreba požiarnej vody stanovená podľa STN 92 0400 na Q = 18,0 l.s-1. 
Uvedená potreba požiarnej vody bude zabezpečená z navrhovaného vonkajšieho 
nadzemného hydrantu DN 150, umiestneného v zatrávnenom páse na vodovodnom 
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potrubí DN 150. V blízkosti navrhovanej budovy sa nachádzajú aj existujúce podzemné 
hydranty DN 80. Nový hydrant je navrhnutý mimo požiarne nebezpečného priestoru 
požiarneho úseku vo vzdialenosti najmenej 5 m a najviac 80 m od stavby. Vzájomná 
vzdialenosť medzi hydrantmi môže byť najviac 160 m. 
Nadzemný hydrant sa umiestni pri príjazdovej komunikácii v zatrávnenom páse – vstupe 
do areálu, v blízkosti vstupov do zásahových ciest - pri únikových východoch zo stavby. 
Najnepriaznivejšie odberné miesto má mať hydrostatický pretlak najmenej 0,25 MPa. 
 
Návrh vnútorných hadicových zariadení 
Vnútorné hadicové navijaky s tvarovo stálymi hadicami sú navrhnuté v súlade s STN 92 
0400 a podľa STN EN 671-1. Hadicové navijaky HN DN 25/30 alebo HN DN 33/30 
(dĺžka hadice 30m podľa dispozície) s minimálnym prietokom jedného HN Q = 59 l.min-1 

a HN DN 33/30 s minimálnym prietokom jedného HN Q = 90 l.min-1 sú v stavbe 
rozmiestnené tak, aby v každom mieste požiarneho úseku, v ktorom sa predpokladá 
hasenie, bol umožnený zásah najmenej jedným prúdom vody. Vnútorné vodovodné 
potrubie pre viac ako dve hasiace zariadenia sa navrhuje na súčasné použitie najmenej 
dvoch hadicových zariadení Qmin=2,5 l.s-1 (1 x DN 33+ 1x DN 25). Hadicové zariadenia 
sa umiestnia tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli najviac vo výške 
1,3 m nad podlahou, aby bol k nim umožnený ľahký prístup a aby nezužovali 
požadovaný trvale voľný komunikačný priestor. Poloha hadicových navijakov je 
naznačená vo výkresoch. Spoločné vnútorné rozvodné vodovodné potrubia pre hadicové 
zariadenia a zariadenia na iný účel musia byť nehorľavé so závitovými spojmi 
s nehorľavou izoláciou triedy reakcie na oheň A1L alebo A2L-s1,d0. Uvažuje sa 
maximálne so súčasným odberom pre dve hadicové zariadenia DN 25 + DN 33 3,0 l.s-1. 
Najnepriaznivejšie odberné miesto má mať hydrostatický pretlak najmenej 0,20 MPa. 
Hadicové navijaky budú označené návodom na použitie a stanovište piktogramom podľa 
NV č. 387/2006 Z. z., STN 01 8012 a vyhl. č. 699/2004 Z .z. 
 
Hasiace prístroje 
Hasiace prístroje sú navrhnuté pre riešené priestory v súlade s STN 92 0202-1 a STN EN 
3 práškové PHP PR6 kg a snehové CO2 5kg. 
Pri každom hadicovom navijaku sú umiestnené dva práškové hasiace prístroje. Hasiace 
prístroje sa môžu umiestniť aj na hranici požiarneho úseku, pre ktorý sú určené. Hasiace 
prístroje budú ďalej rozmiestnené podľa požiadaviek technológie a prevádzky. Umiestnia 
sa na zvislých stavebných konštrukciách v primeranej výške v závislosti od prístroja 
a tak, aby rukoväť prístroja bola najviac 1,2 m nad podlahou. Hasiace prístroje sú 
rozmiestnené tak, aby ich maximálna vzdialenosť bola najviac 30 m. Umiestnenie 
hasiacich prístrojov pozri vo výkresovej časti. 
Technik požiarnej ochrany môže meniť typ hasiaceho prístroja, za predpokladu, že 
zabezpečí dostatočné množstvo hasiacej látky v súlade s výpočtom, podľa účinnosti 
daného typu hasiaceho prístroja, a zabezpečí osadenie vhodného typu hasiaceho prístroja 
vzhľadom na účel miestností (el. zariadenia a pod.). 
Hasiace prístroje budú označené návodom na použitie a stanovištia piktogramom podľa 
NV č. 387/2006 Z. z. a STN 01 8012. 
 
Posúdenie potreby aktívnych zariadení požiarnej ochrany (EPS, SHZ, ZOTSH, NO, 
HO DOMÁCI ROZHLAS, POžiarny a EVakuačný výťah) 
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Návrh elektrickej požiarnej signalizácie - EPS 
Elektrická požiarna signalizácia bude inštalovaná v súlade s § 88 vyhlášky č. 94/2004 
podľa STN 73 0875, STN 34 2710 a STN EN 54 vrátane svetelného signálu (maják) pre 
vyhlásenie požiarneho poplachu podľa projektu EPS. Ústredňa EPS je umiestnená v 
ohlasovni požiaru  (kancelária vedúceho). V priestoroch budú inštalované bodové 
automatické hlásiče pod stropmi a tlačidlové hlásiče pri únikových východoch. V prípade 
inštalovania celistvého podhľadu sa navrhujú automatické hlásiče aj nad podhľad, pokiaľ 
bude požiarne zaťaženie nad podhľadom viac ako 7,5 kg.m-2. V budove musí byť 
k dispozícii textová a grafická dokumentácia EPS pre vyhľadávanie jednotlivých hlásičov 
a určenie vykonávanej činnosti. Ide o adresovateľnú ústredňu s dvojstupňovou 
závislosťou. Overenie požiaru do 1 minúty. Vyhlásenie poplachu a evakuácie do 5 minút. 
Z ohlasovne požiarov musia byť ovládané zariadenia, ktoré v prípade požiaru treba 
uviesť do činnosti alebo uzatvoriť. V ohlasovni požiarov sa bude nachádzať aj 
pohotovostné CENTRAL STOP tlačidlo. 
EPS ovláda 
- vyhlásenie evakuačnej správy (evakuačný rozhlas a svetelnú signalizáciu), 
- automatické otvorenie posuvných dverí „A“ 
- zatvorenie posuvných požiarnych uzáverov držaných počas prevádzky v otvorenej 
polohe na elektromagnet „U“ medzi predajňou a zázemím 
- odstavenie deonu NN 
- ZOTSH v časti predajne (otvorenie strešných svetlíkov – klapiek) 
- vypínanie HVAC (VZT) zariadení 
- ovládanie požiarnych klapiek 
- prenos hlásenia na pult centrálnej ochrany 
 
Akustická signalizácia vzniku požiaru nemôže byť v ZP1, kde je neprípustný vznik 
paniky medzi osobami. V prípade vzniku požiaru vyšle ústredňa EPS signál 
evakuačnému rozhlasu na prehratie „EVAKUAČNEJ SPRÁVY“ do ZP1. 
Postup spúšťania všetkých zariadení bude podrobne rozpracovaný v prevádzkovej knihe 
EPS. 
EPS bude napojená na pult centrálnej ochrany, ktorá zabezpečuje ostrahu pre Billu. 
V ohlasovni požiarov bude telefón, ktorý môže slúžiť na ohlasovanie požiaru. 
Samostatný projekt EPS bude spracovaný v súlade s vyhláškou č. 726/2002 Z.z a STN 
EN 54. 
 
Návrh stabilných hasiacich zariadení - SHZ 
V súlade § 87 vyhlášky č. 94/2004 nie je potrebné inštalovať stabilne hasiace zariadenie. 
 
Návrh zariadenia na odvod tepla a splodín horenia - ZOTSH 
V súlade STN 92 0201 a vyhláškou 94/2004 Z.z. je potrebné inštalovať zariadenie na 
odvod tepla a splodín horenia v zhromaždovacom priestore ZP1. ZOTSH sa bude otvárať 
automaticky (prívodné a odvodné otvory) na impulz EPS ako aj pomocou manuálneho 
tlačidla ZOTSH. Toto zariadenie sa navrhuje prirodzené – odvod cez strešné svetlíky, 
prívod vzduchu cez otvory na fasáde – automaticky otvárané posuvné dvere a navrhuje sa 
v súlade s STN EN 12 101. Tlačidlové hlásiče – diaľkové ovládanie ZOTSH bude 
osadené v ohlasovni požiarov. ZOTSH sa navrhuje ako certifikovaný systém podľa STN 
EN 12 101 s tepelným a dymovým čidlom. Odporúča sa aj dažďové a veterné čidlo. 
Strešné svetlíky nesmú pri požiari odkvapkávať alebo odpadávať (iba materiál 
s doplnkovou klasifikáciou  triedy reakcie na oheň „d0“). 
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Samostatný projekt ZOTSH bude spracovaný podľa STN EN 12 101 a platných 
predpisov. 
 
Návrh núdzového osvetlenia - NO 
Núdzové osvetlenie je inštalované na únikových cestách, ktoré slúžia pre únik viac ako 
50 osôb a v celom ZP 2. 
Osvetlenie únikových ciest je prirodzené a elektrické. Núdzové osvetlenie je navrhnuté 
v trase úniku, v osi únikovej cesty NÚC až po únikový východ z budovy až do 
vonkajšieho priestoru podľa STN EN 1838, STN EN 50172 a STN EN 62034. Navrhuje 
sa svietidlo s centrálnym batériovým systémom STN EN 50171. Núdzové svietidlo je 
umiestnené pri vstupoch (východoch) a na miestach všade, kde uniká viac ako 50 osôb. 
Na únikových cestách je nutné v smere úniku zabezpečiť núdzové osvetlenie v osi úniku 
najmenej 2 lx (čiara „NO“ vo výkrese). V blízkosti východových dverí a na miestach kde 
je potrebné zvýrazniť potenciálne nebezpečenstvo alebo bezpečnostné zariadenie (každé 
požiarne zariadenie), majú mať osvetlenosť podlahy podľa 4.1 STN EN 1838, 5 lx. 
Odporúča sa, aby osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia sa umiestnili 200 – 250 cm 
nad úrovňou podlahy. 
Samostatný projekt núdzového osvetlenia bude spracovaný podľa príslušných STN 01 
8012, STN EN 1838, STN 50 172 a vyhlášok. 
 
Označenie únikových ciest  – ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo 
viditeľný, musí byť smer úniku vyznačený na všetkých únikových cestách. Smer úniku 
musí byť vyznačený zariadením s vlastným zdrojom svetla na únikových cestách. 
V únikových cestách určených na evakuáciu najviac 25 osôb možno zariadenie 
s vlastným zdrojom svetla nahradiť značkami so svetielkujúcimi farbami. Označenie 
únikových ciest bude v súlade s  NV č. 387/2006 Z. z.. 
 
Návrh havarijného (antipanikového) osvetlenia - HO 
V ZP1 sa navrhuje havarijné osvetlenie (bezpečnostné a náhradné osvetlenie – 
antipanikové) podľa STN EN. Minimálne 10 % prevádzkových svietidiel nachádzajúcich 
sa v ZP 1 sa musí napojiť na náhradný zdroj elektrickej energie (tj. na UPS) aby plnili 
funkciu bezpečnostného a orientačného osvetlenia. 
 
Návrh domáceho rozhlasu 
V súlade s § 90 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. je potrebné inštalovať domáci rozhlas. 
Vnútorný evakuačný rozhlas je inštalovaný a počuteľný vo všetkých miestnostiach PÚ 
podľa STN EN 60849 a  STN EN 54-16. Zvuková a svetelná signalizácia vyhlásenia 
poplachu sa navrhuje. V budove budú telefóny, ktoré môžu slúžiť na ohlasovanie požiaru. 
V prípade vzniku požiaru vyšle ústredňa EPS signál evakuačnému rozhlasu na 
prehratie „EVAKUAČNEJ SPRÁVY“ a spustenie optickej signalizácie. 
V  ohlasovni požiarov sa umiestni aj zariadenie na ovládanie evakuačného rozhlasu 
a mikrofón. 
 
Požiarny a evakuačný výťah 
V súlade s § 58 a § 85 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. nie je potrebné zriadiť evakuačný 
a požiarny výťah. 
 
Výťah 
V riešenej budove sa nenachádza výťah. 
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Posúdenie TZB 
 
Vetranie a klimatizácia 
Priestory sú vetrané prirodzene oknami a VZT zariadeniami na hygienicky požadovaný 
objem výmeny vzduchu a podľa požiadaviek technológie a typológie priestorov podľa 
STN EN. 
Prívody a výfuky sa navrhujú v predpísaných vzdialenostiach od horľavých povrchov 
a požiarne otvorených plôch podľa STN 73 0872. 
VZT potrubia sa navrhujú kovové, podľa STN 73 0872 a nadväzujúcich. Kovové 
plechové VZT potrubie je utesnené pri každom prestupe požiarne deliacou konštrukciou 
ako je popísané v časti stavebné konštrukcie. Požiadavky na požiarne klapky sú popísané 
v časti stavebné konštrukcie. 
O klapkách sa spracuje dokumentácia požiarnych uzáverov a tieto sa budú kontrolovať 
v súlade s vyhláškou o PÚ. 
 
Vykurovanie 
Budova sa vykuruje teplovodným ústredným vykurovaním so zdrojom tepla v plynovej 
kotolni na 1. NP. Kotolňa tvorí samostatný požiarny úsek. Plynová kotolňa a jej vnútorné 
vybavenie je spracované  podľa STN 07 0703. Vnútorný priestor kotolne je bez 
nebezpečia výbuchu podľa STN 33 2320. Elektroinštalácia plynového zariadenia kotolne 
bude opatrená bezpečnostným vypínaním - havarijným stop tlačidlom, ktorým sa dá 
v prípade potreby dá odstaviť prívod elektrickej energie ku kotlom. Bezpečnostné 
vypínanie sa umiestni bezprostredne pri vstupných dverách do kotolne z vonku alebo 
z vnútra kotolne. Osvetlenie musí vyhovovať STN 36 0035 a STN 36 0046. Všetky 
plynové potrubia a armatúry v kotolni musia byť uzemnené podľa STN 38 1390, STN 34 
1010, STN 33 2030. Vetranie kotolne bude prirodzené s 3násobnou výmenou za hodinu 
v súlade s STN 07 0703,  je  dimenzované tak, aby bol zaručený dostatočný prívod 
vzduchu na celkový inštalovaný výkon horákov, pričom musí byť zaručená požadovaná 
výmena vzduchu v priestoroch kotolne za hodinu pri všetkých prevádzkových režimoch, 
okrem odstávky, keď je uzavretý hlavný uzáver plynu kotolne. Spôsob vetrania nesmie 
negatívne ovplyvňovať funkciu horákov a odvodu spalín. 
Teplovodné a teplovzdušné vykurovacie telesá sa navrhuje umiestniť v súlade s návodmi 
výrobcov a v súlade s vyhláškou č. 401/2007 Z. z., STN EN a s pokynmi výrobcov. 
Tepelné spotrebiče budú umiestnené podľa návodov výrobcov a v súlade s vyhláškou č. 
401/2007 Z. z. a STN 92 0300. 
V budove sa nebude nachádzať komín. Dymovody, palivové spotrebiče, elektrotepelné 
spotrebiče, zariadenie ústredného vykurovania sú navrhnuté v zmysle vyhlášky č. 
401/2007 Z. z., nadväzne v zmysle STN 73 4201, STN 73 4210 a STN EN 1443 a podľa 
STN EN, na najvyššiu teplotnú triedu a tlakovú triedu podľa paliva a výkonu spotrebiča. 
Dymovody sú pri prestupe požiarne deliacou konštrukciou požiarne izolované podľa 
vyhlášky a predpisu výrobcu. Výfuky dymovodov sa navrhujú v predpísaných 
vzdialenostiach od horľavých povrchov podľa STN 73 0872. Lehoty čistenia dymovodu, 
palivového spotrebiča a vykonávanie ich kontrol bude v súlade s vyhláškou č. 401/2007 
Z. z. 
Všetky príslušné potrubia budú označené v súlade s STN 13 0072 a STN EN. Meranie a 
regulácia havarijných stavov bude v súlade s STN 18 0003 a STN EN. Všetky prestupy 
rozvodov kúrenia a vody sú utesnené tak ako je uvedené v časti prestupov. 
Všetky potrubia sa navrhuje označiť farebne a značkami v súlade s STN 13 0072. 
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Samostatný projekt vykurovania bude spracovaný podľa príslušných STN EN a vyhlášok 
 
Plynoinštalácie 
V budove je uvažované s rozvodom plynu pre „plynové kotole“. Vzdialenosť povrchu 
potrubia od ostenia okien a iných otvorov bude najmenej 0,5 m v súlade s STN 07 0703. 
Rozvod plynu sa navrhuje v súlade s TP 704 01, STN 38 6413 a STN EN 1775 prípojka 
plynu sa navrhuje v súlade s TPP 702 02. Merač plynu, regulátor tlaku plynu  bude 
v skrinke MaRZ na fasáde objektu podľa STN EN. HUP bude osadený na hranici 
pozemku. Ďalej bude plyn vedený cez chráničku priamo do kotolne. Skrinka MaRZ a 
HUP musí byť označená nápismi HUP + PLYNOMER + Zákaz fajčiť a manipulovať 
s otvoreným ohňom v okruhu 1,5 m. Podružný uzáver plynu bude kotolni. Potrubie bude 
z hladkých trubiek bezošvých z ocele vhodnej na zváranie v zmysle STN 051309.  
Potrubie bude spájané zváraním v zmysle ustanovenia čl. 5.3. STN 38 6413 , čl 15.4 TPP 
702 02. 
V budove bude bezpečnostné a zdravotné označenie v súlade s NV č. 378/2006 Z. z. 
Samostatný projekt plynoinštalácie bude spracovaný podľa príslušných STN EN a 
vyhlášok. 
 
Elektroinštalácie 
Pre budovu bude určené prostredie a protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 
EN 60529, STN 33 0300:2001, STN 33 2000-3 a STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-1 
a STN EN 60079-10 (33 2320). Protokol o prostredí a posúdenie vonkajších vplyvov je 
predmetom samostatnej kapitoly časti elektrické zariadenia.  Rozvody a zariadenia sa 
navrhujú v súlade s príslušnými STN 33 2000-5-21, STN  EN 60079, STN EN 62305 
a nadväzujúcimi STN EN 
Povrchové elektrické rozvody nie sú vedené po vonkajšej strane budovy. Prívod je do NN 
elektrozvodne. Pre napájanie osvetlenia, motorických rozvodov, technológie a VZT 
zariadení bude zavedená požadovaná sústava. Elektrické zariadenie svojou konštrukciou 
(krytie, mechanická konštrukcia, odolnosť proti teplu a požiaru, typ záveru pre prostredie 
s zónami) zodpovedá prostrediu, v ktorom bude umiestnené. Inštalácie a elektrické 
zariadenia sú riešené podľa STN 33 2000-5-21, STN 33 2000-5, STN EN 60079, STN 
EN v zodpovedajúcom vyhotovení s predpísaným krytím, povrchovou teplotou a 
odolnosťou voči požiaru. 
Podružné rozvody elektrickej energie sú v trubkách a zariadeniach v nehorľavých 
stenách, prípadné ich umiestnenie na horľavé povrchy a v nich bude v súlade s STN 33 
2312 a príslušných STN EN v prvkoch určených do horľavých konštrukcií a na ne. 
Zariadenie vhodné do horľavých výrobkov. 
Zdroje tepelnej energie (elektrických, tepelných, sálavých) budú umiestnené v 
bezpečných odstupoch od horľavých povrchov podľa požiadaviek výrobcov a STN EN. 
V budove je navrhnuté bezpečnostné vypínanie v súlade s STN 92 0203, STN 33 
2000-5-51, STN EN 60079 a STN 60 204-1 a STN EN. 
Na všetkých strojoch musia byť bezpečnostné a informatívne nápisy v slovenskom 
jazyku. Všetky používané elektrické stroje sú opatrené označeným vypínačom 
elektrickej energie a havarijným STOP tlačidlom podľa STN EN ISO. V budove 
musia byť označené všetky havarijné vypínače v súlade s STN EN 61310-1. Všetky 
elektrické zariadenia sú označené príslušnými tabuľkami podľa STN EN 61310-1 aj s 
označením, pre ktoré zariadenia slúžia. 
V budove je navrhnutý hlavný vypínač CENTRAL STOP a TOTAL STOP tlačidlo na 
dostupnom a trvalo nezastavanom a prístupnom mieste v technickej miestnosti - 
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elektro a pohotovostné CENTRAL STOP tlačidlo – v ohlasovni požiarov. V prípade 
požiaru v budove sa musí dať odstaviť prívod elektrickej energie CENTRAL STOP 
tlačidlom. Vypínací prvok CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí byť umiestnený tak, 
aby bol chránený proti neoprávnenému či náhodnému použitiu. 
Po havarijnom vypnutí sekundárnych rozvodov CENTRAL STOP tlačidlom ostávajú pod 
napätím zariadenia slúžiace pre evakuáciu a napojené na UPS a havaríjne odstavenie 
technológie ovládané z hľadiska požiarnej bezpečnosti - EPS, NO, HO, a zvuková 
a svetelná signalizácia, požiarny (domáci) rozhlas a zariadenia ovládané EPS – požiarne 
uzávery, ZOTSH). Pomocou  ovládacieho prvku TOTAL STOP je možné vypnúť 
dodávku elektrickej energie pre všetky elektrické zariadenia v stavbe vrátane zariadení 
v prevádzke počas požiaru. 
Elektrické zariadenia bude možné v čase pracovného pokoja vypnúť i pracovníkmi bez 
elektrotechnickej kvalifikácie; v elektrickej rozvodni je umiestnený výkonový vypínač s 
požadovaným krytím, s upozornením na zariadenia, ktoré sú pod napätím. 
Všetky strojové zariadenia sú navrhnuté v súlade s STN EN ISO 12100-2, STN EN 
13478+A1 a ich havarijné vypínanie v súlade s STN EN STN 13850, STN EN 954 a 
signály v súlade s STN EN 457 a STN EN 981 a ich havarijné vypínanie v súlade s STN 
EN. 
Napájanie je riešené z hlavných rozvádzačov a z vedľajších rozvádzačov v budove, kde je 
možné vypnúť elektrické zariadenia (pozri samostatný projekt elektro) vypínače, 
havarijné tlačidlá. 
Kladenie silových káblov sa navrhuje v súlade s STN 34 1050 a STN EN. Rozvody 
elektrickej energie sú v trubkách a chráničkach v nehorľavých stenách, prípadné ich 
umiestnenie na horľavých povrchoch a v nich bude v súlade s STN 33 2312, STN EN 
60670 a STN EN. Elektrické inštalácie v požiarne deliacich konštrukciách budú 
navrhnuté tak, aby neznižovali požiarnu odolnosť steny a utesnené ako je uvedené v časti 
– prestupy. 
Ochrana proti atmosférickej elektrine sa navrhuje ako na horľavý povrch steny a strechy 
v súlade s STN EN 62305-1 až 5 alebo výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1391 (vrátane platných dodatkov) a inými súvisiacimi 
normami. Zvody upevnené novými zvodovými podperami tak, aby boli dodržané 
požiadavky hlavne 5.3.4 STN EN 62305-3. Bleskozvod (zariadenie na ochranu pred 
účinkami atmosférickej elektriny) - vedenia a zvody budú upevnené zvodovými 
podperami tak, aby boli dodržané požiadavky STN EN 62305-1 až 5, s príslušným 
prierezom zvodu podľa 5.3.4 STN EN 62305-3. Pre ochranu proti atmosférickým 
vplyvom je spracovaný samostatný projekt. 
Všetky kovové prvky sú uzemnené. Na uzemnenie sa pripoja aj kovové časti 
technologických zariadení, rozvádzače a kovové konštrukcie. 
V priestoroch je navrhnutá ochrana pred účinkami statickej elektriny v súlade s STN 33 
2000-5-21, STN 33 2030 a STN 33 2031 a STN EN. 
Vnútorné informačné rozvody budú v súlade s STN 34 2300 a STN EN. Meranie 
a regulácie aj pre havarijné stavy bude v súlade s STN 18 0003 a STN EN. 
 
Všetky káblové rozvody pre zariadenia, ktoré sú v prípade požiaru v prevádzke 
a ostatné káblové rozvody, budú mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej 
energie a budú vedené káblami, ktoré majú ustanovené vlastnosti podľa prílohy 14 
vyhlášky č. 94/2004 Z. z a STN 92 0203 a to: 
A) Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie 
pre: 
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a) zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie 30 min 
b) zariadenie na ovládanie požiarneho uzáveru, 
vypínanie elektrickej energie   30 min 
c) vizuálne informačné zariadenie na evakuáciu 30 min 
e) evakuačný rozhlas    30 min 
g) núdzové osvetlenie     60 min, 
g´) havaríjné osvetlenie    30 min, 
h) zariadenie na odvod tepla a splodín horenia 60 min 
k) vetranie chránených únikových ciest  30 min 
 
B) Požiadavky na káble vedené cez požiarne úseky s priestorom: 
3) stavby s vnútorným zhromažďovacím priestorom 
3.1. zhromažďovací priestor     B2ca - s1, d1, a1 (BH, ZO) 
 
3.2. ostatné priestory, v ktorých sa pohybujú návštevníci    B2ca - s1, a1 (BH) 
 
Požiadavky na káble, ktoré sú počas požiaru v prevádzke: 
a) elektrická požiarna signalizácia, húkačka a 
svetelná signalizácia     B2ca, (ZO) 
b) zariadenie na ovládanie požiarneho uzáveru   B2ca, (ZO) 
c) vizuálne informačné zariadenie na evakuáciu  B2ca, (ZO) 
e)   evakuačný rozhlas      B2ca, (ZO) 
g)   núdzové osvetlenie      B2ca - s1, a1, (BH, ZO) 
h)   zariadenie na odvod dymu a tepla    B2ca - s1, a1, (BH, ZO) 
 
Vysvetlivky – trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie: 
B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla 
z káblov za 
1200 s ≤ 15 MJ; maximálna hodnota uvoľneného tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 
m; 
rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 50 Ws-1, 
s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP 1200 ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného 
dymu 
SPR ≤ 0,25 m2/s; 
d1 – žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1200 s; 
a1 – vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3 
 
ZO – odolný proti šíreniu plameňa 
BH – bezhalogénový s nízkou hustotou dymu pri horení 
PH – počas horenia funkčný v požadovanom čase 
 
V prípade, že ide o lokálne elektrické zariadenia s vlastnou batériou alebo s havarijným 
odstavením nie sú požiadavky na funkčnosť prípojných káblov a rozvodov a elektrických 
zariadení zabezpečujúcich funkčnosť vedenia. 
Núdzové osvetlenie v budove slúži i pri zásahu hasičov a je navrhnuté na 60 minút 
funkčnosti. Zdroj núdzového osvetlenia UPS je na 1 hodinu podľa STN EN. Svietidlá sa 
môžu navrhnúť s vlastnou záložnou batériou alebo centrálnym batériovým systémom. 
Prestupy rozvodov sú utesnené, tak ako je uvedené v časti prestupov, a neznižujú 
požiarnu odolnosť konštrukcií, v ktorých sú osadené. 
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Pri hlavnom vstupe do budovy na ohlasovni požiarov musí byť pre hasičov informácia 
o elektrických zariadeniach, ktoré sú pod napätím pri evakuácii a pri požiari. 
Všetky elektrické zariadenia sú označené príslušnými tabuľkami podľa STN EN 61310-1. 
Priestory sú opatrené bezpečnostnými a požiarnymi tabuľkami podľa STN 01 8012-2, 
STN 01 8013, STN EN 60529, STN 33 2310-5-5, STN EN 60079, STN EN 60529, STN 
33 3220, STN 33 3240, STN 38 5422 a pod. 
V budove bude označenie v súlade s NV č. 378/2006 Z. z., STN 01 8012-2 a STN 01 
8013. 
Samostatný projekt elektro bude spracovaný podľa príslušných STN EN a vyhlášok. 
 
Záložný zdroj elektrickej energie 
EPS, Evakuačný rozhlas majú vlastný zdroj – UPS batériu, bezpečné napätie 12 V alebo 
24 V. Núdzové svietidlá a havarijné osvetlenie bude napojené na centrálny batériový 
systém. UPS sa navrhujú podľa STN EN 50171, STN EN 50171, STN EN 50272, STN 
EN 62040-1 a STN EN 62040-2. Pre zabezpečenie požiarne technických zariadení sa 
navrhuje samostatná UPS, ktorá má požiarnu odolnosť skrine EI 30 D1. Spoľahlivosť 
zariadení sa navrhuje podľa STN EN pre evakuáciu osôb a likvidáciu požiaru a havárie, 
nezávisle do ostatných zariadení. 
 
Hlavné uzávery médií 
Hlavný uzáver vody je vo vodomernej šachte – nemení sa. 
Hlavný vypínač elektrickej energie je v elektrorozvodni NN. Havarijné vypínanie je 
navrhnuté pre vypínanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie. Vypínací prvok 
CENTRAL STOP a TOTAL STOP je v elektrorozvodni NN. Pohotovostné CENTRAL 
STOP tlačidlo je v ohlasovni požiarov. 
Hlavné uzávery UK, TÚV sú v kotolni. 
Hlavný uzáver plynu, je na hranici pozemku podľa STN EN. Podružný uzáver plynu je 
v kotolni. 
 
Hlavné a vedľajšie uzávery budú označené príslušnými tabuľkami v súlade s NV č. 
378/2006 Z. z., STN 01 8012-2 a STN 01 8013 a STN EN 61310-1:2000. Hlavné a 
vedľajšie uzávery budú trvale prístupné. 
 
Posúdenie technológie 
 
Ide o veľkopredajňu potravín – nevýrobného charakteru. 
V budove nebudú žiadne sklady požiarne nebezpečných látok. Ide len o ukladanie 
v predajni. V budove nebudú horľavé kvapaliny, skvapalnené plyny, ani tlakové nádoby, 
ani žieraviny, jedy a chemikálie, okrem povolených množstiev podľa vyhlášok PBS pre 
predajne a nadväzné sklady. 
V rámci predajne je dovolené ukladanie najviac 3 m3 HK všetkých tried nebezpečnosti, 
z toho najviac 20% HK I. triedy nebezpečnosti , v súlade s vyhl. č. 96/2004 Z. z. HK 
môžu byť umiestnené v prepravnom obale. 
 
V rámci skladu drogérie pre predajňu je dovolené ukladanie najviac 1 m3 HK všetkých 
tried nebezpečnosti, z toho najviac 20% HK I. triedy nebezpečnosti , v súlade s vyhl. č. 
96/2004 Z. z. HK môžu byť umiestnené v prepravnom obale. V sklade drogérie budú 
horľavé kvapaliny umiestnené vo vlastnej lokálnej záchytnej a havarijnej nádrži (napr. 
ekopaleta). 
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Všetky vyhradené technické zariadenia sa navrhujú v súlade s zákonom č. 124/2006 Z. z. 
BP a vyhláškou č. 508/2009 Z. z. Technológia bude mať prehlásenú zhodu v súlade so 
zákonom č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov a stavebné výrobky a 
konštrukcie podľa zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a stavebného 
zákona. 
Odpadky budú uskladnené do nádob s vekom a uskladňované na určenom mieste – mimo 
budovy. Odpadky budú odstraňované priebežne. 
 
požadovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi 
 
Pre budovu bude spracovaná a aktualizovaná dokumentácia požiarnej ochrany majiteľa a 
užívateľa podľa platných predpisov: 

- požiarny štatút 
- požiarne poplachové smernice 
- požiarny evakuačný plán 
- protipožiarna hliadka právnickej osoby 
- požiarna kniha 
- dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi 
- dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok 
- dokumentácia vody na hasenie požiarov 
- dokumentácia o kontrolách a revíziách hasiacich zariadení (EPS, PHP, hydranty, 

hadicové navijaky, požiarne uzávery, NO, HO, klapky), a ďalších vecných 
prostriedkoch požiarnej ochrany 

- dokumentácia EPS 
- dokumentácia ZOTSH 
- dokumentácia vody na hasenie požiarov 
- dokumentácia požiarnych uzáverov 
- prevádzkové predpisy 

 
Pri uvedení budovy do užívania bude uvedená dokumentácia k dispozícii. Po uvedení do 
činnosti bude technik požiarnej ochrany vykonávať preventívne prehliadky v lehotách 
určených zákonom č. 314/2001 Z. z. v zmysle neskorších predpisov. 
 
Záver 
 
Preventívne opatrenia požiarnej ochrany musí zabezpečovať majiteľ a užívateľ v zmysle 
príslušných vyhlášok a smerníc. 
Poznámka: 
Prípadné zmeny koncepcie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby budú vždy 
prekonzultované zo špecialistom požiarnej ochrany a príslušným HaZU. 

Použité STN (VÝBER) 
STN 92 0101, STN 92 0102, STN 92 0111, STN 92 0201-1 až 4, STN 92 0400, STN 92 
0202-1, STN 92 0241,  STN 73 0872, STN EN 13501, STN EN 12 101, STN EN 1992-1-2, 
STN EN 62 305, vyhláška č. 401/2007 Z. z., vyhláška č. 478/2008 Z. z.,  vyhláška č. 
94/2004 Z. z., vyhláška č. 96/2004 Z. z., vyhláška 142/2004 Z. z., vyhláška č. 121/2002 Z. 
z., vyhláška č. 699/2004 Z. z., vyhláška č. 719/2002 Z. z.,  zákon 314/2001 Z.z. NV č. 
387/2006 Z. z, zákon č. 90/1998 
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B8 F - ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE STAVENISKA 
Nariadenie č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko s účinnosťou od 1. júla 2006, kde zamestnávateľ je povinný zabezpečiť 
ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci na stavenisku.  
Pojem „stavenisko“ je v nadväznosti na Smernicu 92/57 EHS o implementácií 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa 
meniacich staveniskách, rozšírený oproti zákonu č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako priestor, v ktorom sa 
vykonávajú aj práce v rámci opráv, rekonštrukcií alebo výmeny na technickom, 
technologickom alebo energetickom vybavení stavieb už užívaných, ale aj priestor, 
v ktorom sa vykonávajú napr. len výkopové práce alebo aj vypratávanie staveniska po 
skončení prác. 
V zmysle zákona č. 330/1996 Z.z v znení zákona č. 158/2001 a nariadenia poverí 
stavebník podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých 
koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac 
ako jeden zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba. 
Stavebníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje 
stavba. Jeho povinnosťou je dodržiavať podmienky na zaistenie BOZP pri príprave 
projektu stavby a uskutoňovaní stavby. Tým, že poverí koordinátora dokumentácie 
a koordinátorov bezpečnosti, ešte sa nezbavuje zodpovednosti za plnenie požiadaviek 
BOZP. Zostáva mu naďalej úloha robiť také opatrenia, aby na stavenisku boli vytvorené 
bezpečné pracovné podmienky. 
Pred začatím zemných prác mudí dodávateľ stavebných prác overiť na stavenisku 
inžinierske siete, podzemné priestory, presakovanie alebo výron škodlivých látok 
a v spolupráci s projektantom určiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce. 
Stavenisko v zastavanom území obce miesto výkonu musí byť oplotené do výšky 
najmenej 1,8 m. Pri líniových stavbách alebo staveniskách, na ktorých sa vykonávajú 
krátkodobé práce, postačí ohradenie dvojtyčovým zábradlím do výšky 1,1 m alebo iným 
vhodným opatrením. 
Pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov 
alebo technologických dôvodov nemožno ohradiť, musí sa zaistiť bezpečnosť prevádzky 
alebo osôb, napr. riadením prevádzky alebo strážením.     
Oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejných komunikácií musí byť v noci a pri 
zníženej viditeľnosti opatrené výstražnýnm červeným svetlom v čele prekážky a ďalej vo 
vzdialenosti minimálne každých 50 m. 
Stavenisko mimo zastavaného územia obce nemusí byť oplotené alebo ohraničené, ak je 
vzdialené od verejnej komunikácie viac ako 30 m. Stavenisko mimo zastavaného územia, 
kde sa nepredpokladá verejný prístup (pole a pod.) sa nemusí oplotiť alebo ohradiť, ak je 
s užívateľmi pozemkov dohodnuté, akým spôsobom bude vykonané po obvode 
staveniska upozornenie na nebezpečenstvo. 
Možné zdroje nebezpečenstva (otvory, jamy, nestabilné konštrukcie a stavebné dielce, 
stroje a pod.) mudí dodávateľ stavebných prác vhodným spôsobom zabezpečiť. Všetky 
vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty, ktoré k nim vedú, sa musia 
označiť bezpečnostnými značkami a tabuľkami so zákazom vstupu na stavenisko 
nepovolaným osobám.  
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Skládky, skladištia a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať 
v priestoroch trvale ohrozovaných dopravou bremien, prácou vo výške, na 
komunikáciách, kde by prekážali prevádzke motorových a iných vozidiel, prípadne 
používaniu komunikácií osobami, ak nie je v dokumentácii stavieb určené inak. 
Umiestnenie skládok a skladísk v ochranných pásmach sa musí riešiť podľa osobitných 
predpisov. 
Skladovací priestor musí mať výšku zodpovedajúcu spôsobu skladovania a používania 
mechanizácie. Skladovací priestor, v ktorom sa pracovníci pohybujú, musí mať výšku 
najmenej 2,1 m. 
Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené, spevnené a označené 
bezpečnostnými tabuľkami zakazujúcimi vstup nepovolaným osobám. 
Konštrukcčné prvky, ktoré na seba pri skladovaní tesne priliehajú a nemajú časti, ktoré 
by umožnili bezpečné uchopenie v okách alebo držadlách a pod. musia byť vždy uložené 
na podkladoch. Je zakázané ako podklady používať guľatinu alebo vrstvené podklady. 
Zriaďovanie medziskládok je dovolené v technologicky zdôvodnených prípadoch, 
pričom uskladnené dielce, ktorých statické vlastnosti sa môžu znížiť poveternostnými 
vplyvmi, musia sa vhodne chrániť. 
Minimálna šírka komunikácie na chôdzu na stavenisku musí byť 0,75 m, pri priemernej 
prevádzkie šírka 1,5 m. Komunikácie na chôdzu s väčším sklonom ako 1:3 musia mať 
aspoň na jednej strane jednotyčové zábradlie vysoké 1,1 m. 
Prekážky na komunikáciách ovplyvňujúce bezpečný prejazd, ako aj zákaz vjazdu 
a koniec cesty sa musí označiť bezpečnostnými značkami a tabuľkami.  
Na komunikáciách, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo pádu osôb, vybehnutie alebo 
zbehnutie vozidla alebo mechanizačných prostriedkov, sa musia vykonávať opatrenia ako 
napr. ohradenie alebo zvodidlá. To sa týka aj koncov komunikácií a zakázaných vjazdov. 
Všetky otvory a jamy na staveniskách alebo komunikáciách, kde hrozí nebezpečenstvo 
pádu osôb, musia byť zakryté alebo ohradené. Zakrytie súvislým poklopom sa musí 
vykonať tak, aby ho nebolo možné pri prevádzke odstrániť alebo poškodiť. 
Poklop musí mať únosnosť zodpovedajúcu predpokladanej prevádzke. Nezakrývajú sa 
len tie otvory a jamy, v ktorých sa pracuje. Ak sa zdržujú v bezprostrednej blízkosti ďalší 
pracovníci, musia sa otvory a jamy ohradiť alebo strážiť. 
Používať sa môžu len stroje a strojné zariadenia (ďalej len „stroje“), ktoré svojou 
konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie 
bezpečnosti práce. Stroje sa môžu používať iba na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé, 
v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. 
Dodávateľ stavebných prác je povinný vydať pokyny na obsluhu a údržbu strojov, ktoré 
obsahujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky. 
Pokyny na obsluhu a údržbu musia podľa druhu stroja obsahovať: 
a/ povinnosti obsluhy pred začatím prevádzky stroja v smene, 
b/ povinnosti obsluhy počas prevádzky stroja, 
c/ rozsah, lehoty a spôsob vykonávanej údržby, vrátane revídzií, 
d/ spôsob zabezpečenia stroja počas prevádzky, pre premiestňovaní, odstavovaní 

z prevádzky, opravách a proti nežiadúcemu uvedeniu do chodu,     
e/ spôsob dorozumievania a dávania návestí, 
f/ umiestnenie a zabezpečenie stroja po skončení prevádzky, 
g/ zakázané úkony a činnosti, 
h/ spôsob a rozsah záznamov o prevádzke a údržbe stroja. 
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Návod na obsluhu a údržbu musí byť v jazyku slovenskom alebo českom. Pokyny na 
obsluhu a údržbu stroja alebo návod na obsluhu a prevádzkový denník sa musia umiestniť 
na určenom mieste, aby boli obsluhe kedykoľvek k dispozícií.  
Stroje môže samostatne obsluhovať len pracovník, ktorý má pre túto činnosť príslušnú 
odbornú spôsobilosť. 
Pracovník určený na obsluhu stroja (ďalej len „obsluha“) musí byť najmenej raz za 24 
mesiacov školený a preskúšaný z predpisov na zaistenie bezpečnosti práce. 
Ak má stroj charakter vyhradeného technického zariadenia, musí obsluha spĺňať aj 
požiadavky určené na jeho obsluhu. 
Obsluha sa musí plne venovať ovládaniu stroja tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť 
osôb, stroja a konštrukcií. Obsluha je povinná oboznámiť sa pred začiatkom prác so 
záznamami a prevádzkovými odchýlkami zistenými počas predchádzajúcej pracovnej 
smeny. Obsluha pred začatím prác musí podľa návodu výrobcu prezrieť stroj 
a príslušenstvo a prekontrolovať, či ovládacie, oznamovacie a bezpečnostné zariadenia sú 
funkčne činné. 
Ak zistí obsluha závadu alebo poškodenie, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť práce 
a prevádzky, ktorú nie je schopná sama odstrániť, nesmie stroj uviesť do prevádzky 
a musí závadu ohlásiť zodpovednému pracovníkovi. Ak takú závadu zistí počas 
prevádzky, stroj sa musí ihneď zastaviť a bezpečne zaistiť proti nežiadúcemu spusteniu. 
Počas preádzky musí sledovať chod stroja a zistené závady zaznamenať do 
prevádzkového denníka tak, kde je to predpísané, zaznamenať i ďalšie určené údaje.          
Pred uvedením do prevádzky sa stroje musia vybaviť: 
a/ prevádzkovými dokladmi a označiť evidenčným číslom a názvom prevádzkovateľa 
stroja, 
b/ bezpečnostnými oznámeniami, bezpečnostnými nátermi, značkami, tabuľkami 
a nadpismi v slovenskom alebo českom jazyku, 
c/ predpísaným zariadeniam na zvukovú výstrahu (húkačka), ktorého hladina hlasitosti 

musí v miestach merania vonkajšieho hluku stroja prevyšovať hladinu hluku stroja 
aspoň a desať dB(A). Pri súčinnosti viacerých strojov musí byť hladina hlasitosti 
húkačky v rozmedzí 93-104 dB(A),   

d/ ochranným zariadením v miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu pracovníkov. Pri 
obslužných plošinách strojov, prípadne výrobného zariadenia musí byť obsluha 
chránená proti pádu od výšky 0,5 m. Ovládače stroja sa musia zabezpečiť proti 
náhodilému spusteniu.  

 
Pred spustením stroja musí zodpovedný pracovník oboznámiť obsluhu s miestnymi 
prevádzkovými a pracovnými podmienkami, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť práce. Ak je 
na stroji predpísané signalizačné zariadenie, každé uvedenie stroja do chodu sa musí 
oznámiť zvukovým alebo svetelným výstražným znamením.    
Pri práci stroja na verejných komunikáciách musí dodávateľ stavebných prác zabezpečiť 
stály dozor. Tento pracovník je povinný vydávať pokyny na zaistenie bezpečnosti práce. 
Stroje sa pri prerušení  alebo ukončení prevádzky musia zaistiť tak, aby sa nemohli stať 
zdrojom ohrozenia alebo neoprávneného použitia. 
Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu elektrických zariadení 

      Pracovníci pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi 
vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa Vyhl. 718/2002. 
Oboznámenie musí byť prevedené v súlade s STN 34 3108. 

 Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na elektrických zariadeniach 
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      Pracovníci určení na prácu na el. zariadeniach musia byť zaškolení a preukázateľne 
preskúšaní na túto činnosť v zmysle Vyhl. 718/2002 Zb. 

 Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení 
       a/ s poskytovaním prvej pomoci pri úraze el. prúdom, 
       b/ s protipožiarnymi predpismi, 
       c/ s používaním ochranných pomôcok, 
       d/ s postupom pri hlásení závad na zariadeniach. 
 
 Požiadavky na vykonávanie revízií a skúšok v zmysle Vyhl Zb.718/2002 
      pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť na nich vykonané východzia revízia a 

skúšobná prevádzka v rozsahu potrebnom na preverenie bezpečnej a spoľahlivej 
prevádzky el. zariadení podľa STN 33 2000-1 a STN 33 2000-6-61. Prevádzkovateľ je 
potom povinný vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej 
inštalácie v zmysle STN 33 1500. 

 Údržba elektrických zariadení 
      Všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo musia byť udržované v takom stave, aby 

ich prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré neboli dlhší čas v 
prevádzke, musí byť pred ich opätovným zapojením preverená ich bezpečná 
prevádzkyschopnosť 

  
Bezpečnostné opatrenia 

        Montáž zariadení tohto projektu môže urobiť firma resp. osoba  s príslušným oprávnením 
podľa Vyhlášky MPSVaR SR č 718/2002 Z.z. 

      Po ukončení montáže pred uvedením do prevádzky musí byť zariadenie podrobené 
odbornej prehliadke    (revízií) a 1. úradnej skúške el. zariadenia.  

         Bezpečnosť pri práci bude podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374 / 1990 Zb. a Vyhlášky č. 
59 / 1982 v znení Vyhlášky č. 484 / 1990.  

         Vzhľadom k tomu, že vyhradené technické zariadenie bude v majetku Západoslovenskej 
energetiky, a.s., prevádzkovanie elektrického zariadenia určí ZSE, a.s. podľa svojich 
prevádzkových predpisov a zvyklostí, ktoré však musí byť v súlade s prílohou č. 3 
vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z.   

 Bezpečnosť pri práci, bezpečnosť technických zariadení 
          Navrhované zariadenia musia vyhovovať platným normám a bezpečnostným predpisom 

so zvláštnym zreteľom na normy : 
STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie budov,časť 4, kapitola 41: Ochrana pred 
úrazom elektrickým prúdom   
STN 33 0300 - Druhy prostredí pre elektrické zariadenia 
STN 33 3200 - Elektrické stanice a rozvodné zariadenia 
STN 33 3240 - Stanovište výkonových transformátorov 
STN 33 2000-5-52 - Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení 
STN 38 2156 - Káblové kanály, priestory, šachty a mosty 
Navrhnuté technické zariadenia sú vyhradené elektrické zariadenia skupiny „A/c“ podľa 
Prílohy č.1  -  Vyhlášky MPSVR SR č.718 / 2002 Z.z.  
Navrhnuté technické zariadenie po vybudovaní bude v majetku ZSE, a.s., pre obsluhu , 
prevádzku a údržbu ktorých platia prevádzkové predpisy ZSE, a.s. Bratislava.   
Osvedčenia 
Všetky zariadenia podliehajú osvedčovaniu Slovenskému skúšobnému ústavu SKTC 101 
v Novej Dubnici a Technickej inšpekcii SR. Osvedčenia zabezpečuje dovozca zariadenia 
resp. výrobca zariadenia.  
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Na predmetnú TS typu TBSV bol TI SR vydaný základný certifikát : 
ODBORNÉ A ZÁVAZNÉ STANOVISKO k bezpečnosti vyhradeného technického 
zariadenia 
A OSVEDČENIE č.: 1222/1/2003 –  EZ z  6.5.2003. 

   Prehliadky a skúšky elektrického zariadenia 
V zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. sa musia prehliadky a skúšky 
technických zariadení vykonať pred ich uvedením do prevádzky. V zmysle horeuvedenej 
vyhlášky §11 pred uvedením transformačnej stanice do trvalej prevádzky je potrebné 
zabezpečiť prvú úradnú skúšku od TI SR. 
Zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosť pracovníkov 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických 
zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam 
v zmysle §6, odst. 1 zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. a zákona NR SR č.158/2001 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 95/2000 Z.z. 
a Zákonníka práce.   

 Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona 
NR SR č. 264/1999 Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody... a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa 
elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný 
elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie oprávňuje používať za 
obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb 
a majetku. 
Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte 
elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné 
dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001: 
Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na 
kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky SÚBP č. 718/2002 Z.z.  
Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa 
kvalifikácie osôb. 
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné 
oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti pri práci. 
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia. 
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – 
Spoločné ustanovenia, čl. 7.2 – práca na elektrických inštaláciách mn, čl. 7.3 – práca na 
elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná 
cudzím (vyslanými) pracovníkmi. 

    
        Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie 

požiarov na elektrických  inštaláciách. 
Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť 
podľa STN 34 3101:1987/a a súvisiacich predpisov a STN. 
Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa 
STN 34 3107:1967/a a súvisiacich predpisov a STN. 
Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať 
v zmysle STN 33 2230:1986 a súvisiacich predpisov a STN. 
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       Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, 
ustanovenia čl. 4 –    Základné princípy, čl. 5 – Zvyčajné prevádzkové postupy, čl. 6 – 
Pracovné postupy, čl. 7 – Postupy na údržbárske práce... 

            Bezpodmienečne dbajte na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len 
odborníkmi v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z.z., §14. Odborná spôsobilosť pracovníkov 
na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č. 
718/2002Z.z.§19, §20, §21, §22, §23 a §24. 

 
 Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu 

po prechodnej strate napätia v sieti, okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie 
je spojené s nebezpečenstvom úrazu, poruchy, alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné 
spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu, alebo 
uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie 
znemožniť ani núdzové, alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia. 

 Rozvádzač, resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže 
vyrábať len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 
718/2002 Z.z. 

 Rozvádzač musí byť vyrobený podľa  ,STN EN 604 39-2/2000 
STN IEC 604 39-3+A1/1998, STN EN 604 39-4/2000, STN EN 604 39-5/2000. 

 K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho 
inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. 

 Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími 
ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu. 

 Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej 
strany  
rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré 
zabezpečia dostatočný a stály tlak. 

 Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, 
ktorá rozvádzač inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave 
a inštalovaní podľa STN 33 20 00-6-61/1995 a STN 33 15 00/1991. 

 Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach 
konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové 
napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru, alebo 
výbuchu.  

 Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej 
dokumentácie, vyhotovenej podľa vyhlášky č. 718/2002 Z.z., §5 príloha 2, zákona č. 
264/1999 Z.z.,príloha č.4,STN 33 2000-1/2000 a STN 33 2000-3/2000 a im pridruženým 
predpisom  STN. 

 Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových 
a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.Všetky časti 
elektrického zariadenia musia byť mechanicky  pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú 
nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované a chránené 
proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. 

 Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť 
požiar, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat 
a majetku. Do rozvodných zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné 
vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých 
obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením, bezpečným a rýchlym 
ovládaním. Všetky časti elektrickej inštalácie.ktoré släžia na zaistenie bezpečnosti osôb 
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v prípade nebezpečenstva  (napr.hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené 
a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka, alebo nápis s príslušným 
pokynom.Všetky elektrické zariadenia,ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, alebo 
elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu 
vzniku a rozšíreniu požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky 
chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa. 

 
          Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach,musia byť ich 

nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpačené proti nežiaducému zapojeniu, prípadne 
musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb. 

          Elektrické zariadenia, u ktorých  sa zistí,že ohrozujú život,alebo zdravie osôb, treba 
ihneď odpojiť a zabezpečiť. 

 Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou 
značkou podľa STN EN 613 10-1/2000, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN IEC 
604 17, značka č. 5036. 

 Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými a cudzími 
inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky. 

 Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné,čo najkratšie, 
a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia 
stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické 
vedenie, podklady ani okolité priestory.    

          Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných konštrukcií sa musia 
zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa izolované 
elektrické vedenia spájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V 
rúrkach a podobnom úložnom materiály sa nesmú vodiče spájať. 
Najmä sa musia urobiť opatrenia: 
proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), 
proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach 
(obaloch, puzdrách, krytoch a konštrukciách), v zmysle STN IEC 61140:2000 a STN 33 
2000-4-41:2000, proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, v zmysle STN 34 
1390:1970c a STN 33 2000-5-54:2000, proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov 
statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1986 proti nebezpečným účinkom elektrického 
oblúku, proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie 
a elektrického zariadenia. 

       Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo 
pracovník technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia. 
Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné 
a kohorentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď. 
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle 
vyhlášky č. 718/2002Z.z. §9 až §13, sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami 
podľa STN 33 1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6-61:1995. 
Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí: 
zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou, správna funkcia ochranných 
a zabezpečovacích zariadení, výsledky všetkých prehliadok a skúšok, vrátane 
nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov, doklady k zariadeniu (atesty, 
certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia, 
ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia. 



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
 

MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
 

PORTIK, spol. s r.o,  Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava 
 

Bratislava, 27. august 2012 
 
 

168

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky 
a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického 
zariadenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný 
investora a pracovníkov investora, resp.majiteľa a pod.poučiť v zmysle §20 vyhlášky č. 
718/2002 Z.z., o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom 
zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení 
neobvyklým  a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie. Z 
predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčasnených. 
 

 Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za 
vykonanie poučenia investora v zmysle §20,vyhlášky č.718/2002 Z.z. 
Ostatné ustanovenia  
Požiarna bezpečnosť 
Je zaručená zaručená vyhotovením transformačnej stanice podľa platných noriem a 
predpisov a jej odbornou obsluhou. 
Stanovište olejového transformátora, v zmysle STN 32 3240 - Stanovište výkonových 
transformátorov, má byť vybavené mobilným hasiacim zariadením  3 ks 6 kg 
CO2.Hasiace prístroje nie sú súčasťou dodávky transformačnej stanice. 
 
Ochranné a pracovné pomôcky 
Transformačnú stanicu treba vybaviť ochrannými a pracovnými pomôckami v zmysle 
STN 38 1981. V prípade požiadavky zákazníka je možná ich dodávka v rámci 
transformačnej stanice. 
Zoznam ochraných a pracovných pomôcok prílohou realizačného projektu trafostanice! 
 
 
 
 
  
V Bratislave 27. 08. 2012    Vypracoval: Ing. Pavol Fabian 


