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Úvod
Na základe objednávky hlavného projektanta Ing. Kataríny Fronkovej a Ing. arch. Petra
Králika je spracované nasledujúce statické posúdenie prestavby kultúrneho domu na
komunitné centrum v obci Baďan časť Klastava.
Na objekte bude zrealizovaná výmena strešnej konštrukcie, podkrovných vencov a návrh
stropu, prestavba existujúceho zádveria, zateplenie fasády a dodatočné zateplenie strešnej
konštrukcie. Dané úpravy je potrebné riešiť s prihliadnutím na stabilitu a statiku objektu.
Projektová dokumentácia časť statika rieši popisom v statickom posudku a výpočte
spôsob prestavby. Posudok zateplenia fasády bude spočívať z posúdenie počtu kusov
kotvených prvkov zateplenia do stenovej konštrukcie, posúdenie únosnosti obvodovej steny
s ohľadom na nové priťaženie.

Podklady
Podkladom pre spracovanie projektu bola pracovná kópia projektu stavebnoarchitektonickej časti, spracovaná firmou FMK project partners s.r.o., október 2017
a technické listy a detaily zatepľovacích firiem.

Použité normy, predpisy, literatúra, software
-STN 73 0035

Zaťaženie stavebných konštrukcií
-STN 73 1201
Navrhovanie betónových konštrukcií
-STN_EN_1990
Zásady navrhovania konštrukcií.
-STN_EN_1991-1
Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií.
-STN_EN_1991-1-3
Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia, Zaťaženia snehom.
-STN_EN_1991-1-4
Zaťaženie konštrukcií, Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia, Zaťaženia vetrom.
-STN_EN_1992-1-1
Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá
-STN_EN_1996-1-1
Navrhovanie murovaných konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá
-Horejší, Šafka:
-Statické tabuľky, SNTL v Prahe, 1987
-Programová vybavenosť : Microsoft Office 2007, Autocad 2010, CADS RC, Scia engineer 2015,
Windows 10
-Európske technické osvedčenie ETA–04/0023

Popis existujúcej stavby
Objekt je pôdorysného tvaru obdĺžnik, dvojpodlažný, bez podpivničenia. Prízemie je
čiastočne zapustené do svahovitého terénu zo zadnej strany. Z ľavej strany objektu sa
nachádza prístupové schodisko a zádverie pre druhé nadzemné podlažie.
Obvodové nosné múry hlavnej časti objektu sú v hrúbke 540 mm z lomového kameňa
vyplňovaného hlinou. Svetlá výška prízemia je 2,4m a druhé nadzemné podlažie má 3,135m.
Stropná doska bola sondami určená ako monolitická s predpokladanou hrúbkou 120mm.
Prístavba zádveria spolu so schodiskom boli realizované v neskoršom čase a tým došlo
k nerovnomernému sadnutiu konštrukcii čo malo za následok roztrhnutie zadnej časti
základovej a stenovej konštrukcii.
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Zastrešenie objektu bolo realizované pomocou valbovej strechy so sklonom 40 stupňov
a ťažkej keramickej krytiny. Stolica ako aj korkvy sú z tvrdého reziva a pomúrnice sú
z mäkkého smrekového reziva. Pri obhliadke a zameraní krovu bolo zdokumentované
poškodenia nosnej konštrukcie drevokaznými škodcami a hubovou plesňou. Záver obhliadky
bolo skonštatovanie havarijného stavu strešnej konštrukcie.

Popis navrhovaných úprav prestavby
Stavebné úpravy pozostávajú z viacerých častí:
 V mieste existujúceho vonkajšieho schodiska a zádveria sa vybuduje nová časť
objektu. V prednej časti sa na prízemí vytvorí priestor pre technickú miestnosť a na
druhom nadzemnom podlaží sa vytvorí sociálne zázemie.
 Vytvorenie nového stavebného otvoru.
 Výmena strešnej konštrukcie. Pri novom návrhu sa uvažujú priehradové väzníky
v max. rozstupe 0,925m so sklonom 30 stupňov.
 Zateplenie fasády a strechy.

Základové pomery
Vzhľadom na skutočnosť, že na pozemku nebol vykonaný inžiniersko-geologický
prieskum, základy boli navrhnuté na predpokladanú únosnosť zeminy 200kPa. V projekte sa
predpokladajú nasledovné základové pomery:
 pozemok je svahovitý prípadne mierne svahovitý, v blízkosti domu nie sú
tektonické zlomy
 územie nie je poddolované, v susedstve sa nenachádzajú zdroje technickej
seizmicity
 trieda ťažiteľnosti zeminy 2-4
 minimálna tabuľková únosnosť zeminy v základovej škáre Rdt = 200kPa pri
zohľadnení všetkých priaznivých aj nepriaznivých činiteľov, zemina v úrovni
základov je vhodná na zakladanie
 (nie spraše atď.)
 max. hladina podzemnej vody je min. 1,0 m pod spodnou úrovňou základov,
podzemná voda nevykazuje agresívne účinky na betónové konštrukcie

Základy
Navrhovaná základová konštrukcia bude vytvorená z monolitických stupňovitých
základových pásov. Spodná časť základových pásov bude šírky 0,5 a výšky 0,5m a horná časť
bude realizovaná z dvoch radov debniacich tvárnic DT30. Z dôvodu svahovitého terénu,
základová konštrukcia bude realizovaná viac úrovňovo. Presný tvar viď výkres 17_056_500.
Materiál základových pásov je z betónu C20/25, XC2 vystužený betonárskou výstužou B500(B).
Krytie výstuže bude 50mm.
Základová doska bude hr: 150mm, z betónu C20/25 vystužená pri spodnom povrchu
KARI sieťou KY50 s krytím 50mm. Pod dosku bude zhutnený štrkový podsyp hr:150mm, min
na 150kPa.
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Základová škára vyhovuje norme STN 73 1001 o nezámrznej hĺbke, čo je min. 1,050m
pod úrovňou upraveného terénu pre danú lokalitu. Pod úroveň základu je navrhnutá vrstva
štrkového podsypu hr. 150mm. V prípade, že v základovej škáre sa narazí na jemnozrnnú
sprašovitú zeminu/ íl, štrkový podsyp je nutné nahradiť podkladným betónom hr:150mm.
Výkopové práce sa doporučujú prevádzať strojne (posledných hr.100 mm dokopať
ručne). Tesne pred betonážou základov je potrebné začistenie dna výkopu.
Vzhľadom k tomu, že vo všetkých prípadoch sú základy namáhané centrickým tlakom,
nemá význam posudzovať únosnosť betónu , pretože únosnosť betónu v tlaku,
mnohonásobne prevyšuje zaťaženie. Dôležité je posúdiť únosnosť kontaktného napätia v
základovej škáre. Pre nízke stavebné objekty do dvoch podlaží v jednoduchých základových
pomeroch možno posudzovať základy pomocou výpočtových únosností Rdt , pričom stačí
dokázať splnenie jednej podmienky stability, t.j.:

ds Rdt
Rdt
ds
Vds
Aef

ds = Vds/Aef

tabuľková výpočtová pevnosť
kontaktné napätie
prevádzkové výpočtové zaťaženie
efektívna plocha

Pozor ! Nesmie sa zabudnúť na vynechanie prípadných prestupov pre zdravotechnické rozvody (viď príslušné výkresy).

Zvislé nosné konštrukcie
Murované steny:
Navrhované nosné obvodové steny objektu sú z presných pórobetónových tvárnic
YTONG Standard pórobetónových tvárnic hr:300mm, pevnostnej triedy P2-400 spájané
tenkovrstevným lepidlom doporučeným výrobcom.
Konštrukčné rozmery čo najviac rešpektujú skladobné rozmery tvárnic. V rámci
zhotovovania týchto konštrukcií je nutné dodržiavať pokyny výrobcov materiálov.

Vodorovné nosné konštrukcie
Existujúca stropná doska:
Pri zameraní objektu bolo zistené, že stropná doska bola v minulosti spravená ako
monolitická doska, hrúbky 120mm. Sondy v stropnej dosky neboli v tomto štádiu spravené
a tak je len predpoklad, že stropná doska vyhovuje na medzný stav únosnosť a limitného
pretvorenia.
Pred realizáciou je nutné nosnú výstuž obnažiť a túto skutočnosť prezistiť .

Navrhovaná stropná doska:
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Stropné doska nad 1NP sa bude realizovať ako monolitická hrúbky 150mm z betónu
C20/25, XC1 vystužené betonárskou výstužou B500(B). Krytie v styku so zeminou 50mm,
ostatné bude 25mm.

Strecha
Strešná konštrukcia je navrhnutá ako sedlová strecha so sklonom 30 stupňov s ľahkou
strešnou plechovou krytinou. Strešná konštrukcia bude realizovaná z drevených
priehradových väzníkov spojených lisovacími styčníkovými plechmi.
Navrhované väzníky pozostávajú z hornej pásnici 60x120mm, dolnej pásnici
60x100mm a diagonál 60/80mm.
Všetky prvky priehradových väzníkov sú navrhnuté z hranatého borovicového reziva
triedy C18 a musia byť ošetrené náterom proti hnilobám a drevokaznému hmyzu (napr.
Pregnolit - D) a protipožiarnym náterom (napr. Plamor). Drevená konštrukcia v exteriéri musia
byť impregnovaná 2x napúšťacou fermežou a konečným povrchových náterom.
Strecha je riešená v statickej časti projektu v súlade s výkresom 17_056_503, vrátane
výkazu reziva, detailov a rezov.

Stuženie objektu
Stuženie objektu vo zvislých rovinách je zabezpečené nosnými stenami. Stuženie vo
vodorovnej rovine je zabezpečené priestorovou tuhosťou stropnej dosky a podkrovnými
vencami. Stuženie v rovine strechy je zabezpečené dreveným väzníkom a navrhovaným
zavetrením.
Budovu nie je potrebné vyšetrovať na statické účinky vetra. Na účinky vetra však bola
posúdená strešná konštrukcia.

Statická schéma
NAVRHOVANÁ ZÁKL.KONŠTRUKCIA
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
STRECHA
STUŽENIE OBJEKTU

železobetónové monolitické základové pásy
YTONG pórobetónové tvárnice 300, P2-400
sedlová strecha – drevené priehradové väzníky
zabezpečujú nosné steny, stropná doska
a stužujúce podkrovné vence a priestorová tuhosť
dreveného krovu.

Údaje o zaťažení
Vo výpočte bolo uvažované s nasledovným zaťažením:
 Vlastná tiaž nosnej konštrukcie (f=1.35)
 Vlastná tiaž ostatných zabudovaných materiálov
 Sneh - 4. zóna, 1. región – m.n.m. 370m
sk
=
1,26 kN/m2
smim. =
1,68 kN/m2
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Vietor -terén typu III., zákl. rýchlosť 26m/s - qp(z)=0,68 kN/m2 (f=1.5)

V statickom výpočte bolo uvažované s normovou objemovou tiažou stavebných
materiálov navrhnutých v podkladoch. Náhodné zaťaženie je podľa STN EN 1991-1-1. Každá
zmena zaťaženia vyžaduje posúdenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

Zateplenie obvodového plášťa
Popis zaťelplovcieho systému
Jestvujúci obvodové steny kamenné sa v projektovej dokumentácií navrhuje zatepliť
tepelnoizolačnými doskami z expandovaného polystyrénu EPS 70F . Kontaktný zatepľovací
systém ETICS. Objekt po celej ploche bude zateplený tepelnoizolačnými doskami hr:160mm.
Skladba kontaktného zatepľovacieho systému ETICS
1. lepiaca a výstužná hmota
hr: 1,5mm
2. tepelnoizolačná doska z (expand. polystyrén 70F) hr: 160mm
1. lepiaca a výstužná hmota
hr: 1,5mm
3. sklotextilná mriežka
4. základný náter
5. tenkovrstevná roztieraná hladká omietka

Stále priťaženie na obvodovú stenu zatepľovacím systémom ETICS
s tepelno izolačnou doskou z Extrúdovaného polystyrénu hr:160mm
Tenkovrstvá roztieraná hladká omietka
Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu EPS 70F
lepiaca a výstužná hmota
Sklotextilná sieťka a + mech. kotviace hmoždiny (ejotherm STR U 2G )
Lepiaca a výstužná hmota

Objem.
hmotnosť
2000 kg/m^3
16 kg/m^3
2000 kg/m^3

hr.
(m)
0,005
0,160
0,005

1600 kg/m^3

0,002

Suma bez vl. váhy posudzovaného prierezu SGk =

Gk
(kg/m2)
10,00
2,56
10,00
2,00
3,20
27,76

Záverečné zhodnotenie „priťaženia obvodového plášťa“
Priťaženie od navrhovaného certifikovaného zatepľovacieho systému ETICS na
obvodový plášť bude max. cca 28 kg/m2 . Hrúbka obvodových stien je 540mm. Minimálna
hmotnosť obvodového steny je 0,540 x 1800kg/m3 = 972kg/m2 + vlastná hmotnosť omietky=
2 x 0,03 x 2500 kg/m2 = 150kg/m2 , celkové zaťaženie bolo 1122 kg/m2.
Pri samotnom návrhu a dimenzovaní obvodovej steny boli uvažované minimálne
súčinitele bezpečnosti od vlastnej váhy pre kamenné múry 1,1 a pre omietku 1,3. Z toho
vyplýva, že do statického posúdenia pre prvý medzný stav – únosnosť sa uvažovalo s extra
priťažením: pórobetón 972*0,1 = 97,2kg/m2 a omietkou 150*0,3 = 45kg/m2. Celková rezerva
len z vlastnej váhy je 142,2 kg/m2.
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Max priťaženie od navrhovaného hmotnostne najnepriaznivejšieho zateplenia voči
rezerve je:
28 kg/m2< 142,2 kg/m2
VYHOVUJE!
Z posudku je zrejmé, že priťaženie z navrhovaného zateplenia tvorí nárast len 19,69%
(28,0 / 142,2 kg/m2) z rezervy vlastnej hmotnosti obvodovej steny a preto nosná obvodová
stena vyhovuje na požadované priťaženie.

Horizontálne namáhanie obvodovej nosnej steny:
Sila horizontálneho namáhania na odvodového murivo pri pôsobení vetra sa nemení,
mení sa len celková plocha. Toto navýšenie je však zo statického hľadiska zanedbateľné oproti
doterajšiemu celkovému namáhaniu.
Tepelnoizolačné dosky z extrúdovaného polystyrénu hr: 160mm doporučujem kotviť
po celej zatepľovanej ploche objektu s min. 6 kotvami STR U 2G s prídavným tanierom na 1m2
plochy. Typické detaily kotvenia zatepľovacieho systému realizovať podľa doporučených
detailov a technických listov vybraného dodávateľa.
Výpočtové maximálne sanie na obvodom murive je Ned = -0,81 x 1,5 = -1,22kN/m2.
Pri navrhovanom počte 6 kotiev/m2 musí kotva byť schopná preniesť 0,203kN.
Navrhovaná únosnosť kotvy STR U 2G pre pórobetón, (kamenné steny) je NRk =0,75kN
Ncr = NRk . Mc = 0,75 x 1/3 = 0,25kN
POSUDOK - 6 kotiev na m2
NEd
≤
Ncr
2
1,22kN/m ≤ 1,5 kN /m2
Premenné zaťaženie - VIETOR

VYHOVUJE!

STN EN 1991-1-4

Zákl.rýchl. vetra =
Kategória terénu =
z (m) = 8,7 m

Zaťažovacia šírka steny = 1000 mm

výška budovy - h = 8,7 m
šírka budovy - b = 14,0 m
e=min(b alebo 2h) = 14,00 m
hustota vzduchu r= 1,25 kg/m^3

qb  1/ 2  r  vb2( z )

qb = 0,42 kN/m^2

q p ( z )  ce ( z )  qb

qp(z) = 0,68 kN/m^2

Sučinitele vonkajšieho tlaku na STENU C pe,10
A

B

C

D

E

-1,2

-0,8

-0,5

0,8

-0,6

Tlak vetra na stenu - w, stena
A (kN/m 2) B (kN/m 2) C (kN/m 2) D (kN/m 2) E (kN/m 2)
-0,81
-0,54
-0,34
0,54
-0,41
+ tlak; - sanie
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Pred začatím prác dodávateľ zatepľovacieho systému musí vykonať výtrhové skúšky
a preukázať požadovanú únosnosť kotiev. V prípade, že požadované hodnoty sa
nenamerajú, je nutné zhustiť kotviace body tak, aby počet kotiev prenásobený nameranou
únosnosťou kotiev bola väčšia ako 1,22 kN/m2.

Metodika statického výpočtu
Podrobný statický výpočet bol vykonaný sofistikovaným programom Scia Engineer 2015.
Vnútorné sily prútových konštrukcií boli počítané metódami stavebnej mechaniky, resp. MKP.
Napätosť v prierezoch jednotlivých prvkov bola určená pomocou lineárnej pružnosti.
Posudzovanie napätosti, stability a deformácií jednotlivých prvkov nosnej konštrukcie bolo
vykonané podľa platných noriem.

Výsledky statického výpočtu
Výsledky statického výpočtu preukázali, že:
 Navrhovaná základová konštrukcia je schopná preniesť zvislé zaťaženie
do základovej pôdy
 Nosné steny sú schopné preniesť zvislé a horizontálne zaťaženie, ktoré na
ne bude pôsobiť
 Stropné dosky vyhovujú pre medzný stav únosnosti a limitného
pretvorenia
 Navrhované zateplenie obvodového plášťa a strešnej konštrukcii
vyvoláva v nosných prierezoch mierne zvýšené namáhanie oproti doteraz
pôsobiacemu namáhaniu, avšak toto zvýšenie je relatívne nízke
a prenesie sa v rámci rezerv v napätiach prierezov týchto prvkov.
 Konštrukcia ako celok je stabilná

Záver posudku
Na základe výsledkov statického výpočtu možno skonštatovať:
Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum v rozsahu podľa projektu je zo
statického hľadiska
PRÍPUSTNÁ
Za týchto podmienok:
1.1
1.2
1.3

V prípade ak sa nájde spodná voda v základovej škáre je nutné informovať
statika, aby prekontroloval návrh základovej konštrukcie.
Pri výkopových prácach je nutné postupovať podľa odseku č.4,5.
Akékoľvek zmeny oproti odsúhlasenej PD je nutné konzultovať a schváliť
projektantom. Svojvoľné zmeny a úpravy konštrukcií sú neprípustné.
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1.4

1.5

1.6

Pri realizačných prácach je nutné dodržiavať všetky platné zákony, vyhlášky,
predpisy a nariadenia o bezpečnosti pri práci, najmä však bezpečnosť práce
a technických zariadení pri stavebných prácach. S platnosťou od 1. októbra 1990
bola SÚBP a SBÚ vydaná vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce
a technických zariadení pri stavebných prácach. Táto vyhláška platí pre prípravu,
vykonávanie stavebných, montážnych a udržiavacích prác s nimi súvisiacimi
a vzťahuje sa na všetky právnické a fyzické osoby, vykonávajúce dodávateľským
spôsobom stavebné práce a ich pracovníkov.
Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie
stavieb podľa §43d a §48 - §52 stavebného zákona, príslušné technické normy,
hygienické, protipožiarne, bezpečnostné normy a príslušné ustanovenia vyhlášky
číslo 532/2002 Zbierky zákonov.
Pri uskutočňovaní stavebných prác sa budú dodržiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce a technických zariadení a ochrany zdravia osôb na stavenisku.
Stavenisko musí spĺňať ustanovenia §43i, odstavec 3 stavebného zákona.

Žiar nad Hronom, október 2017

Zodpovedný statik:

............................................
Ing. Michal Fronk
autorizovaný projektant statiky
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Výpočtová dokumentácia

A. Zaťaženie
Stále zaťaženie na strechu hornú SGk

STN EN 1991-1-1
hr.
(m)
Gk (kN/m)
Ľahká plechová krytina s latovaním
0,150
Izolácia
0,35
0,263
Podhľad
0,500
0,913
Suma bez vl. váhy posudzovaného prierezu SGk =
Objem.
Hmotnosť
15 kg/m^2
75 kg/m^3
0,50 kN/m^2

Náhodilé zaťaženie - SNEH
STN_EN_1991-1-3_NA1

Zaťažovacia šírka strechy = 1000 mm
Sklon strechy a 1 = 30,00°
Sklon strechy a 2 =

Topografia C e =
Tep. súčin. C t =
Nadmor. výška A=

1,0
370 m

Zóna =
Región =

a=

0,716

b=

430

Kombinačné súčinitele
0,50
Y0 =

2,1

Cesl =

2

(kN/m )

Charak. sneh. zať. sk=
Výnimočné. sneh. zať.Cesl =

Premenné zaťaženie - VIETOR

1,58
2,1

Y1 =

0,33

≤ 0.5

Y2 =

0,06

≤ 0.12

s k,1Ľ

s k,2 P

Ce

Ct

mi1

mi2

zať.šírka
(m)

(kN/m )

(kN/m )

1,0

1,0

0,80

0,80

1,00

1,26

1,26

1,0

1,0

0,80

0,80

1,00

1,68

1,68

2

2

STN EN 1991-1-4

Zákl.rýchl. vetra =
Kategória terénu =
z (m) = 8,7 m

Zaťažovacia šírka steny = 1000 mm

výška budovy - h = 8,7 m
šírka budovy - b = 14,0 m
e=min(b alebo 2h) = 14,00 m
hustota vzduchu r= 1,25 kg/m^3

qb  1/ 2  r  vb2( z )

qb = 0,42 kN/m^2

q p ( z )  ce ( z )  qb

qp(z) = 0,68 kN/m^2

Sučinitele vonkajšieho tlaku na STENU C pe,10
A

B

C

D

E

-1,2

-0,8

-0,5

0,8

-0,6

Tlak vetra na stenu - w, stena
A (kN/m2) B (kN/m2) C (kN/m 2) D (kN/m 2) E (kN/m2)
-0,81
-0,54
-0,34
0,54
-0,41
+ tlak; - sanie
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B. Kombinácie
Názov

Popis

Typ

Zaťažovacie stavy

CO1

Char. sneh + Vietor x+

Obálka - únosnosť

CO2

Char. sneh + Vietor x-

Obálka - únosnosť

CO5

Char. sneh + Vietor y+

Obálka - únosnosť

CO6

Char. sneh + Vietor y-

Obálka - únosnosť

CO3

Mim. sneh + Vietor +

Obálka - únosnosť

CO4

Mim. sneh + Vietor -

Obálka - únosnosť

Vl.v
Stále - Strecha + TI
Sneh char. - 1,26 kN/m2
Vietor x+
Vl.v
Stále - Strecha + TI
Sneh char. - 1,26 kN/m2
Vietor xVl.v
Stále - Strecha + TI
Sneh char. - 1,26 kN/m2
Vietor y+
Vl.v
Stále - Strecha + TI
Sneh char. - 1,26 kN/m2
Vietor yVl.v
Stále - Strecha + TI
Sneh mim. - 1,68kN/m2
Vietor x+
Vl.v
Stále - Strecha + TI
Sneh mim. - 1,68kN/m2
Vietor x-

C. Statická schéma krovu:
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Súč.
[-]
1,35
1,35
1,50
1,05
1,35
1,35
1,50
1,05
1,35
1,35
1,50
1,05
1,35
1,35
1,50
1,05
1,00
1,00
1,30
1,00
1,00
1,00
1,30
1,00
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D. Drevený priehradový väzník – vnútorné sily

N (kN)

Deformácia uz (mm)
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Jednotkový posudok priehradového väzníka

Reakcie
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RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
STAVBY
Technická správa k projektu stavby

Názov stavby: Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum v obci Baďan časť
Klastava
Investor:

Obec Baďan, Baďan č. 11, 969 01 Baďan

Spracovateľ:

Ing. Andrea Vallašeková
Špecialista požiarnej ochrany

Dátum:

Október 2017

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

TECHNICKÁ SPRÁVA
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov stavby:

Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum v obci
Baďan časť Klastava

Miesto stavby:
Katastrálne územie:

Klastava č.61, 969 01 Baďan
Klastava

Okres :
Charakter stavby:
Investor:

okres Banská Štiavnica
Projekt stavby
Obec Baďan, Baďan č. 11, 969 01 Baďan

Stupeň PD:
Hlavný projektant:

Projekt stavby
Ing. Katarína Fronková
Dukelských Hrdinov 29/8, Žiar nad Hronom
Ing. Andrea Vallašeková
Ing. Andrea Vallašeková
Október 2017

Zodpovedný projekt. PBS:
Spracovateľ riešenia PBS:
Dátum:

V zmysle § 9, Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších
predpisov ako aj § 40 vykonávacej Vyhlášky MV SR č.121/ 2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov, sa vypracováva a posudzuje riešenie ochrany stavby pred požiarmi. Posúdenie
protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vykonáva podľa platných predpisov a to hlavne Vyhl. MV SR č.94/
2004, 92 0201- časť 1 až 4 a ich príslušných zmien, ako aj ďalších platných predpisov v oblasti ochrany
pred požiarmi.
Na základe požiadavky investora bola vypracovaná projektová dokumentácia v stupni pre stavebné
povolenie pre projekt „Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum v obci Baďan časť Klastava„
situovanom na pozemku parcelného čísla CKN 1 vedenom ako zastavané plochy a nádvoria v
katastrálnom území Klastava, v okrese Banská Štiavnica . Na liste vlastníctva má stavba súpisné číslo 61,
je zapísaná ako Kultúrny dom, ale momentálne je nevyužívaná pre jej zlý a nevyhovujúci technický stav.
Obec Baďan ako investor sa rozhodol objekt opäť vrátiť do prevádzky ako nové komunitné centrum pre
obyvateľov obce Klastava.

1. URBANISTICKÉ, DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
Objekt Komunitného centra je samostatne stojaca stavba v centre obce Klastava, situovaná pri
miestnej komunikácii, na ktorú je dopravne aj komunikačne napojená. Stavba je zo západnej strany od
miestnej komunikácie napojená spevnenou plochou na parcele č. 121 vo vzdialenosti 2,0 metra. Pozemok
je nepravidelného tvaru a z východnej strany je stavba prístupná aj z komunikácie na parcele č.123/1.
Časť pozemku za budovou je momentálne nevyužívaná, ale do budúcna sa plánuje s výsadbou okrasnej
zelene a vytvorenia oddychovej plochy. Pozemok je svahovitý. Objekt má obdĺžnikový pôdorys čiastočne
zapustený do terénu, je dvojpodlažný a prekrytý valbovou strechou. Časť bočného schodiska a zádveria
na druhom nadzemnom podlaží tvorí akoby prístavbu k existujúcej stavbe a je prekryté pultovou strechou.
Prvé nadzemné podlažie je prístupné priamo zo spevnenej plochy troma stupňami betónového schodiska.
Podlažia v rámci objektu nie sú priamo prepojené. Druhé nadzemné podlažie je prístupné betónovými
schodmi zo severnej časti objektu. Časť schodiska na severnej strane a zádveria na druhom nadzemnom
podlaží je v technicky najhoršom stave. Roh budovy je odtrhnutý od základov, múry z kameňa sú
pretrhnuté veľkou trhlinou vo vertikálnom smere a konštrukcia celkovo vykazuje nesúdržnosť
a nestabilitu. Z tohto dôvodu sme sa pri obnove budovy rozhodli časť prístavby schodiska a zádveria
zbúrať a v rámci rovnakých rozmerov vystavať nanovo.
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Stavba je napojená na elektro NN a má pridelené funkčné elektrické hodiny. Vykurovanie
objektu bolo elektrickými vykurovacími telesami a na druhom podlaží tuhým palivom. Zdroj vody
v blízkosti je existujúca studňa. Obec nemá vybudovaný vodovod a kanalizáciu. Odvod dažďovej vody zo
strechy je zvedený do obecného rigolu, ktorý je vybudovaný pred budovou a pokračuje pozdĺž miestnej
komunikácie. Po navrhovanej obnove bude predmetná stavba slúžiť ako komunitné centrum, pričom sa
zlepšia technické, prevádzkové, energeticko – ekonomické, užívateľské a v neposlednom rade estetické
aspekty.

2. ARCHITEKTONICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Poslaním vybudovania komunitného centra v obci jevykonávaťčinnosť a poskytnúť komplexnú
službu jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na
svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Cieľom
investora je vytvoriť miesto pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov obce, prezentovanie svojej
kultúry, zvykov, tradícií.
Hlavný vstup do objektu prvého nadzemného podlažia je z čelnej strany samostatným vstupom.
Hlavný vstup do časti druhého nadzemného podlažia je po exteriérovom schodisku z ľavej strany objektu.
Prvé nadzemné podlažie je vytvorené bezbariérovo. Prístup do objektu je po rampe
s obojstranným zábradlím. Sklon rampy je 1:8. Všetky vnútorné miestnosti sú po úprave podláh na jednej
úrovni a sú prístupné pre osobu na vozíčku. Dverné otvory majú svetlý rozmer 900mm ,vnútorné
koridory majú minimálnu plochu pre otáčanie a hygienické zariadenie je prispôsobené pre osobu so
zníženou schopnosťou pohybu. Na prízemí je hlavnou vstupnou chodbou, ktorá vytvára zádverie
prístupná kancelária, klubovňa a jednotka osobnej hygieny. Jednotka osobnej hygieny obsahuje sprchu,
samostatné WC s umývadlom a časť pre opratie šatstva. Klubovňa má podlahovú plochu 26,0 m2a je
vybavená aj malou kuchynskou linkou. Doplnkovou miestnosťou je technická miestnosť za klubovňou,
kde je umiestnená vykurovacia jednotka, domová čerpacia stanica a sklad. Časť pôdorysu prvého
nadzemného podlažia je čiastočne zapustená do terénu.
Druhé nadzemné podlažie je prístupné samostatným vchodom. Vstupná chodba tvorí zádverie
a sprístupňuje priestory hygienického zariadenia a väčšiu miestnosť. Miestnosť bude využívaná ako
školiaca miestnosť pre vzdelávanie obyvateľov. Na bočnej strane sa nachádza kuchynský kút vybavený
kuchynskou linkou určený k výučbovým programom.
2.1 Základy
ZÁKLADY - V časti odstránenej prístavby navrhujeme nové železobetónové základové pásy, ktoré
budú výškovo osadené a budú kopírovať existujúci terén. Základové pásy budú monolitické
dvojstupňové.Základy budú osadené na štrkovom lôžku. Základová doska bude hrúbky 150mm.
2.2 Zvislé a vodorovné konštrukcie

MURIVO NOSNÉ - Na prvom nadzemnom podlaží bude navrhovaná prístavba z pórobetónových
tvárnic hrúbky 300mm typu Ytong P2-400. Stena predeľujúca technickú miestnosť a terén bude
z debniacich tvárnic hrúbky 300mm.
MURIVO PRIEČOK - Na prvom a druhom nadzemnom podlaží budú priečky vymurované z tvárnic
Ytong P2-500 hr.100mm.
HORIZONTÁLNE KONŠTRUKCIE - Strop v novej prístavbe bude železobetónová doska hr. 150mm
viď. časť statika. Po obvode budovy na druhom nadzemnom podlaží navrhujeme žb veniec výšky
250mm.
Strop nad 2.NP bude zo sadrokartónovej konštrukcie. Sadrokartónové dosky budú realizované na
oceľovom dvojúrovňovom krížovom rošte, ktorý bude kotvený na závesoch do drevených väzníkov
krovu. Strop bude zateplený tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 350mm.
Skladba fasádneho plášťa
Z1 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM – v časti sokla
-SAMOČISTIACA TENKOVRSTVOVÁ FASÁDNA OMIETKA
-PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNE OMIETKY
-LEPIDLO NA SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU
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-SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
-MECHANICKÉ KOTVENIE IZOLÁCIE (VIĎ ČASŤ STATIKA) (PRESNÝ TYP KOTVY SA
URČÍ PO ODTRHOVEJ ŤAHOVEJ SKÚŠKE)
-TEPELNOIZOLAČNÁ SOKLOVÁ DOSKA ISOVER EPS HR.100MM
-LEPIDLO NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
-EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA Z KAMEŇA RÔZNEJ HRÚBKY
Z2 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM – fasáda
-SAMOČISTIACA TENKOVRSTVOVÁ FASÁDNA OMIETKA
-PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNE OMIETKY -ZÁKLADNÝ NÁTER
-LEPIDLO NA SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU
-SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
-MECHANICKÉ KOTVENIE -VIĎ NÁVRH STATIKA
(PRESNÝ TYP KOTVY SA URČÍ PO ODTRHOVEJ ŤAHOVEJ SKÚŠKE)
-FASÁDNA POLYSTYRÉNOVÁ DOSKA EPS 70F HR. 160mm
-LEPIACA MALTA NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
-EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA Z KAMEŇA RÔZNEJ HRÚBKY
Z3 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM – strešný podhľad
- SAMOČISTIACA TENKOVRSTVOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNE OMIETKY -ZÁKLADNÝ NÁTER
- LEPIDLO NA SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- MECHANICKÉ KOTVENIE -VIĎ NÁVRH STATIKA
(PRESNÝ TYP KOTVY SA URČÍ PO ODTRHOVEJ ŤAHOVEJ SKÚŠKE)
- FASÁDNA POLYSTYRÉNOVÁ DOSKA EPS 70F HR.20MM
- LEPIACA MALTA NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA OSB DOSKY HR.15mm
Z4 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM – zaizolovanie navrhovaných základov zvnútra
-SPÄTNÝ ZÁSYP
-NOPOVÁ FÓLIA NA OCHRANU IZOLÁCIE
-TEPELNOIZOLAČNÁ SOKLOVÁ DOSKA ISOVER EPS HR.40MM
-LEPIACA MALTA NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
-IZOLÁCIA PROTI
HYDROIZOLAČNÝ PÁS

VODE

A

ZEMNEJ

VLHKOSTI(ASFALTOVÝ

VERTIKÁLNY

-ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER POD ASFALTOVÚ HYDROIZOLÁCIU
-TESNIACA MALTA NANESENÁ NA VYSPRAVENÚ FASÁDU OPRAVNOU MALTOU
-EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA Z KAMEŇA RÔZNEJ HRÚBKY
/ NAVRHOVANÁ KONŠTRUKCIA Z DEBNIACICH TVÁRNIC
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Z5 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM – zaizolovanie základov po obvode budovy
okapového chodníka

v mieste

-ZÁSYP ŠTRKOM
-NOPOVÁ FÓLIA NA OCHRANU IZOLÁCIE UKONČENÁ V MIESTE OKAPOVÉHO
CHODNÍKA UKONČOVACOU LIŠTOU
-TEPELNOIZOLAČNÁ SOKLOVÁ DOSKA ISOVER EPS HR.100MM
-LEPIACA MALTA NA LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
-IZOLÁCIA PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI(ASFALTOVÝ VERTIKÁLNY
HYDROIZOLAČNÝ PÁS VYVEDENÝ DO VÝŠKY MIN.30CM NAD UPRAVENÝ TERÉN DO
HĹBKY 60CM POD UPRAVENÝ TERÉN.
-ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER POD ASFALTOVÚ HYDROIZOLÁCIU
-TESNIACA MALTA NANESENÁ NA VYSPRAVENÚ FASÁDU OPRAVNOU MALTOU
-EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA Z KAMEŇA RÔZNEJ HRÚBKY
Zateplenie ostení
- Ostenia na priečeliach sa zateplia polystyrénom EPS F hrúbky 30 mm na povrchu so silikónovou
omietkou roztieraná zrnitosti 2,0 mm
- Ostenia pri vchodových dverách sa zateplia minerálnymi doskami NOBASIL FKD hrúbky 30 mm
na povrchu so silikónovou omietkou roztieraná zrnitosti 2,0 mm
Poznámka : V prípade, že šírka okenných rámov neumožňuje previesť zateplenie hrúbkou 30 mm,
prevedie sa zateplenie tenšími tepelnoizolačnými doskami, resp. sa prevedie na prearmované ostenia 3násobný náter NANSULATE v hrúbke 0,12 mm a na povrchu so silikónovou roztieranou omietkou
zrnitosti 2,0 mm
Zateplenie pod parapetmi
Pod parapetmi na priečeliach na fasáde sa po odstránení parapetných plechov prevedie zateplenie EPS F
hrúbky 20 mm, horná hrana sa zbrúsi do spádu 3,5 % a prearmuje sa a osadia sa oplechovania parapetov z
hliníkového plechu hrúbky 1 mm s hliníkovými koncovkami
2.3 Strecha

Krov - Navrhovaný krov bude z drevených väzníkov. Strecha bude sedlová so sklonom 30°.
Skladba stropu nad 2.NP
SS1 – strop
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 350mm
- DVOJÚROVŇOVÝ KRÍŽOVÝ ROŠT NA ZÁVESOCH
- PAROTESNÁ FÓLIA (PAROZÁBRANA)
- SADROKARTÓNOVÉ DOSKY HR. 15mm
Skladba strechy
- ĽAHKÁ STREŠNÁ KRYTINA - POZINKOVANÝ PLECH OPATRENÝ FAREBNOU
POVRCHOVOU ÚPRAVOU HNEDEJ FARBY
- LATOVANIE
- KONTRALATOVANIE
- KONŠTRUKCIA KROVU Z DREVENÝCH PRIEHRADOVÝCH VÄZNÍKOV
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2.4 Výplň konštrukcií, dvere a okná

Navrhnuté okná sú plastové s izolačným trojsklom. Vstupné dvere atypické hliníkové.
2.5 Voda

Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z existujúcej studne na priľahlom pozemku investora. Zo studne
bude vedené potrubie do objektu do priestoru prízemia, kde bude v technickej miestnosti umiestnená
domáca vodáreň. Existujúca studňa bude použitá pôvodná, vrámci rekonštrukcie posúdiť technický stav.
Na novú vodovodnú prípojkou sa pripoja všetky zariaďovacie predmety v objekte.

3. POŽIARNOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY
3.1 Zatriedenie objektu

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa komunitné centrum zaraďujú podľa § 33 ods. 2 vyhl. MV
SR č. 94/2004 Z. z. medzi nevýrobné stavby. Komunitné centrum je dvojpodlažná stavba staticky
nezávislá..
Konštrukčné prvky sú v zmysle § 12, ods. 1, Vyhl. MV SR č. 94 / 2004 Z. z., druhu D2. Konštrukčný
celok stavby je v zmysle § 13, ods. 2, vyhl. MV SR č. 94 / 2004 Z. z. horľavý.
Požiarna výška objektu je 2,60 m.
3.2 Členenie objektov na požiarne úseky

Posudzované objekty sú v zmysle § 3, prílohy č. 1. bod 1 a 4, Vyhl. MV SR č. 94 / 2004 Z. z.
rozdelené na nasledovné požiarne úseky:
Objekt
Komunitné
centrum

Podlažie
1. a 2. NP

Požiarny úsek

Názov

Požiarna výška

N 1.01/N2

Komunitné centrum

2,60

4. URČENIE POŽIARNEHO ZAŤAŽENIA A POŽIARNEHO RIZIKA POŽIARNYCH
ÚSEKOV
Požiarne riziko sa vyjadruje výpočtovým požiarnym zaťažením. Výpočtové požiarne zaťaženie sa
určí podľa § 33, ods. 1, písm. a) až c) Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. a podľa čl. 3 STN 92 0201-1.
Výpočet je uvedený v prílohe A projektu – výpočtová časť.
4.1 Výpočtové požiarne zaťaženie

S

pv

PÚ

(m2)

(kg/m2)

a

b

N 1.01/N2

151,40

18,05

0,91

0,719

Poznámka
Príloha K,
Tabuľka K.1
položka 16 STN
92 0201-1

4.2 Určenie dovolenej plochy požiarneho úseku

Dovolená veľkosť požiarneho úseku pre nevýrobnú stavbu sa určí v zmysle § 4, ods. 1, písm. b) a
ods. 4, Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., a čl. 4. 1. 1 písm. a) a , STN 92 0201-1.

PÚ

a

N 1.01/N2

0,91

Podlažie
PÚ
1. a 2.
NP

Sskut
2

Smax

(m )

(m2)

S

151,40

Neurčuje sa

vyhovuje

SKUTOČNÁ PLOCHA PÚ VYHOVUJE DOVOLENEJ PLOCHE PÚ
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4.3 Určenie dovoleného počtu podlaží v požiarnom úseku

Dovolený počet podlaží požiarneho úseku pre nevýrobnú stavbu sa určí v zmysle § 6, ods. 1 až 10
Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z..
pv

PÚ

N 1.01/N2

(kg/m2)
18,05

Konštrukčný celok
stavby

Poloha
PÚ

Dovolený počet
podlaží PÚ

Skutočný počet
podlaží PÚ

Počet podlaží
PÚ

horľavý

1. a 2.
NP

5

2

vyhovuje

SKUTOČNŹPOČET PODLAŽÍ PÚ VYHOVUJE DOVOLENÉMU POČTU PODLAŽÍ
4.4 Stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti pre požiarny úsek N 1.01/N2 stanovíme v zmysle § 37, ods. 5
Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. a čl. 3.3 a čl. 3.4, tab. 3 v STN 92 0201 – 2.
Stupeň
Konštrukčný
pv
Požiarna
protipožiarnej
(kg/m2) výška h (m)
PÚ
Názov
celok
bezpečnosti
horľavý
2,60
N 1.01/N2
Komunitné centrum
18,05
I.
Všetky dovolené výpočtové plochy a skutočné plochy požiarnych úsekov sú uvedené vo výpočtovej
časti v prílohe. Na základe § 4 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky
na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a STN 92 0201-1 sú dovolené veľkosti
požiarnych úsekov pre stavbu určené dovolenou plochu požiarneho úseku a dovoleným počtom
požiarnych podlaží. Z uvedených výpočtov vyplýva, že všetky skutočné plochy požiarnych úsekov sú
menšie ako dovolené plochy požiarnych úsekov a skutočný počet podlaží je menší nanajvýš rovný
dovolenému počtu požiarnych podlaží.

5. STANOVENIE POŽIADAVIEK NA KONŠTRUKCIE STAVBY
5.1 Požiarna odolnosť stav. konštrukcii

Požiarna odolnosť nosných stavebných konštrukcií na nižšom podlaží stavby nesmie byť nižšia ako
požiarna odolnosť od nich závislých nosných konštrukcií na vyššom podlaží (§ 38 odsek 4 vyhl. MV SR
č.94/2004 Z.z.). Stavba je navrhnutá tak, aby bola podmienka splnená.
Nosné konštrukcie musia spĺňať kritérium R (§ 38 odsek 5 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).
Požiarne deliace konštrukcie musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane
lineárnych stykov stavebných prvkov. Požiarna odolnosť deliacich konštrukcii nesmie byť ich zoslabením
ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi inštalácii, prestupmi technických
zariadení ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť (§ 40 odsek 1
vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).
Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcii musia byť utesnené tak, aby
zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky
na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie (§ 40 odsek 2 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).
Prestupy rozvodov, prestupy inštalácii, prestupy technických a technologických zariadení cez
požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného
požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej
konštrukcie, ktorou prestupuje. (§ 40 odsek 3 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).
Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou viac ako 0,04 m2 sa označujú štítkom
umiestneným na utesnenom stavebnom prvku, alebo v jeho tesnej blízkosti. (§ 40 odsek 4 vyhl. MV SR
č.94/2004 Z.z.).
Štítok označenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby
bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný (§ 40 odsek 5 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).
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štítok označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje: a) nápis PRESTUP, b) symboly kritérii a
číselnú hodnotu požiarnej odolnosti, c) názov systému tesnenia prestupu, d) mesiac a rok vyhotovenia e)
názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie
Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií a ich druh pre PÚ

Všetky použité konštrukcie stavby vyhovujú požiadavkám na požadovanú požiarnu odolnosť a stupeň
horľavosti v zmysle požiadaviek Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201-2.
5.1 Požiarne uzávery

Najnižšia požadovaná požiarna odolnosť a druh konštrukčného prvku požiarneho uzáveru sa určujú pre
požiarny uzáver umiestnený v požiarenej stene podľa vyšších požiadaviek jedného z dvoch priľahlých
požiarnych úsekov, medzi ktorými je požiarna stena umiestnená (§ 45 odsek 3 vyhl. MV SR č.94/2004
Z.z.).
Požiarny uzáver sa musí automaticky uzatvárať po každom otvorení alebo pri vzniku požiaru (§ 45 odsek
4 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).
Požiarny uzáver medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi musí byť typu EW (§ 45 odsek 5 vyhl. MV SR
č.94/2004 Z.z.).
Požiarny uzáver do chránenej únikovej cesty musí byť typu EI (§ 45 odsek 6 vyhl. MV SR č.94/2004
Z.z.).
Požiarny uzáver, ktorý je umiestnený v požiarne nebezpečnom priestore iného požiarneho úseku, musí
byť typu EI a vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou, ktorá sa rovná
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aspoň polovičnej hodnote požadovanej požiarnej odolnosti konštrukcie obvodovej steny, v ktorej je
umiestnený (§ 45 odsek 8 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).
Všetky požiarne uzávery musia byť vyhotovené, namontované a prevádzkované podľa vyhl. MV SR č.
478/2008 Z.z. K použitým požiarny uzáverom je potrebné doložiť certifikát požiarneho uzáveru a viesť
prevádzkový denník požiarneho uzáveru.
5.2 Požiarne steny, stropy

Požiarna stena musí spĺňať aspoň tieto kritériá: REI – nosné požiarne steny, stropy
EI – nenosné požiarne steny, stropy REI-M – požiarna stena medzi stavbami

6. ÚNIKOVÉ CESTY
6.1 Stanovenie počtu osôb v stavbe

Pre všetky požiarne úseky sa stanovenie počtu osôb v stavbe určí v zmysle čl. 2 STN 92 0241.

PÚ (trasa)

Číslo
miestn.

Názov priestoru

Plocha
S (m2)

Počet
osôb
podľa
projektu Položka

Plocha
na 1
osobu
(m2)

Súčiniteľ

Počet evak.
osôb

Poznámka

-

komunikačný
priestor

101

zádverie

7,00

-

-

-

-

102

kancelária

9,00

1

1.1.1.

10

-

1

103

klubovňa

26,00

6

3.2.3.

2

-

13

104

WC
11,90
1
16.2.
Technická
5,90
miestnosť
Celkový počet evakuovaných osôb z 1NP

1,3

1

105
N 1.01/N2

-

-

15

201

vstup

202

WC
8,20
3
16.2.
školiaca
77,70
24
1.2.1.
1,5
miestnosť
Celkový počet evakuovaných osôb z 2NP

203

5,70

-

-

-

komunikačný
priestor

-

1,3

4
52
56

Celkový počet evakuovaných osôb z PÚ

71

6.2 Dimenzovanie počtu, šírok a dĺžok únikových ciest

PÚ
N1.01/N2
(1NP)

PÚ
N1.01/N2
(2NP)

lu

lud

[m]

[m]

lu

u

umin

10,6

43,1

vyhovuje

2

0,34

lu

lud

[m]

[m]

lu

u

umin

16,0

18,2

vyhovuje

2

1,83

tu

tud

u

[min]

[min]

tu

vyhovuje

0,58

1,66

vyhovuje

tu

tud

u

[min]

[min]

tu

vyhovuje

1,57

1,66

vyhovuje

6.3 Riešenie únikových ciest a evakuácie osôb

Z požiarnych úsekov N 1.01 sú dimenzované dve nechránené únikové cesty. Z každého podlažia
vedie samostatný východ na voľné priestranstvo. Skutočná dĺžka únikových ciest vyhovuje dovolenej
NÚC. Tiež najužšie miesto na tejto NÚC, t.z. šírka dverí 1 000 mm vyhovuje požiadavke na požadovanú
šírku únikovej cesty. Taktiež vyhovuje aj skutočný čas potrebný na evakuáciu osôb z PÚ, ktorý je menší
ako dovolený čas na evakuáciu osôb.
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7. ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI
Odstupovú vzdialenosť pre posudzované objekty určíme v zmysle § 80, ods. 1 a ods. 2, Vyhl. MV
SR č. 94/2004 Z. z. a čl. 5.3.1 v STN 92 201-4.

PÚ

Spo

Výška
(hu)

Dĺžka

po

d

(m )

(%)

(m)

8,10

50,22

0,50

0,00

6,20

8,10

50,22

3,37

0,00

17,63

6,20

14,30

88,66

19,88

0,00

1,97

6,20

14,30

88,66

2,22

0,00

Stena
(pohľad)

(m )

(m)

(m)

S

0,25

6,20

J
V
Z

1,69

N1.01/N2

2

Sp
2

* pri určovaní odstupových vzdialeností sa použila lineárna interpolácia medzi susednými tabuľkovými hodnotami

Odstupovú vzdialenosť pre celý objekt v zmysle čl. 5.2.2 STN 92 201-4 sa stanovila podľa:
d = 0,36 x vo = 0,36 x 8,49 = 3,05 m
Všetky okolité budovy budú spĺňať požiadavky PBS na odstupovú vzdialenosť.

8. VYBAVENIE STAVBY POŽIARNOTECHNICKÝMI ZARIADENIAMI
8.1 Elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie, zariadením na hasenie iskier v

pneumatických dopravníkoch a zariadenie na odvod tepla a splodín horenia
Vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami sa v zmysle § 87 a § 88, Vyhl. MV SR č 94/2004
Z. z. nevyžaduje. EPS sa nemusí navrhnúť.
8.2 Hasiace prístroje

Prenosné hasiace prístroje sú umiestnené v spoločných priestoroch. Prenosné HP sa umiestňujú na
trvalo prístupné a dobre viditeľné miesta podľa výkresov. Upevňujú sa na zvislé stavebné konštrukcie
tak, aby rukovať prístroja bola vo výške najviac 1,5 m nad podlahou. HP nesmú brániť evakuácii osôb ani
ju sťažovať. Pri upevňovaní HP sa postupuje podľa pokynov výrobcu. Pri upevňovaní HP sa postupuje
podľa pokynov výrobcu. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva najmenej raz za 24
mesiacov. Hasiace prístroje musia byť označené príslušnou značkou.
Množstvo a druh HP je stanovené podľa STN 92 0202-1. Ekvivalentné množstvo hasiacej látky je
určené podľa čl.5.2.5, počet HP je určený podľa čl.5.4.1. PÚ s podlahovou plochou do 50m2 sú vybavené
HP podľa čl.6.1 tab.2. STN 92 0202-1 alebo výpočtom.
V niektorých prípadoch sú HP umiestnené na hranici požiarneho úseku so započítaným množstva
hasiacej látky do oboch požiarnych úsekov v súlade s STN 92 0202-1. Určenie druhu a počtu HP podľa
uvedených kritérií viď vo výpočtovej a výkresovej časti projektu PBS.
Všetky navrhnuté prenosné HP práškové sú s obsahom náplne 6kg.

PÚ

N 1.01/N2

Číslo
miestn.

Názov
priestoru

101
103
201

Zádverie
Klubovňa
Vstup
Školiaca
miestnosť

203

Mc
(kg)

Druh PHP

6,60

Množstvo
náplne
(kg, l)

12
Práškový

8,20

12

Počet
PHP
(ks)

1
1
1
1
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9. ZABEZPEČENIE STAVIEB VODOU NA HASENIE POŽIAROV
9.1 Zásobovanie stavieb vodou na hasenie požiarov mimo stavby

Vonkajšia požiarna voda bude nebude zabezpečená, z dôvodu že zradenie hydrantu by bolo finančne
náročnejšie ako hodnota celej stavby podľa STN 920400 kapt. 3.4.1 písm. e).
9.2 Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov umiestnené vo vnútri stavby
Požiarna voda pre požiarne úseky sa rieši v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. v náväznosti
na STN 92 0400. Potreba požiarnej vody sa stanoví podľa čl. 5.3 STN 92 0400 a čl. 5.5.1.

10. ZARIADENIA NA PROTIPOŽIARNY ZÁSAH
V zmysle požiadaviek § 81 ods. 1 a ods. 2, Vyhl. MV SR č 94/2004 Z. z.. má stavba vybudované
nasledovné zariadenia umožňujúce protipožiarny zásah.
10.1 Prístupová komunikácia

Príjazd mobilnej hasičskej techniky bude možný po spevnených miestnych komunikáciách priamo
k posudzovaným objektom. Príjazdová spevnená komunikácia má šírku viac ako 3,5 m a spĺňa všetky
požiadavky § 82, ods. 1, 3, 4 Vyhl. MV SR č 94/2004 Z. z.
10.2 Nástupná plocha

V zmysle § 83, ods. 1, písm. a), Vyhl. MV SR č 94/2004 Z. z. nástupná plocha nemusí byť
vybudovaná.
10.3 Vnútorná a vonkajšia zásahová cesta

Vnútorná zásahová cesta nemusí byť vybudovaná, pretože nie sú splnené požiadavky na stavbu v
zmysle § 84, Vyhl. MV SR č 94/2004 Z. z., a v stavbe je možné viesť zásah cez otvory z vonkajšieho
priestoru.

11. ĎALŠIE POŽIADAVKY Z HĽADISKA PBS
11.1 Riešenie vykurovania a vetrania stavby

Vetranie posudzovaných objektov je zabezpečené oknami, dverami a otvormi = prirodzené vetranie.
V súčasnosti nie je v objekte inštalované ústredné vykurovanie, ktoré sa vyhotoví v plnom rozsahu.
Projekt ÚK rieši vykurovanie priestorov objektu vykurovacími telesami panelovými VSŽ Korád.
Vykurovacie médium 65/55 st. C sa bude pripravovať na prízemí v tepelnom čerpadle Vaillant typ
vzduch - voda v technickej miestnosti.
Vykurovacie telesá
V objekte budú zabudované vykurovacie telesá panelové VSŽ Košice typ Korád, ktoré sa opatria
termostatickými ventilmi. Vykurovacie telesá sa upevnia na stenu typizovanými konzolami. Výška telesa
je zvolená 600 mm.
Kotolňa
Bude opatrená tepelným čerpadlom, ktorý zabezpečí pokrytie tepelných strát budovy. Tepelné čerpadlo
bude použitý typ aroTherm VWL 85/2 - výkon 8,0 kW, umiestnený na vonkajšej časti obvodového
muriva. V technickej miestnosti bude osadený hydralický modul uniTower, objem 190 l TUV plus
regulátor multiMatic 700. Vykurovacie médium bude teplá voda o teplotnom spáde 55/45 st. C PN 0,6
MPa/I. Expanzná nádoba je umiestnená v telese ohrievača. Teplota vykurovacej vody bude riadená
automatikou TČ, ktorý na základe potrebných údajov ovláda teplotu vykurovacej vody. Potrebný
hydrodynamický pretlak zabezpečí teplovodné čerpadlo, ktoré je taktiež súčasťou.
11.2 Požiadavky na elektroinštaláciu stavby

Vnútorné rozvody a elektroinštalácia posudzovaných objektoch musí byť vyhotovená v zmysle
platných predpisov a platných STN a v odpovedajúcom krytí podľa charakteru prostredia, určeného
protokolom o prostredí. Všetky prípadné prestupy káblov cez požiarne – deliace konštrukcie musia byť
utesnené stavebnými materiálmi výrobkov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2. Utesnený prestup musí
spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, cez ktorú prestupuje.
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11.3 Opatrenia proti účinkom statickej elektriny a atmosférickej elektriny

Stavba budú zabezpečená pred nepriaznivými účinkami statickej a atmosferickej elektriny
bleskozvodnou sústavou typu v zmysle § 38, Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 a STN 34 1390 – 1 – 4.
Zemniaca sústava je tvorená zemniacim páskom, ktorý bude vložený do základovej časti pri betónovaní
základu do vrstvy betónu min 5cm. Na túto uzemňovaciu sústavu sa pripojí cez vývody aj bleskozvodné
zariadenie. Max Rz=2-Ohmy. Na zemniacu sústavu bude pripojené hlavné uzemnenie objektu v súlade
s STN 33 2000-4-41, STN EN 62 305/34 1390/ kde sa zriadi miesto hlavného pospojovania.
Pred nebezpečným dotykovým napätím je navrhnutá základná ochrana v zmysle STN 34 1010,
STN 33 2000 – 4 41. Ochrana pred účinkami statickej elektriny je podľa STN 33 2030 a STN 33 2031.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly elektrických zariadení v určených lehotách
podľa osobitného predpisu.
V posudzovaných objektoch nie sú inštalované zariadenia, ktoré zostávajú v prevádzke i počas
požiaru a nenachádzajú sa v nej požiarne úseky pre ktoré by bolo potrebné navrhovať káble v zmysle § 91
a podľa prílohy č. 14 k vyhláške č. 94/2004 Z. z. okrem zariadení uvedených v kap. 9.
11.4 Požiadavky na vyhotovenie komínov a dymovodov

Spotrebič, dymovod alebo zariadenie ústredného vykurovania sa inštaluje v stavbe do prostredia,
pre ktoré je vyhotovené. Spotrebič (kotol) na tuhé palivo alebo spotrebiča na plynné palivo musí byť
pripojený ku komínu so zodpovedajúcimi vlastnosťami, s vyhovujúcou konštrukciou a spôsobom
určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Spalinová cesta musí byť navrhnutá a vyhotovená tak,
aby komín a dymovod spoľahlivo odvádzali spaliny od pripojeného spotrebiča na tuhé palivo alebo
spotrebiča na plynné palivo do vonkajšieho prostredia a aby sa nadmerne nezužoval vnútorný prierez
spalinovej cesty konštrukčnými prvkami alebo pevnými usadeninami spalín.
Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou
od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Ložné škáry a styčné škáry murovaného plášťa
komína musia byť vyplnené maltou alebo inou vhodnou výplňou. Montáž komína z dielcov sa vykonáva
podľa montážneho návodu dodaného výrobcom komínových prvkov. Výrobca alebo zhotoviteľ komína
musí označiť komín štítkom, ktorý sa umiestňuje na komínovom plášti v blízkosti kontrolného otvoru
alebo čistiaceho otvoru, alebo na inom ľahko prístupnom mieste. Na štítku komína musia byť vyznačené
údaje určené v technickej norme (STN EN 1443 Komíny). Otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia
byť uzatvorené komínovými dvierkami zo stavebných materiálov triedy reakcie na oheň A1
vyhotovenými podľa technickej normy, okrem spalinovej cesty vyhotovenej z plastu, v ktorej možno tieto
otvory uzavrieť dvojitými dvierkami z plastu.
Dymovod k spotrebiču na tuhé palivo alebo k spotrebiču na plynné palivo musí byť inštalovaný v
bezpečnej vzdialenosti od okolitých stavebných konštrukcií triedy reakcie na oheň B, C, D E alebo F.
Bezpečnú vzdialenosť určí výrobca na základe skúšky a uvádza ju v dokumentácii k spotrebiču. Ak nie je
v dokumentácii k spotrebiču určená bezpečná vzdialenosť, určí sa podľa prílohy č. 1 Vyhl. 401/2007 Z.
z.. Dymovod musí byť zostavený a upevnený tak, aby sa náhodne a samovoľne neuvoľnil. Rúry, ktorých
spoje nie sú zaistené, zasúvajú sa do seba aspoň na 0,4-násobok priemeru rúry, najmenej však na 60 mm.
Hĺbka zasunutia rúr, ktorých spoje sú zaistené, sa určí podľa technickej normy (STN EN 13842
Ohrievače vzduchu s nútenou konvekciou na olejové palivá). Dymovod z rúr, ktorý je dlhší ako 2 000
mm, musí byť pevne zakotvený. Ak je dymovod dlhší ako 3 000 mm, jeho tepelný odpor je najmenej taký
ako tepelný odpor plášťa komína, na ktorý sa tento dymovod pripája. Ak dymovod prechádza stavebnou
konštrukciou, ktorá obsahuje materiály triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F alebo ktorá je na
povrchu upravená materiálmi triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F, prestup musí byť vyhotovený
podľa príloh č. 9 a 10 tak, aby najvyššia povrchová teplota priľahlých materiálov triedy reakcie na oheň
B, C, D, E alebo F neprekročila 85 oC.
Pri užívaní komína je prevádzkovateľ povinný dodržiavať podmienky podľa § 19 – 20 Vyhl.
401/2007 Z. z.
11.5 Požiadavky na zatepľovací systém

Pre zateplenie vyhovujú osvedčené certifikované kontaktné zatepľovacie systémy. Zateplenie bude
realizované kontaktným zatepľovacím systémom. Fasádna izolačné dosky z polystyrénu hrúbky 160 mm,
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pri osteniach bude hrúbky 30 mm. V prípade miest s požiadavkou na zvýšenú požiarnu odolnosť použiť
kamennú minerálnu vlnu napr. NOBASIL FKD.
Izolačné dosky budú založené do hliníkových zakladacích líšt pripevnených na obvodové steny.
Dosky budú kotvené na celú plochu lepením maltou a kotvením tanierovými plastovými príchytkami.
Povrchová úprava zatepľovacieho systému bude na kotvených izolačných doskách v skladbe : lepiaca
stierka so sklotextilnou mriežkou, základný náter a vrchná štruktúrovaná omietka.
Použitý zatepľovací systém spĺňa nesledujúce požiadavky: vyhotovenie aspoň z neľahko horľavého
materiálu (stupeň horľavosti B), s povrchovou úpravou vykazujúcou index šírenia plameňa po povrchu
konštrukcie iS = 0. Použitie plastov ako tepelnej izolácie je možné najviac do požiarnej výšky 22,5 m.
Osoby unikajúce z tejto stavby nesmú byť ohrozené prípadným odkvapkávaním a odpadávaním týchto
materiálov.

12. ZÁVER
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nás platnej legislatívy na
úseku ochrany pred požiarmi a v zmysle riešenia požiadaviek na projektovú dokumentáciu z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti a obsahuje najmä:
 členenie stavby na požiarne úseky
 určenie požiarneho rizika
 určenie požiadaviek na konštrukcie
stavby
 zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat

 určenie požiadaviek na únikové cesty
 určenie odstupových vzdialeností
 určenie požiarnobezpečnostných
opatrení
 určenie zariadení na protipožiarny zásah

UPOZORNENIE !
Akékoľvek odchýlky pri realizácii protipožiarnej ochrany medzi riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby a
úpravou stavby je nutné prekonzultovať s projektantom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby !
Ku kolaudačnému konaniu sa požaduje predložiť certifikát preukázania zhody, prípadne technického osvedčenia na
všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z.
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vypracoval: Ing. Andrea Vallašeková

Vo Zvolene: Október 2017
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ZOZNAM PRÍLOH
A - VÝPOČTOVÁ ČASŤ
B - LEGENDA K POUŽITÝM GRAFICKÝM ZNAČKÁM A SYMBOLOM VO VÝKRESOCH
RIEŠENIA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
C - VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ZOZNAM POUŽITÝCH ZÁKONOV , NARIADENÍ VLÁDY, VYHLÁŠOK A STN
1.

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri užívaní stavieb

2.

Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

3.

Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť
pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného
vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

4.

STN 92 0111

Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. Špecifikácia.

5.

STN 92 0201-1

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť
požiarneho úseku.

6.

STN 92 0201-2

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

7.

STN 92 0201-3

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

8.

STN 92 0201-4

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti

9.

STN 92 0202-1

Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

10. STN 92 0400

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

11. STN 92 0241

Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami

12. STN 73 0824

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť horľavých látok
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PRÍLOHA A – VÝPOČTOVÁ ČASŤ

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA
=========================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:40:34
Stavba
: komunitné centrum
Požiarny úsek : N 1.01
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením
Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom.
Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.4 a) STN 920201-2
=======================================================================================================
V S T U P N É
Ú D A J E
------------------------------------------------------------------------------------------------------Pr i e s t o r
pn
an
ps
as
S
hs Požiarne
Císlo Názov
kg/m2
kg/m2
m2
m podlažie
=======================================================================================================
101
zádverie
5.0
0.80
2.0
0.90
7.00
2.40
áno
102
kancelária
40.0
1.00
5.0
0.90
9.00
2.40
áno
103
klubovňa
30.0
1.10
10.0
0.90
26.00
2.40
áno
104
wc
5.0
0.80
5.0
0.90
11.90
2.40
áno
105
technická miestnosť
15.0
1.10
5.0
0.90
5.90
2.40
áno
201
vstup
5.0
0.80
2.0
0.90
5.70
2.92
áno
202
Wc
5.0
0.80
5.0
0.90
8.20
2.92
áno
203
školiaca miestnosť
20.0
0.80
10.0
0.90
77.70
2.92
áno
------------------------------------------------------------------------------------------------------=======================================================================================================
Ú D A J E
O
O T V O R O C H
------------------------------------------------------------------------------------------------------Pr i e s t o r
Šírka
Výška Plocha Počet Celková
Číslo Názov
m
m
m2 otvorov plocha
=======================================================================================================
101
zádverie
1.15
2.10
2.42
1
2.42
102
kancelária
1.15
1.47
1.69
1
1.69
103
klubovňa
1.15
1.47
1.69
3
5.07
104
wc
0.56
0.45
0.25
1
0.25
105
technická miestnosť
1.15
1.47
1.69
1
1.69
201
vstup
0.90
1.97
1.77
1
1.77
202
Wc
1.15
1.47
1.69
1
1.69
203
školiaca miestnosť
1.15
1.47
1.69
4
6.76
------------------------------------------------------------------------------------------------------21.34
------------------------------------------------------------------------------------------------------=======================================================================================================
V Ý S L E D N É
H O D N O T Y
------------------------------------------------------------------------------------------------------P ri e s t o r
pn
an
ps
as
p
a
b
pv
Číslo Názov
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
=======================================================================================================
101
zádverie
5.0
0.80
2.0
0.90
7.0
0.83
0.719
4.17
102
kancelária
40.0
1.00
5.0
0.90
45.0
0.99
0.719
31.98
103
klubovňa
30.0
1.10
10.0
0.90
40.0
1.05
0.719
30.19
104
wc
5.0
0.80
5.0
0.90
10.0
0.85
0.719
6.11
105
technická miestnosť
15.0
1.10
5.0
0.90
20.0
1.05
0.719
15.09
201
vstup
5.0
0.80
2.0
0.90
7.0
0.83
0.719
4.17
202
Wc
5.0
0.80
5.0
0.90
10.0
0.85
0.719
6.11
203
školiaca miestnosť
20.0
0.80
10.0
0.90
30.0
0.83
0.719
17.97

------------------------------------------------------------------------------------------------------Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:
------------------------------------------------------------------Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom
- pomocná hodnota
n =
0.107
- súčiniteľ geometrie otvorov
k =
0.12650 m 1/2
- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =
10.00 m2
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením
------------------------------------------------------------------Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:
------------------------------------------------------------------Výpočtové požiarne zaťaženie
pv =
18.05 kg/m2
Priemerné požiarne zaťaženie
p =
27.63 kg.m2
Súčiniteľ horľavých látok
a =
0.91
Súčiniteľ stavebných podmienok
b =
0.719
Pôdorysná plocha požiarneho úseku
S =
151.40 m2
Priemerná výška požiarneho úseku
hs =
2.71 m
Plocha otvorov požiarneho úseku
So =
21.34 m2
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku
ho =
1.57 m
------------------------------------------------------------------VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV
=================================================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:40:56
Stavba
: komunitné centrum
Požiarny úsek : N 1.01
--------------------------------------------------Pôdorysná plocha PÚ
S =
151.40 m2
Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ
pv =
18.05 kg/m2
Súčiniteľ horľavých látok PÚ
a =
0.91
Počet nadzemných podlaží stavby
npn =
2
Počet podzemných podlaží stavby
npp =
0
Počet nadzemných podlaží PÚ
npn =
2
Počet podzemných podlaží PÚ
npp =
0
Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 a) STN 92 0201-2
Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach
Požiarna výška stavby:
hp =
2.60 m
Dovolený počet podlaží PÚ z3 = 5 (§ 6 ods. 2 Vyhl. MV SR č. 94/2004)
Skutočný pocet podlaží PÚ z = 2
-----------------------------------------------------------Smax podlažia PÚ sa neurčuje.
POŽIARNE KONŠTRUKCIE
====================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:42:12
Stavba
: komunitné centrum
Požiarny úsek : N 1.01
--------------------------------------------------------Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ
pv = 18.05
Súčinitel horľavých látok PÚ
a =
0.91
Počet nadzemných podlaží stavby
npn =
2
Počet podzemných podlaží stavby
npp =
0
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa čl. 2.6.4b) STN 92-0201-2
Požiarna výška nadzemnej časti stavby: 2.60 m

----------------------------------------------------------------Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa tab.2 STN 92 0201-2
----------------------------------------------------------------Požiarna odolnosť vybraných požiarnych konštrukcií podľa tab.5 STN 92 0201-2:
=========================================================================================
Pol. Požiarna konštrukcia
POPK
----------------------------------------------------------------------------------------1b) Požiarne steny v nadzemných podlažiach nosné
REI 30
1c) Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nosné
REI 15
1b) Požiarne steny v nadzemných podlažiach nosné
REW 30
1c) Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nosné
REW 15
1b) Požiarne steny v nadzemných podlažiach nenosné
EI 30
1c) Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nenosné
EI 15
1b) Požiarne steny v nadzemných podlažiach nenosné
EW 30
1c) Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nenosné
EW 15
3
Strešný plášt
E 15
3
Strešný plášt, kt. je aj nosnou konštrukciou strechy
RE 15
4b) Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach
EI1 30
4c) Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží
EI1 15
----------------------------------------------------------------------------------------POŽIARNE KONŠTRUKCIE
====================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:42:12
Stavba
: komunitné centrum
Požiarny úsek : N 1.01
--------------------------------------------------------Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ
pv = 18.05
Súčinitel horľavých látok PÚ
a =
0.91
Počet nadzemných podlaží stavby
npn =
2
Počet podzemných podlaží stavby
npp =
0
Konštrukčný celok je zmiešaný podľa čl. 2.6.4b) STN 92-0201-2
Požiarna výška nadzemnej časti stavby: 2.60 m
----------------------------------------------------------------Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa tab.2 STN 92 0201-2
----------------------------------------------------------------Požiarna odolnosť vybraných požiarnych konštrukcií podľa tab.5 STN 92 0201-2:
=========================================================================================
Pol. Požiarna konštrukcia
POPK
----------------------------------------------------------------------------------------1b) Požiarne steny v nadzemných podlažiach nosné
REI 30
1c) Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nosné
REI 15
1b) Požiarne steny v nadzemných podlažiach nosné
REW 30
1c) Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nosné
REW 15
1b) Požiarne steny v nadzemných podlažiach nenosné
EI 30
1c) Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nenosné
EI 15
1b) Požiarne steny v nadzemných podlažiach nenosné
EW 30
1c) Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nenosné
EW 15
3
Strešný plášt
E 15
3
Strešný plášt, kt. je aj nosnou konštrukciou strechy
RE 15
4b) Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach
EI1 30
4c) Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží
EI1 15
-----------------------------------------------------------------------------------------

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400
======================================================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:42:30
Stavba
: komunitné centrum
Požiarny úsek : N 1.01
--------------------------------------------------Hodnota stavby je nižšia ako náklady na zabezpečenie vody
na hasenie požiaru a nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na
iné stavby nehrozí.
Potreba požiarnej vody sa v súlade s čl. 3.4.1e) STN 92 0400
N E U R Č U J E .
======================================================================
POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1
==============================================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:43:20
Stavba
: komunitné centrum
Požiarny úsek : N 1.01
--------------------------------------------------Súčiniteľ a PÚ: 0.91
===========================================================
Podlažie: 2. NP
Pôdorysná plocha podlažia:
91.60 m2
Mc:
8.20 kg Mcsk:
12.00 kg
----------------------------------------------------------Druh HP
Hm. náplne HP [kg]
Počet HP
Mci [kg]
----------------------------------------------------------Práškový
6.0
2
12.00
===========================================================
Podlažie: 1. NP
Pôdorysná plocha podlažia:
59.80 m2
Mc:
6.60 kg Mcsk:
12.00 kg
----------------------------------------------------------Druh HP
Hm. náplne HP [kg]
Počet HP
Mci [kg]
----------------------------------------------------------Práškový
6.0
2
12.00
===========================================================
NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE PODĽA STN 73 0875
==========================================================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:45:14
Stavba
: komunitné centrum
Požiarny úsek : N 1.01
--------------------------------------------------Plocha PÚ: 151.4 m2
Počet podlaží PÚ:
2.0
Počet osôb v PÚ: 71
Výška stavby:
2.6 m
Výšková poloha PÚ: 26.0 m
Pôdorysná plocha/os:
2.1 m2/os
Súčiniteľ os je zväčšený o 0 - osoby, ktoré poznajú prostredie
Osoby sú schopné samostatného pohybu
Charakter následných škôd: následné škody sú nahraditeľné do 10 % obsahu PÚ
Hodnota obsahu PÚ je 150 - 700 tis. EUR

Súčiniteľ ov:0.90
Súčiniteľ an PÚ:0.91
N = ( j * an + os * oh ) * ov
N = ( 1.4 * 0.91 + 1.3 * 0.7 ) * 0.90 = 1.97
EPS sa nemusí navrhnúť
======================================================================
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:47:28
Stavba
: komunitné centrum
Miesto posúdenia: komunitné centrum
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 0.91
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 14 s= 1.0
neschopných samostatného pohybu:
1 s= 4.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 120
KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:
Dĺžka únikovej cesty
lu = 10.6 m
Skutočný čas evakuácie tu = 0.58 min
Dovolený čas evakuácie tud = 1.66 min
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
m/min
Jednotková kapacita ÚP Ku = 40
os/min
Počet únikových pruhov u = 2.0
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:47:28
Stavba
: komunitné centrum
Miesto posúdenia: komunitné centrum
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 0.91
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 14 s= 1.0
neschopných samostatného pohybu:
1 s= 4.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 120
KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:
Dĺžka únikovej cesty
lu = 10.6 m
Skutočný čas evakuácie tu = 0.58 min
Dovolený čas evakuácie tud = 1.66 min
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
m/min
Jednotková kapacita ÚP Ku = 40
os/min
Počet únikových pruhov u = 2.0
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:47:45
Stavba
: komunitné centrum
Miesto posúdenia: komunitné centrum

Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 0.91
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:
neschopných samostatného pohybu:
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 120
KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Skutočná dĺžka únikovej cesty
= 10.6 m
Dovolený čas evakuácie
tud = 1.66 min
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin = 0.34
Normový min. poč. únik.pruhov umin = 1.0
Skut.poč. únik. pruhov
u = 2.0
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
m/min
Jednotková kapacita ÚP
Ku = 40
os/min

14
1

s= 1.0
s= 4.0

DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:47:45
Stavba
: komunitné centrum
Miesto posúdenia: komunitné centrum
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 0.91
Smer úniku: Po rovine
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 14 s= 1.0
neschopných samostatného pohybu:
1 s= 4.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 120
KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Skutočná dĺžka únikovej cesty
= 10.6 m
Dovolený čas evakuácie
tud = 1.66 min
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin = 0.34
Normový min. poč. únik.pruhov umin = 1.0
Skut.poč. únik. pruhov
u = 2.0
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 30
m/min
Jednotková kapacita ÚP
Ku = 40
os/min
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:49:41
Stavba
: komunitné centrum
Miesto posúdenia: komunitné centrum
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 0.91
Smer úniku: Po schodoch dole
Sklon schodiskového ramena <= 35 °
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 56 s= 1.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 120
KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:
Dĺžka únikovej cesty
lu = 16.0 m

Skutočný čas evakuácie
Dovolený čas evakuácie
Rýchlosť pohybu osôb
Jednotková kapacita ÚP
Počet únikových pruhov

tu
tud
Vu
Ku
u

= 1.57
= 1.66
= 25
= 30
= 2.0

min
min
m/min
os/min

DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:49:51
Stavba
: komunitné centrum
Miesto posúdenia: komunitné centrum
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 0.91
Smer úniku: Po schodoch dole
Sklon schodiskového ramena <= 35 °
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 56 s= 1.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 120
KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Skut. dĺžka únikovej cesty = 16.0 m
Dovolená dĺžka ÚC
lud = 18.2 m
Dovolený čas evakuácie tud = 1.66 min
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 25
m/min
Jednotková kapacita ÚP Ku = 30
os/min
Počet únikových pruhov u = 2.0
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:50:00
Stavba
: komunitné centrum
Miesto posúdenia: komunitné centrum
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 0.91
Smer úniku: Po schodoch dole
Sklon schodiskového ramena <= 35 °
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: 56 s= 1.0
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 120
KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Skutočná dĺžka únikovej cesty
= 16.0 m
Dovolený čas evakuácie
tud = 1.66 min
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin = 1.83
Normový min. poč. únik.pruhov umin = 2.0
Skut.poč. únik. pruhov
u = 2.0
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 25
m/min
Jednotková kapacita ÚP
Ku = 30
os/min
DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 225/2012 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 15.08.2012
==========================================================================================
Akcia
: komunitné centrum
Dátum: 23.10.2017 11:50:00
Stavba
: komunitné centrum
Miesto posúdenia: komunitné centrum

Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 0.91
Smer úniku: Po schodoch dole
Sklon schodiskového ramena <= 35 °
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný
Počet únikových ciest z PÚ: Jedna
Dovolený počet unikajúcich osôb E*s = 120
KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Skutočná dĺžka únikovej cesty
= 16.0 m
Dovolený čas evakuácie
tud = 1.66 min
Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin = 1.83
Normový min. poč. únik.pruhov umin = 2.0
Skut.poč. únik. pruhov
u = 2.0
Rýchlosť pohybu osôb
Vu = 25
m/min
Jednotková kapacita ÚP
Ku = 30
os/min

56

s= 1.0

PRÍLOHA B – LEGENDA K POUŽITÝM
GRAFICKÝM ZNAČKÁM A SYMBOLOM

Príloha B
Grafická značka

Názov
Požiarna deliaca konštrukcia (ohraničenie požiarneho úseku)

P

Podzemný požiarny úsek

N

Nadzemný požiarny úsek

15-180

Požiarna odolnosť zvislých konštrukcii
Požiarna odolnosť stropných, strešných konštrukcii

R
E
I
W
M
C
S
D1, D2, D3
EI

Kritéria medzných stavov požiarnej odolnosti:
– nosnosť a stabilita
– celistvosť
– tepelná izolácia
– izolácia riadená radiáciou
– zvláštne mechanické vplyvy
– samočinné zatváracie zariadenie
– obmedzenie prieniku dymu
Druh konštrukcie
požiarny uzáver brániaci šíreniu tepla

EW

požiarny uzáver obmedzujúci šíreniu tepla

ST

Povrchová úprava steny

PH

Povrchová úprava podhľadu
Úniková cesta, označenie smeru
Úniková cesta, označenie východu na voľné priestranstvo

15

Počet unikajúcich osôb (napr. 15)
Označenie zásahovej cesty
Smer príjazdu mobilnej hasičskej techniky
Cisternová automobilová striekačka
Prenosný hasiaci prístroj vodný

Prenosný hasiaci prístroj s oxidom uhličitým

ABC práškový prenosný hasiaci prístroj

Prenosný hasiaci prístroj halónový

Nadzemný hydrant

Podzemný hydrant
Hadicový navijak
Núdzové osvetlenie
Požiarne nebezbečný priestor (vymedzenie odstupovej vzdialenosti)

Príloha B
Grafická značka

Názov
Požiarna tabuľka

NP

Nástupná plocha pre hasičskú techniku
Skriňa na hasiace náradie
Pojazdný hasiaci prístroj (CO 2, práškový, penový)

A

B

C

AE

Chránená úniková cesta

ČCHÚC

Čiastočne chránená úniková cesta tvoriaca samostatný požiarny
úsek podľa čl. 4.1 písm. c) STN 92 0201-3

E

Výťah (evakuačný)

P

Výťah (požiarny)

Požiarna klapka

Prirodzené odvetrávanie

Ručné ovládanie zariadenia na prirodzené odvetrávanie

Pretlakové vetranie

Nezavodnené suché stúpacie potrubie so vstupným hrdlom
Zavodnené stúpacie potrubie s uzatváracou armatúrou a
výstupným hrdlom
Otvorená požiarna nádrž

Podzemná požiarna nádrž

Vežový vodojem (požiarnej vody)

Studňa s možnosťou použitia pri hasení požiaru

Stanovisko na čerpanie vody automobilovými strikačkami

Stanovisko na čerpanie vody prenosnými (ručnými) automobilovými
Čerpacia stanica (požiarnej vody), stanica pre zvyšovnie tlaku
vody, ČS pre vodné SHZ

Príloha B
Grafická značka

Názov
Strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia

Strojovňa vodného stabilného hasiaceho zariadenia

Vodná clona

Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie

Tlačidlový hlásič elektrickej požiarnej signalizácie

Automatický hlásič dymu (bodový)

Automatický hlásič plynu (bodový)

Automatický hlásič tepla (lineárny)

Ústredňa evakuačného rozhlasu s núteným odposluchom

Evakuačný rozhlas s núteným odposluchom

Telefón

Zvukový signalizátor poplachu

zvoček

Požiarny (únikový) rebrík s ochranným košom

Požiarny (únikový) rebrík s ochranným košom a s odpočívadlom

Debna s pieskom a lopatou

Vedro na vodu

Vedro alebo vrece s pieskom

Technická správa
Ústredné kúrenie

Objekt:

Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum
v obci Baďan časť Klastava

Investor:

Obec Baďan Obecný úrad, Baďan č.11 Baďan

Miesto:

Klastava č. 61, Obec Baďan

Dátum.

október 2017

Vypracoval:

M. Helebrandt

Všeobecne.
V súčasnosti nie je v objekte inštalované ústredné vykurovanie, ktoré sa vyhotoví v plnom
rozsahu. Projekt ÚK rieši vykurovanie priestorov objektu vykurovacími telesami panelovými VSŽ
Korád. Vykurovacie médium 65/55 st. C sa bude pripravovať na prízemí v tepelnom čerpadle
Vaillant typ vzduch - voda v technickej miestnosti. Projekt ÚK bol spracovaný na základe projektu
stavebnej časti v m.1:50.

Rozvody.
Ležaté rozvody budú vyhotovené pod podlahou prízemia a poschodia k jednotlivým
stúpačkám z rúr Alpex. Odvzdušnenie bude prevedené cez vykurovacie telesá, a zdroj tepla.
Odvodnenie potrubia bude prevedené pod jednotlivými stúpačkami spádom 3 promile. Uloženie bude
prevedené klzné a zároveň aj uloženie PB pre zabezpečenie potrebnej dilatácie potrubia. Upevnenie
rozvodov bude riešené pomocou typizovaných príchytiek.

Vykurovacie telesá.
V objekte budú zabudované vykurovacie telesá panelové VSŽ Košice typ Korád, ktoré sa
opatria termostatickými ventilmi. Vykurovacie telesá sa upevnia na stenu typizovanými konzolami.
Výška telesa je zvolená 600 mm, šírka a typ je zvolená z tepelnej straty miestnosti a je zrejmý z PD.

Nátery, izolácie.
Rozvody budú opatrené tepelnou izoláciou penovou. Nátery na vykurovacích telesách nie je
potrebné prevádzať, nakoľko sú už prevedené od výrobcu.

Kotolňa.
Bude opatrená tepelným čerpadlom, ktorý zabezpečí pokrytie tepelných strát budovy.
Tepelné čerpadlo bude použitý typ aroTherm VWL 85/2 - výkon 8,0 kW, umiestnený na
vonkajšej časti obvodového muriva. V technickej miestnosti bude osadený hydralický modul
uniTower, objem 190 l TUV plus regulátor multiMatic 700.
Vykurovacie médium bude teplá voda o teplotnom spáde 55/45 st. C PN 0,6 MPa/I. Expanzná
nádoba je umiestnená v telese ohrievača. Teplota vykurovacej vody bude riadená automatikou TČ,
ktorý na základe potrebných údajov ovláda teplotu vykurovacej vody. Potrebný hydrodynamický
pretlak zabezpečí teplovodné čerpadlo, ktoré je taktiež súčasťou. Ku ŤC bude dodaný návod na
obsluhu a údržbu, ktorý bude potrebné bezpodmienečne dodržiavať.

Tepelné straty.
Tepelná strata ústredného kúrenia je vypočítaná podľa STN 06 0210 pre oblastnú teplotu
- 15 st. C. Na základe projektovej dokumentácie stavebnej časti a informácií investora bol vypočítaný
súčiniteľ prestupu tepla "k" pre jednotlivé ochladzované plochy a jednotlivé materiály. Tepelná strata
vypočítaná na 3,5 kW, výkon telies 5,5 kW.

Záver
Montážne práce môže prevádzať len organizácia k tomu oprávnená. Okruh rozvodov musí byť
pred definitívnym napustení vykurovacieho média prepláchnutý aby bol zbavený nečistôt pre
zabezpečenie bezchybnej činnosti automatiky kotla. Pri prevádzaní montážnych prác je nutné dodržať
bezpečnosť pri práci.

VÝKAZ

MATERIÁLU.

1. Tepelné čerpadlo aroTherm VWL 85/2 - výkon 8,0 kW, komplet

1 ks
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Všeobecne:
Projekt rieši vypracovanie projektovej dokumentácie vnútornej inštalácie
zdravotnej techniky objektu. Projekt rieši aj návrh na pripojenie objektu na siete
zdravotnej techniky (vodovod, kanalizácia). Projekt zdravotnej techniky bol
vypracovaný na základe projektu stavebnej časti v merítku 1:50.

Vodovodná prípojka:
Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z existujúcej studne na priľahlom
pozemku investora. Zo studne bude vedené potrubie do objektu do priestoru prízemia,
kde bude v technickej miestnosti umiestnená domáca vodáreň. Existujúca studňa bude
použitá pôvodná, vrámci rekonštrukcie posúdiť technický stav. Vodovodná prípojka
bude vybudovaná z plastovej hadice rPE D 32.
Na novú vodovodnú prípojkou sa pripoja všetky zariaďovacie predmety v
objekte.
Výpočet spotreby vody:

Počet obyvateľov
Qp =

Počet osôb
4 osôb

spotreba/osoba
125 l/os.

Obsadenosť
30%

Celkom

150 l/deň =

0,002 l/sekundu

Priemerná hodinová potreba vody:
Qh = Qp x k h =

0,002 l/sek. x

1,8 =

0,003 l/sekundu

Maximálna denná potreba vody je totožná s priemernou dennou potrebou vody:
Qm = Qp =

150 l/deň = 0,002 l/sekundu

Priemerná ročná potreba vody:
Počet dní:

365 dní
Qr =

54,75 m3/rok

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd
Výpočet je vykonaný v zmysle STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizačné
prípojky, čl. 6.1.1 -6.1.4 a tab. č. 1. Denné množstvo odpadových vôd je
totožné s vypočítanou dennou potrebou pitnej vody.

Celkom
150 litrov/deň

Kanalizačná prípojka:
Navrhnutá je kanalizačná prípojka, kde odpadové vody z objektu budú
zvedené z domu do revíznej šachty RŠ1. Vyústenie odpadných vôd z RŠ1 bude do
žumpy o objeme 11,5 m3 umiestnenej na pozemku investora.
Strešné zvody dažďovej vody vyvedené do priľahlého kanála v súbehu s
cestným telesom, ktorý už v súčasnosti slúži ako zber dažďovej kanalizácie.

Vodovod:
Vnútorný vodovod bol spracovaný v súlade s STN 73 6660.
Vodovodné rozvody riešia zásobovanie vodou jednotlivé zariaďovacie
predmety. Rozvody SV sú riešené z trubiek plastových systém Ekoplastik PN 16,
ktoré budú vedené pod povrchom podlahy. Všetky rozvody sú zrejmé z PD.
Príprava TÚV sa bude zabezpečovať v zásobníku ako súčasť tepelného
čerpadla, objem zásobníka 190 l. Rozvody TÚV sú prevedené taktiež z trubiek
plastových systém Ekoplastik v max. miere v súbehu z rozvodom SV.

Kanalizácia:
Vnútorná kanalizácia je spracovaná v súlade STN 73 6760.
Rieši odvedenie splaškových vôd od jednotlivých zariaďovacích predmetov z
objektu do revíznej šachty RŠ1. Ležaté rozvody budú vyhotovené z PVC, zvislé
zvody z PVC a prípojky zariaďovacích predmetov z trubiek PVC. Každý zvislý zvod
vo výške 1 m bude opatrený čistiacimi kusmi. Zvislé zvody budú odvetrané nad
strechu objektu. Spád potrubia v ležatých rozvodoch je min 2 %.

Žumpa:
Žumpa bude vyhotovená podzemná železobetónová o objeme 11,5 m3, ktorá
bude napojená na kanalizačnú prípojku rodinného domu.
Kapacitný prepočet:
•

denná spotreba = 0,30 m3/deň.

•

objem žumpy: 11,5 m3.

•

teoretický interval vývozu žumpy = 11,5/0,30 = približne 40 dní.

•

reálny interval je závislý podľa stupňa jej naplnenia.

Vyprázdňovanie žumpy môže realizovať oprávnená organizácia, vlastniaca
fekálne vozidlo

Záver:
Montážne práce na vodovode a kanalizácii môže previesť len oprávnená
organizácia. Pri prevádzaní prác je nutné dodržať všetky platné normy STN a záväzné
predpisy ako aj bezpečnosť pri práci ,aby nedošlo k jej narušeniu.

Výkaz materiálu:

Vodovod :
-Potrubie z trubiek plastových systém Ekoplastik PN 16

-Hadica rPE

D 20x2,8

40 m

D 25x3,5

36 m

D 32

21 m

-Studňa pôvodná

1 ks

-Domáca vodáreň

1 ks

Kanalizácia:

-Potrubie PVC vnútorná kanalizácia
Ø 50

24 m

Ø 65

9m

Ø 110

15 m

Ø 125

24 m

-Revízna šachta RŠ

1 ks

-Žumpa 11,5 m3 – komplet

1 ks

Zariaďovacie predmety

WC

combi clozed ventil T 67 1/2"

3 ks

U

umývadlo, batéria páková 1/2" x 100

4 ks

SP

sprchová misa batéria sprchová páková 1/2" x 100

1 ks

DR

drez jednodielny, batéria drezová páková 1/2" x 100

2 ks

Tepelné čerpadlo
aroTherm VWL 85/2 výkon 8,0 kw

104 22-600/600

104 22-600/600

1.04
STREDISKO
OSOBNEJ
HYGIENY

1g

1.03
KLUBOVŇA

20x2

20x2

1a
105 22-600/1200

1b

1c

103 22-600/1000

1.01
ZÁDVERIE

16x2
16x2

16x2
16x2

16x2

1.05
TECH.M.

20x2
16x2

16x2

20x2
16x2

Stúpačka Alpex,
26x3, 26x3

1.02
KANCELÁRIA

16x2
16x2

Hydralický modul
uniTower , objem 190 l
TUV + regulátor
multiMatic 700

20x2
20x2

Trubky Alpex, vedené
pod povrchom podlahy
vedľa seba

1e

1d

1h

1f

103 22-600/1000

102 22-600/1200

103 22-600/1000
101 22-600/800
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