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SO 02 Vodovodná prípojka v rámci areálu  • 
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A.  SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
 
 
 

1. Identifika �né údaje 
 
 

Názov stavby  :     Materská škola (4 triedna) 
 
Miesto stavby  :     Obec  �AKLOV  
 
Investor  :               Obec �aklov 
 
    Obecný úrad, 094 35 �aklov �.116 

 
Vedúci  projektant  :              Ing. arch. Eva Kup�ihová 
 
Ú�el :                                    dokumentácia pre stavebné povolenie 
 
Termín spracovania  :          01/2016 

 
 
 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej bud úcu prevádzku 
 

 
Riešený objekt – novostavba - sa nachádza v areáli existujúcej základnej školy 

a materskej školy (2-triednej) . Situovaný je v strednej �asti obce �aklov, na okraji 
IBV.  

Jedná sa o dvojpodlažnú novostavbu materskej školy, v ktorej budú umiestnené 
4 triedy po 21 detí vo veku 3-6 rokov (spolu 84 detí). 

 
 Územie pre výstavbu je rovinaté. Nachádza sa na katastrálnom území obce 

�aklov, na parcelách �.734, 733, 747, 746, 748, 741/1 v KU �aklov. 
 
Navrhovaný objekt je pristavený štítovou stenou k existujúcim 2 triedam MŠ, 

aby pôsobili prirodzene. Dvojpodlažná novonavrhovaná hmota objektu je 
prispôsobená architektonickému stvárneniu existujúcej dvojpodlažnej hmoty, aby 
tvorila jednotný celok s celým blokom škôl. 

 
Dopravne je objekt napojený prístupovou komunikáciou v areáli školy. 
 
Prízemné triedy sú riešené s prístupom priamo na terén.  
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3. Preh�ad východiskových podkladov 
 
 

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie  
- Fotodokumentácia  
- Obhliadka staveniska 
- Polohopisné a výškopisné zameranie  

 
 

4. �lenenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné obj ekty 
 
 

Stavbu �leníme na stavebné objekty: 
 
SO 01     Materská škola - novostavba   
 
SO 02 Vodovodná prípojka v rámci areálu 
 
SO 03 Kanaliza�ná prípojka splašková 

 
SO 04     Úprava verejného  osvetlenia 
 
SO 05 Spevnené plochy  
 
SO 06     Daž�ová kanalizácia 
 
SO 07 Sadové úpravy 

 
 
 

5. Vecné a �asové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investíc ie 
 
 

Objekt materskej školy sa musí zrealizova� s navrhnutými prípojkami na 
inžinierske siete. Pre sprevádzkovanie musí by� dokon�ená aj exteriérová úprava . 
Nové oplotenie nieje potrebné, Celý školský areál je oplotený. 

                   
 
 
6. Preh�ad užívate �ov a prevádzkovate �ov 

 
Materská škola bude slúži� pre obec �aklov, pozostáva� bude zo 4 tried po 21 

žiakov – spolu má kapacitu 84 nových miest. 
 
 
 

7. Termíny za �atia a dokon �enia stavby, lehota výstavby 
 
Za�atie stavby:     2016 
Ukon�enie stavby:           pod�a finan�ného zabezpe�enia 
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8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vz �ahu k dokon �eniu a kolaudácii 
stavby 
 
 
Na danej stavbe nie je potrebná skúšobná prevádzka pred dokon�ením stavby. Budú 

preverené a preskúšané len jej jednotlivé �asti. 
 
 
 

9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní �astí  stavby do prevádzky (užívania), 
alebo o prípadnom pred �asnom prevádzkovaní (užívaní) �asti stavby 
 
 
Stavbu je možné da� do užívania len ako celok. 
 
 
 
 
Prešov, apríl  2016 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Eva Kup�ihová 
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B. Súhrnná technická správa 
 
 
 
OBSAH : 
 
 
 
1. Charakteristika územia stavby 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
 
3. Údaje o technologickej �asti stavby 
 
4. Zemné práce 
 
5. Stavebné objekty 
 

SO 01     Materská škola - novostavba   
 

                - architektonicko-stavebná �as�  
 

  - zdravotechnika 
 
  - vykurovanie 
 
  - vzduchotechnika 
 
  - umelé osvetlenie a rozvody 

 
SO 02 Vodovodná prípojka v rámci areálu 
 
SO 03 Kanaliza�ná prípojka splašková 

 
SO 04     Úprava verejného  osvetlenia 
 
SO 05 Spevnené plochy  
 
SO 06     Daž�ová kanalizácia 
 
SO 07 Sadové úpravy 
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Spracovate�ský kolektív: 
 
 
-architektúra            Ing. arch. Eva Kup�ihová 
 
-stavebné konštrukcie            Ing. Tomáš Korman 
 
-statika                                     Ing. Peter Borodá� 
 
- verejné osvetlenie            Ing. Daniel Prevuž�ák 
 
- elektro �as�             Ing. Daniel Prevuž�ák 
 
- vykurovanie                Ing. Eva Ka�alová 
       
- vonkajšia voda, kanal            Ing. Beáta Haltmanová 
 
- protipožiarna bezpe�nos� stavby        Inf. Iveta Nováková 
 
- zdravotechnika                 Anton Straka 
 
- vzduchotechnika    Ing. Stanislav Seman 
 
- spevnené plochy a SÚ           Ing. Vladimír Kmec 
       
- vnútorný plyn:    Ing. Zdenka Šlosárová 
 
- energetická hospodárnos� budov  Ing. Mária �ur�áková 
 
- rozpo�et     Mária Jakab�inová 

 
 
 
B. Súhrnná technická správa 
 
 
1.   Charakteristika územia stavby 
 
1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 

Stavenisko sa nachádza na rovinatom teréne, v stredovej polohe v obci 
�aklov. 

Prístup na stavenisko je možný cez existujúce prístupové obslužné 
komunikácie do areálu ZŠ a MŠ. 

Ke�že stavenisko je v areáli, kde prichádzajú deti do školy, je potrebné bra� 
oh�ad na tento fakt a prispôsobi� plán výstavby tak, aby nenarušoval vyu�ovací 
proces. 
 



 7

 
1.2 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúc e pre návrh stavby 
 

 
Na lokalite nebol zrealizovaný prieskum.  

 
 
 
1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
 

- Polohopisné a výškopisné zameranie  
 
 
 
 
 
 
2.   Urbanistické, architektonické a stavebno-techn ické riešenie stavby 
 
 
 
2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-

technického riešenia stavby  
 
 

Objekt sa nachádza v areáli škôl  �lenitého pôdorysu, takže nová stavba 
pri�lenená k štítu fasády nebude pôsobi� neprirodzene. 

 
V areáli sa nachádza základná škola a 2 triedy MŠ so spolo�nou kuchy�ou. Náš 

novonavrhovaný objekt MŠ bude prisadený ku štítovej stene existujúcej MŠ. 
Spolo�ná kuchy�a bude dodáva� stravu aj pre novonavrhovanú MŠ. 
 

Hmotovo objekt korešponduje s okolitou výškovou zástavbou. 
 
 Navrhovaný objekt je novostavba, dvojpodlažná, s plochou strechou. Nosnú 
�as� tvorí ž-b skelet, aby sme vytvorili ve�ké priestory bez rušivých nosných prvkov. 
  
 Na 1.np a 2.np sú situované 2 a 2 triedy so svojím zázemím. Ke�že objekt 
pristavujeme k existujúcej 2-podlažnej škôlke, vieme každé podlažie prepoji� 
s existujúcou škôlkou. 
 
 Strava je pripravovaná v spolo�nej kuchyni pre ZŠ a MŠ na 1.np. Rozvážaná 
je na vozíkoch k jednotlivým triedam, kde pri každej je riešený malý výdaj 
s umývaním bieleho riadu. Na 2.np je strava vyvážaná stolovým vý�ahom 
v existujúcej �asti. 
 
 Každá trieda je riešená ako ve�kopriestor, v jednej �asti je her�a a v druhej 
�asti sú lehátka na spanie. Z tejto triedy je priamy prístup do umyvárne a WC. Je 
tam aj vstup do wc pre u�ite�ky. Trieda je priamo prepojená aj s výdajom jedla. Pred 
vstupom do triedy je šat�a pre deti. 
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 U�itelia majú svoje zázemie na každom podlaží. Výlevka a sprcha je 
v sociálnom zariadení pre deti pri každej triede. 
 
Základné ukazovatele: 
 

- kapacita objektu – 4 triedy á 21 žiakov – celkom 84 žiakov 
 

- zastavaná plocha: 350,59 m2 
 

- úžitková plocha 1.np: 295,84 m2, z toho triedy 89,31 m2 (4,25m2/1žiaka) 
 

- úžitková plocha 1.np: 295,26 m2, z toho triedy 89,31 m2 (4,25m2/1žiaka) 
 

- terasa pri triede 1 a 2 je po 41,62 m2 
 
 
Po�et zamestnancov – u�itelia 8  
 
Ostatní zamestnanci budú z existujúcej MŠ a ZŠ (upratova�ka, zamestnanci 
kuchyne, údžbár) 
 
Každá trieda má svoj sklad u�ebných pomôcok a samostatný výdaj jedla.. 
 

 
 
 
 
2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o  technológií hlavnej 

výroby, v �ítane zariadenia umiestneného vo vo �nom priestranstve 
 

 
Navrhované objekty neobsahujú  technologickú �as�.  

 
 
 
 
2.3 Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém , garáže a parkoviská 
 
  

Dopravný  prístup motorových vozidiel je z miestnej komunikácie. 
 
 Pod�a STN 73 6110/Z2 – Projektovanie miestných komunikácii- Zmena 2, je 
potrebné pre zamestnancov zabezpe�i� 1,15 pakovacích miest. Tie je možné 
umiestni� na existujúce parkovisko v areáli. Tam môžu parkova� aj rodi�ia, ktorí 
privážajú deti a krátkodobo by tam parkovali. 
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2.4 Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architekt úra, oplotenie, verejná zele � 
 
 Spevnené plochy budú realizované v rozsahu potrebnom pre sprístupnenie 
vstupu do MŠ pre rodi�ov s de�mi, a potom terasy na hranie pre deti.  
 
 Priestor pre hry a pohyb detí je ohradený vlastným areálom ZŠ a MŠ, aby boli 
pod kontrolou. Priestor bude pozostáva� z trávnatých plôch a plôch na hranie. 
 
 Triedy na 1.np majú priamy výstup na svoju terasu. Sú�as�ou exteriéru sú aj 2 
ve�ké pieskoviská pre celý areál MŠ. 
  
 Smetník bude využitý existujúci v areáli škôl. 
  
  
 
2.5 Protipožiarne zabezpe �enie stavby 
 

Protipožiarna bezpe�nos� stavby je riešené a dokladované v samostatnej 
prílohe projektu.   

 
 
 
2.6 Starostlivos � o životné prostredie, riešenie odpadu 
 
 
 Odpady  zatriedzujeme pod�a katalógu odpadov, ktoré sú uvedené vo 
Vyhláške �. 284/2001 MŽP SR z 11.6.2001, a to nasledovne: 
 

Odpady pri výstavbe ( zodpovedá vyšší dodávate� stavby a subdodávatelia) 
 
 Skupina 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií s týmito podskupinami a 
druhmi odpadov: 
 
17 01  Betón, tehly, dlaždice, obklada�ky       
  17  01 01 Betón            0,6t 
  17  01 02 Tehly    0,7t 
  17  01 03 Obklada�ky, betón, keramika  0,3t 
 
17 02  Drevo, sklo, plasty          
  17  02 01 Drevo   0,2t 
  17  02 02  Sklo   0,035t 
  17  02 03     Plasty     0,4t                                                       
 
17 03  Bitúmenové zmesi         
  17  03 02  Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01  0,01t 
 
17  04 Kovy (vrátane ich zliatin)        
  17 04 02 Hliník   0,01t  

 17 04 07 Zmiešané kovy       0,01t 
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20 03 00  Komunálne odpady   
        20 03 01 zmesový komunálny odpad  1t 
           

 
Odpady, ktoré nieje možné druhotne využi�,  budú vyvážané na skládky ur�ené 

pre jednotlivé typy odpadov. Predpokladaná je produkcia 3,5 t odpadov po�as 
výstavby. 

 
Kontajnery na rôzne druhy triedeného odpadu budú situované v rámci 

staveniska v blízkosti novavrhovanej stavby (do 10 m). 
 
Prebytok zeminy z výkopov bude použitý na okolité terénne úpravy. 
 
Na životné prostredie je braný �o najvä�ší oh�ad. Po�as výstavby a budúcej 

prevádzky objektu  sa musí rešpektova� okolitá zástavba, jej obyvatelia a bude sa 
bra� oh�ad na vyu�ovací proces. 
 
 
2.7 Starostlivos � o bezpe�nos � práce a technických zariadení 
 
 Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiava� technologické 
predpisy, príslušné bezpe�nostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia 
a normy všeobecné platné: 
 
- zákon �. 136/2010 Z.z. ktorým sa mení zákon �.124/2006 Z.z. o bezpe�nosti 

a ochrane zdravia pri práci  
- vyhláška �. 718/2002 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia 

pri práci a bezpe�nosti technických zariadení 
- vyhláška �. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpe�nosti práce a technických 

zariadení pri stavebných prácach 
- nariadenie vlády SR �. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 
-  nariadenie �. 395/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych požiadavkách  na 

poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
- nariadenie �. 392/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 
- nariadenie �. 391/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko 
- nariadenie �. 493/2002 Z.z. vlády SR o minimálnych požiadavkách na zaistenie 

bezpe�nosti a ochrany zdravia zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 
    
    
 
2.8 Zariadenie civilnej obrany a jeho dvojú �elové využitie 
 
 V danom objekte sa neuvažuje s dvojú�elovým využitím pre CO. 
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2.9 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nad zemných konštrukcií 
 

Všetky konštrukcie, ktoré podliehajú korózií, majú predpísanú ochranu 
príslušnými nátermi . 

 
 
 
3. Údaje o technologickej �asti stavby 
 

Daná stavba neobsahuje samostatnú technologickú �as�. 
 
 
 

4. Zemné práce 
 

Zemné práce sú pre túto stavbu sa týka� zakladania a  pri výstavbe 
inžinierskych sietí. Prebytok zeminy bude využitý na terénne úpravy v rámci areálu. 
 
 
 
 
5. Stavebné objekty 
 
 

SO 01     Materská škola - novostavba  
  
 - architektonicko-stavebná �as�  
 
Projekt rieši prístavbu materskej školy ku jestvujúcej dvojpodlažnej materskej 

škole v �aklove zo severnej strany jestvujúceho objektu. Výškové osadenie objektu 
je navrhnuté, aby 0,000 v existujúcej materskej škole v miestnosti SKLAD bola 
totožná s 0,000 v novostavbe materskej školy. 
  

Podkladom pre spracovanie projektu bola realiza�ná dokumetácia na 
Rekonštrukciu materskej školy v obci �aklov od Ing. Peter Durkoth z dátumu 01/2008 
a vizuálna prehliadka objektu.   
 
Búracie práce na existujúcej materskej škole 
 
 Na existujúcom objekte materskej školy sú navrhnuté následné úpravy 
ozna�ené vo výkresovej dokumentácii: 
- demontáž plastových okien, vnútorných a vonkajších parapetov na severnej 
fasáde objektu  
- vybúranie otvoru 1300x2100 mm na fasáde (prechod medzi projektovanými 
budovami) 
- odstránenie zárubne a dverí do miestnosti SKLADU (12,7m2) a zozšírenie 
otvoru 
- zosadenie dverí do SKLADU (7,0m2) 
- odstránenie náš�apnej vrstvy z PVC v miestností KOTOLNE 
-  demontáž klampiarskych výrobkov na spolo�nom atikovom múre medzi 
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objektami 
 
Nové práce a konštrukcie na existujúcej materskej škole 
 
 Na existujúcom objekte materskej školy sú navrhnuté následné úpravy 
ozna�ené vo výkresovej dokumentácii: 
-osadenie oce�ovej zárubne a dverí 1100x1970 mm do vyzna�ených otvorov v miest. 
SKLAD (12,7m2)  
-zamurovanie otvorov po oknách na fasáde objektu 
-montáž nových dverí do miestností SKLAD (7,0m2) s dvoma vetracími mriežkami na 
odvetranie miestností 
 
Základy 
 
 Objekt bude založený na základových pásoch z prostého betónu. Základové 
pásy sú navrhnuté z  betónu triedy C12/15. Na základové pásy sú navrhnuté tri rady 
šalovacích  betónových tvárnic. Podkladný betón pod podlahy hrúbky 100mm 
vystuži� sie�ovinou priemeru 8mm s okami 150x150mm. 
   
Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie 
 
 V objekte je navrhnutý stenový konštruk�ný systém. Obvodové murivo je 
tvorené z keramických brúsených tehál hrúbky 380 mm s pevnostou P10 MPa, 
murované s tenkovrstvovou maltou. Obvodové murivo je navrhnuté s kontaktným 
zatep�ovacím systémom z minerálnej kamennej vlny hrúbky 100 mm. Vnútorné 
nosné múrivo je navrhnuté z keramických brúsených tehál hrúbky 250 mm murované 
s tenkovrstvovou maltou. 
 Stropná konštrukcia je navrhnutá ako železobetónová konštrukcia hrúbky 250 
mm. Železobetón je zložený z betónu triedy C20/25 a ocele 10 505 . 
 Schodisko je navrhnuté ako dvakrát zalomená železobetónová doska 
s betónom triedy C20/25 a oce�ou triedy 10 505. Šírka ramena 1100 mm.  
Prie�ky a deliace steny 
 Deliace prie�ky sú navrhnuté z keramických brúsených tehál hrúbky 140 mm  
s pevnos�ou P8 MPa murované s tenkovrstvovou maltou. V kúpe��ach a wckach sú 
navrhnuté predsteny z porobetónových tvárnic hrúbky 125 mm pri wckach a 100 mm 
pri umývadlach do výšky 1200 mm.  
 
Strecha 
 Projektovaná strecha je navrhnutá jednopláš�ová plochá. Strešná krytina je 
navrhnutá z hydroizolácie PVC. Hydroizolácia z PVC je uložená na geotextíliu 
(300g/m2) a je kotvená kotvami do železobetónovej nosnej konštrukcie. Na 
zabezpe�enie tepelnej pohody je navrhnutá tepelná izolácia z EPS 150S  s hrúbkou 
min 380 mm. 
 
Skladba strechy SS1  
- hydroizoláci z PVC     1,5mm 
- geotextília 300g/m2    1,5mm 
-  tepelná izolácia v spáde z EPS 150S  380-515mm 
-parozábrana      - 
- nosná žb. konštrukcia    250mm 
- VPC omietka     20mm 
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Podlahy 
 Hrúbka podláh v 1.NP je hrúbky 160mm, na 2. NP hrúbky 100mm. Podlaha 
v prízemí je riešená s náš�apnou vrstvou z PVC alebo keramickej dlažby. Náš�apná 
vrsta podlahy na poschodí je navrhnutá taktiež z PVC alebo keramickej dlažby. 
 
 
Izolácie  
 
Izolácie proti vlhkosti – hydroizolácia z PVC hrúbky 1,5mm je chránená z obidvoch 
strán geotextíliou 300 g/m2.  
 
Izolácie tepelné – sokel a základy sú izolované tepelnou izoláciou z XPS hrúbky 
80mm. Podlahy od terénu sú navrhnuté s izoláciou z XPS hrúbky 100mm. Obvodový 
pláš� je navrhnutý ako kontaktný zatep�ovací systém s tepelnou izoláciou 
z minerálnej kamennej vlny hrúbky 100 mm. Strecha je zateplnená tepelnou izoláciou 
z EPS 150S s hrúbkou min. 380 mm.  
 
Izolácie proti kro�ajovému hluku – do podlahy na 2. NP navrhujeme izoláciu z 
kamennej minerálnej vlny hrúbky 40mm.  
 
Výplne otvorov 
 
Okná a vchodové dvere – plastové rámy (Urám,max = 1,0 W/m2K), zasklené izola�ným 
trojsklom (Usklo,max=1,0 W/m2K). Okná budú otváravo-sklápacie. Farba rámov je 
navrhnutá biela. Pri osadzovaní okien použi� v styku okna a panelu tesniace fólie, pri 
montáži okien dodrža� zásady pod�a STN 73 3134 - Styk okenných konštrukcií a 
obvodového pláš�a budovy. Vchodové dvere budú plastové, zasklené izola�ným 
trojsklom, s nadsvetlíkom bielej farby a so zvýšenou mechanickou odolnos�ou.  
 
Vnútorné dvere  - drevené, plné, s polodrážkou, typových rozmerov, s fóliovou 
povrchovou úpravou farby bielej osadené v oce�ovej obložkovej zárubni. 
 
Podh�ady 
 V objekte sú vo všetkých miestnostiach okrem miestností tried a priestory 
schodiska navrhované podh�ady vo výške 2700 mm od podlahy. Podh�ady sú okolo 
stien navrhnuté z SDK a v strede miestností sú kazetové. 
 
Povrchové úpravy 
 
 Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov sú navrhnuté vápennocementové 
s hrúbkou 20 mm. V niektorých miestnostiach je navrhnutý umyvate�ný náter do 
výšky 1,5 m od podlahy. V miestnostiach WC a umývarnach je navrhnutý keramický 
obklad do výšky 2,0 m od podlahy.  
 Vonkajšie povrchové úpravy sú navrhnuté zo silikátovej ryhovanej omietky vo 
dvoch farbách SVETLÁ (0608) A TMAVÁ(0604), pod�a existujúcej materskej školy. 
Sokel objektu je navrhnutý z soklovej mozaikovej omietky farba pod�a existujúcej 
materskej školy.  
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Klampiarske výrobky 
 
 Oplechovanie pri streche je nutné previes� pod�a technologického postupu 
výrobcu. Oplechovanie bude vo farbe izolácie z PVC a bude z poplastovaného 
plechu. 
 Vonkajšie oplechovania parapetov okien budú z hliníkového plechu hr. 0,8 mm 
s povrchovou úpravou vo farbe bielej a budú sú�as�ou dodávky okien.  
 
Zámo�nícke výrobky 
 
 Na vnútornom schodisku z 1.NP do 2.NP je navrhnuté zábradlie ako 
samostatná, oce�ová, samonosná konštrukcia kotvená do �ela schodov. Výpl� 
schodiskového zábradlia z ty�ových prvkov, vzdialenos� medzi ty�ami max. 80mm. 
Na schodisku sú navrhnuté madlá vo výške 400 mm a vo výške 1000 mm od 
podlahy. Farba vnútorného zábradlia RAL 1033 (pomaran�ová). Pre schodisko je 
potrebné vypracova� dielenskú dokumentáciu. 
 Na vonkajších rampách a schodisku je navrhnuté zábradlie z oce�ovej 
konštrukcie s tromi madlami jedno vo výške 400 mm od podlahy, druhé vo výške 700 
mm od podlahy a tretie vo výške 900 mm. Farba vonkajšieho zábradlia RAL 4002 
(jahodová). 

 
 
 - zdravotechnika 

 
      Jedná sa o novostavbu nových priestorov pre potreby materskej škôlky 
pri jestvujúcej materskej škôlke. 
      Body napojenia na kanalizáciu a studenú vody bola ur�ená investorom. 
 

VN ÚTORNÁ KANALIZÁCIA 
     
      Vnútorná kanalizácia bude zabezpe�ova� odvádzanie splaškových a daž�ových 
vôd z objektu. 
     Splaškové a daž�ové vody z priestorov materskej škôlky budú odvádzané do 
jestvujúcej vonkajšej kanalizácie.   
     Kanaliza�né stúpa�ky vyvies� nad strechu a ukon�i� vetracou hlavicou.  
     Pre splaškovú kanalizáciu použi� potrubie PVC. 
 
Výpo�tový prietok splaškových vôd pod�a STN 73 6760: 
    Qww = K.�	D.U  = 4,28 l.s-1 

 
Výpo�tový prietok zrážkových vôd STN 73 6760: 
Qr = r . A . C =  9,40 l.s-1 

 
STUDENÁ VODA   
      
      Zaria�ovacie predmety v novostavbe sa napoja z novej vodovodnej prípojky 
DN50. Z tejto prípojky sa napojí aj jestvujúci rozvod jestvujúcej MŠ. Potrubie pre 
rozvod studenej vody použi� z PE. 
     Pri napojení na jestvujúci rozvod osadi� uzatvárací ventil. 
     Rozvod studenej vody izolova� tepelnou izoláciou hr. 5mm. 
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Potreba vody priemerná denná: 
deti – 84........................................................................60 l . de�-1 =  5 040,00 l . de�-1 

zamestnanci 8                                                              60 l . de�-1 =     480,00 l . de�-1 
spolu:                                                                                                   5 520,00 l . de�-1 

 
Potreba vody maximálna denná: 
Qmax = 5 520 x 1,6    =   8 832,00 l . de�-1 

 

Potreba vody maximálna hodinová: 
Qh   = 8 832,00 x 1,8 :  10     =   1 589,00 l . hod-1 

 

Výpo�tový prietok studenej vody pod�a stn 73 6655: 
Gd =� 	 (Q2

AI .n) = 1,32 l.s-1  

 
TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA 

 
       Prípravu TÚV navrhujeme v 30l a 50l elektrických ohrieva�ov. Pre výdaj stravy 
navrhujeme 4x el. ohrieva� 50l. Pred napojením ohrieva�a osadi� uzatvárací 
a poistný ventil. 
      V miestnosti jestvujúcej kotolne odvod kondenzátu od nového kotla zaústi� do 
jestvujúceho kanaliza�ného potrubia cez zápachový uzáver. 
 Potrubie izolova� izoláciou proti šíreniu tepla. Hrúbka izolácie 20mm.  Potreba TÚV 
priemerná denná 50% z potreby studenej vody. 
      Potrubie pre rozvod teplej úžitkovej vody použi� z PE.   
      Pred napojení umývadiel pre detí je potrebné osadi� zmiešavací ventil, kde sa 
nastaví teplota zmiešanej vody pre detské umývadla. 
 

ZARIA�OVACIE PREDMETY 
 
Zaria�ovacie predmety sa použijú pod�a platných katalógov, prospektov a 

cenníkov. Pre deti detské záchody závesné, umývadla keramické. Umývadla pre deti 
sú napojené cez termostatický zmiešavací ventil R 215 dk. 
 

 
       - vykurovanie 

 
Predmetom  projektu je navrhnú�  spôsob vykurovania a zdroj tepla pre nový objekt 
”Materská škola (4 triedna), Obec �aklov, SO 01-Materská škola-novostavba”. 
Objekt má 2 nadzemné podlažia. 
 
Klimatické podmienky 
miesto stavby �aklov 
výška nad morom 140 mnm 
teplotná oblas� 3 
najnižšia vonkajšia teplota -15°C 
veterná oblas� 2 - s intenzív.vetrami 
priemerná denná teplota v najchladnejšom mesiaci ( január ) -4,0°C 
priemerná teplota vo vykurovacom období 3,3°C 
dAžka vykurovacieho obdobia 224 dní 
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po�et dennostup�ov 3727 
spôsob vykurovania nepretržitý 
 
Hlavné technické údaje 
vykurovacie médium teplá voda 
teplotný spád 20 K   80,0/60,0°C 
vykurovací systém nízkotlaký teplovodný s  
 núteným obehom a  
                                  
 uzatvorenou 
expanznou   nádobou 
rozvod oce�ové trubky mat.  
 11 353.0 
 Plast. rúrka v ochr.rúrke 
 z PE s kyslík. bariérou 
armatúry PN 0,6MPa  PN 
1,6MPa 
 
Tepelná bilancia  
ÚVK 
Tepelné straty boli po�ítané pod�a  STN EN 12 831 pre teplotnú oblas� -150C           
Qh=48 154 W 
Vložený výkon Q=52 370 W 
 
TVuž 

Teplá voda sa bude pripravova� lokálne, pomocou elektrických závesných 
ohrieva�ov, umiestnených priamo pri odberných miestach. 
 
Ro�ná spotreba tepla 
UVK                                                    87 804,0 kWh 
Ro�ná spotreba paliva 
Ako palivo je navrhnutý zemný plyn naftový o výhrevnosti 34,4 MJ/m3 
Bt = 10 810,3 Nm3/rok = 103 298,6 kWh 
Ur�enie zdroja tepla 
Ako zdroj tepla navrhujeme plynový kondenza�ný kotol, ktorý bude slúži� na 
vykurovanie nového objektu MŠ. Kotol navrhujeme osadi� do jestvujúcej plynovej 
kotolne, ktorá je umiestnená v samostatnej miestnosti na 1. nadzemnom podlaží 
v jestvujúcej budove MŠ (budova má len 1 nadzemné podlažie s rovnou strechou).  
V sú�asnosti sú v kotolni osadené 2 ks plynový závesný kotol ( Thermona 28 kW 
a Thermona 45 kW ) na vykurovanie jestvujúcej MŠ. 
Kotol�a bude slúži� na vykurovanie existujúcej MŠ a pre novostavbu MŠ. Každý 
objekt bude ma� vlastný zdroj. 
 
Navrhujeme ako zdroj tepla použi� pre novostavbu MŠ kotol kondenza�ný teplovodný 
nízkotlaký na zemný plyn so zabudovaným keramickým horákom 
1 ks Logamax plus GB 162-45        výkon 9,6 až 42,5 kW (pri 80/60°C ) 
 
Technické parametre kotla GB 162-45 
menovitý výkon  9,6-42,5 kW          
ú�innos� 96,5% 
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palivo zemný plyn  
max.prac.pretlak 4 bary  
prietok výmenníkom    
množstvo kondenzátu 4,8 l/h 
horák keramický plošný-zabudovaný v kotly 
odvod spalín dymovod cez strechu 
Hodinová spotreba plynu 
GB 162-45 výkon 42,5 kW   
Vh= 5,37 m3/hod  
Výfukové plochy 
Pod�a STN 07 0703 kotol�a III.kategórie nemusí by� prevedená s výfukovými 
plochami. 
Systém vykurovania 
Pre vykurovanie daného objektu sme zvolili systém teplovodný, dvojtrubkový, 
horizontálny, s núteným obehom vykurovacieho média. Teplotný spád 80 / 60 oC. 
POPIS KOTOLNE  
Kotol�u navrhujeme na 1.NP v existujúcom objekte MŠ-miestnos� kotol�a. 
Navrhovaný kotol bude zásobova� teplom len objekt novostavba MŠ. 
 
HLAVNÉ  ZARIADENIE  KOTOLNE 
Istenie vykurovacieho systému a kotlov 
Pre istenie kotla a vykurovacieho systému proti tepelnej roz�ažnosti vody bude 
použitá “tlaková expanzná nádoba” . 
Pre poistenie najvyššieho dovoleného statického tlaku v sústave, bude na 
expanznom potrubí osadený poistný ventil.  
Ve�kos� expanznej nádoby navrhnutá pod�a STN EN 12 828, objem 50 l.   
výpo�et vi� príloha �.1 
Plniaci pretlak vzduchu 1,00 bar 
 
Návrh poistného ventilu 
Na expanznom potrubí bude osadený poistný ventil .  
Ve�kos� navrhnutá pod�a STN 13 4309-3 

hkg
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Navrhujem poistný ventil závitový DN 20 typ 3/4”x1”KD   
PN 1,6 MPa 
Ao=176 mm2 

otvárací pretlak na poistnom ventile           300 kPa 
Návrh poistného potrubia 
Ve�kos� navrhnutá pod�a STN 13 4309-3 
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Upozornenie 
Uzatvárací ventil medzi zdrojom tepla a expanznou nádobou je osadený za ú�elom 
údržby, 
 musí by� stále v otvorenej polohe a musí by� zaistený proti neoprávnenej 
manipulácii. 
 
Rozvod potrubia 
Od kotla je potrubie, materiál oce�, cez anuloid vedené pod stropom existujúcej MŠ 
do novostavby MŠ ku rozde�ova�om pre radiátory, umiestnené na stene v skladoch, 
na každom podlaží. V každom rozde�ova�i bude umiestnená uzatváracia a regula�ná 
armatúra, v rozde�ova�och na 1.np aj vypúš�acia armatúra. Od rozde�ova�a bude 
rozvod, materiál plastová rúrka-zosie�ovaný polyethylén v ochrannej rúrke, vedený 
v podlahe ku každému radiátoru samostatne. 
Za anuloidom je v potrubí osadená rýchlomontážna skupina s elektronickým 
obehovým �erpadlom. 
Oce�ové rozvody na chodbe budú spádované do kotolne.  
Vstupné údaje UVK kotol�a: 
Q =    52 370 W 
BH =  16 983 Pa 
Bt  =   20oC 
DN- 40 - IZ   
 
Kotlový okruh 
Kotol má zabudované obehové kotlové �erpadlo. 
 
Vykurovacie telesá 
Navrhujeme vykurovacie telesá oce�ové doskové v prevedení Ventil kompakt 
s napojením zo steny. Na telesách osadíme v spodnej �asti bypas rohový pre 
dvojrúrové sústavy. Vykurovacie teleso opatríme termostatickou hlavicou. Na 
každom telese bude osadený automatický odvzduš�ovací ventil. 
 
Nátery a tepelná izolácia  
Potrubie oce�ové bude natreté syntetickým náterom. 
Oce�ové teplovodné  rozvody v kotolni budú opatrené tepelnou izoláciou z pružnej 
penovej peny, v objekte potrubie vedené pod stropom bude opatrené tepelnou 
izoláciou z pružnej polyetylénovej peny. 
 
Vzduchotechnika a komín 
Vetranie kotolne – mriežka osadená nad podlahou prívod vzduchu, vi� �as� Plyn. 
Prívod vzduchu priamo do kotla pomocou súosého komína C80/125mm, 
s nasávaním vonkajšieho vzduchu po obvode. 
Odvod spalín pomocou súosého komína C80/125mm,výstup cez vnútornú rúru. 
Komín je vyvedený cez strechu 1m nad atiku.    
 
Plynomer�a 
Meranie a doregulovanie tlaku plynu bude prevedené v miestnosti plynomer�a, ktorá 
sa nachádza v budove existujúcej MŠ na prízemí, vi� projekt Plyn. 
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Protipožiarna bezpe�nos� stavby 
Prestupy rozvodov ÚVK cez požiarne steny musia by� požiarne utesnené, vi� projekt 
RPBP-Riešenie protipožiarnej bezpe�nosti stavby. 
Záver 
Projekt pre realizáciu rieši vykurovanie a zdroj tepla pre objekt “Materská škola (4 
triedna), Obec �aklov, SO 01-Materská škola-novostavba ”. 
Navrhujeme plynovú kotol�u osadenú v existujúcom objekte na 1.NP  
Vykurovací systém navrhujeme - konvek�né vykurovanie. 

 
       - vzduchotechnika 

 
ZARIADENIE  Z1  -  VETRANIE TRIED 
 Pre vetranie tried sú navrhnuté podstropné jednotky HRflat 1600. Ide o 2ks 
vysokoú�inných rekupera�ných jednotiek, ktoré pracujú so 100% �erstvým vzduchom 
a sú navrhnuté v rovnotlaku. Jednotky HRflat 1600 sú vo vyhotovení do vnútorného 
priestoru, osadené sú pod stropom (v podh�ade). Každá jednotka je vybavená 
vysokoú�inný protiprúdovým rekuperátorom s ú�innos�ou 90,4% a by-passom,  
prívodným a odvodným ventilátorom s úspornými EC motormi, filtráciou na prívode a 
odvode M5/M5 a elektrickým dohrevom pre zabezpe�enie komfortnej teploty 22°C v 
školskej triede. Jednotka je vybavená vlastnou zabudovanou reguláciou TAC5 
(systém plug&play), takže jednotku sta�í len silovo napoji� a spusti� do prevádzky. 
Regulácia TAC5  sa dodá s predprípravou pre riadenie chladenia so signálom 0-10V.
  
 Pre dosiahnutie Energetickej efektívnosti budovy budú jednotky HRflat 1600 
pracova� v režime s kanálovým �idlom kvality vzduchu CO2. Vetrací systém je 
zameraný aj na úsporu prevádzkových nákladov za spotrebované energie.  
  
 Ke�že jednotka je kompaktná, preto jej automatický riadiaci systém pracuje so 
vzduchovým výkonom  od 100 do 1.400 m3/h. Jednotka sa prispôsobí každej 
ve�kosti triede, množstvu žiakov v triede a v prípade neobsadenosti žiakov v triede sa 
sama vypne. 
 
 1.1 
 Vysokoú�inná rekupera�ná jednotka 
 Typ         HRflat 1600 
  Po�et        2 ks 
 Vzduchový výkon – prívod / odvod   1.400 / 1.400 m3 / hod 
 Externý tlak – prívod / odvod     250 / 250 Pa 
 Výkon el. ohrieva�a      max. 3,0 kW,  
 El. ohrieva� vyžaduje samostatné silové napájanie: napätie 1x230V, istenie 
13A 
 Celková spotreba energie jednotka+el. ohrieva� 1x230V, 1,866kW + 
1,7kW 
 
 Príslušenstvo (sú�as� jednotky): 
 Kanálové �idlo kvality vzduchu CO2      2 ks 
 Základné káblové ovládanie RC TAC5      2 ks 
 SAT TAC5 BA/KW regulácia pre externý el. ohrieva�, riadenie 0-10V 2 ks 
 HRM 800 KWIN externý elektrický ohrieva� 3,0kW max.   2 ks 
 SAT 3 relé pre budúce pripojenie chladenia     2 ks  
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       - umelé osvetlenie a rozvody 
Základné údaje : 
Elektrická sie� :   
- 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-S   
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke : ochrana 
izolovaním živých �astí, zábranami a krytmi, pod�a prílohy „A“ STN 332000-4-41  
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche : ochrana samo�inným 
odpojením napájania v sie�ach TN pod�a 332000-4-41 �l.411.3.2  
Meranie spotreby el. energie : Celý rozvod je za elektrárenským meraním spotreby 
el. energie. 
Kompenzácia ú�inníka : nie je navrhovaná 

Inštalovaný výkon : Pi = 36,8 kW 

Sú�asný výkon : Ps = 22,0 kW 

Hlavné rozvody : 
 Napojenie objektu materskej školy je z jestvujúceho rozvádza�a R0.1 

jestvujúcej �asti materskej školy, kde sa doplní isti� B40/3. Napojenie sa urobí 

káblom typu 1-CYKY-J 5x10 mm2 do navrhovaného rozvádza�a R1 na 1. NP. Z R1 

sa napojí rozvádza� R2 káblom typu 1-CYKY-J 5x6 mm2 na 2.NP. 

Svetelná inštalácia : 
 V objekte je navrhované osvetlenie pod�a STN EN 12 464-1. Svetelná 
inštalácia materskej školy bude robená vodi�mi 1-CYKY-J resp. CYKYL-J 3x1,5 mm2 
pod omietkou. V prevažnej miere budú sa navrhova� nízkoenergetické svietidlá t.j. 
žiarivkové svietidlá s elektronickým predradníkom a LED svietidlá. Na únikových 
cestách sú osadené svietidlá núdzové s vlastným akumulátorom. Svietidlá sa 
rozsvietia aj pri výpadku el. energie a budú svieti� min. 1 hodinu. Napojenie svetelnej 
inštalácie núdzového osvetlenia sa urobí z najbližšej krabice svetelného rozvodu. 
Napojenie núdzových svietidiel je navrhnuté káblami typu 1-CHKE-V-J 
3x1,5.Ovláda�e osvetlenia sa umiestnia do výšky 1300 mm od podlahy. Tam kde sú 
dva vypína�e ved�a seba dajú sa do dvojnásobného rám�eka. 

Zásuvková inštalácia : 
 Zásuvková inštalácia materskej školy bude robená vodi�mi 1-CYKY-J resp. 
CYKYL-J 3x2,5mm2 pod omietkou. Napojenie zásuvkovej inštalácie sa urobí 
z podružných rozvádza�ov. Zásuvky sa umiestnia pod�a projektu resp. pod�a 
požiadaviek užívate�a. Zásuvky sa umiestnia vo výške 0,5m nad podlahou. Pod�a 
potreby sa osadia zásuvky s prepä�ovou ochranou triedy „SPD3“ („D“), jedná sa o 
zásuvky, ktoré napájajú po�íta�e, prípadne iné elektronické zariadenia (v rozpo�te sa 
s nimi neuvažuje).  
 Pod�a STN 33 2000-4-41 �l. 411.3.3 zásuvky s menovitým prúdom 
nepresahujúcim 20A, ktoré sú ur�ené na používanie laikmi a na všeobecné 
používanie budú chránené prúdovým chráni�om s rozdielovým prúdom 0,03A. 
Výnimkou môžu by� zásuvky, ktoré sú pod dozorom znalých, alebo pou�ených osôb 
napr. v obchodných, alebo priemyselných prevádzkach a zásuvky, ktoré sú ur�ené 
len na pripojenie jedného špeciálneho zariadenia. 

 Vo vonkajších priestoroch sú to mobilné zariadenia s menovitým prúdom 
nepresahujúcim 32A.  
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 Pod�a predošlého všetky zásuvky, ktoré budú chránené prúdovým chráni�om, 
pri�om obvody v ktorých sú použité zvodi�e prepätia SPD3 sa použijú prúdové 
chráni�e triedy „G“ 

Vyhotovenie inštalácie : Všetky rozvody sa vyhotovia so samostatným ochranným a 
neutrálnym vodi�om (sie� TN-S). 

Motorická inštalácia : 

Motorickú inštaláciu tvorí napojenie vzduchotechnických jednotiek VZT1 a VZT2 
a ventilátorov V1 a V2. 

VZT1 a VZT2 sa napoja každá dvoma káblami typu 1-CYKY-J 3x2,5. 

V1 a V2 sa napoja káblom typu 1-CYKY-J 3x1,5. Ovládané budú od sníma�ov 
pohybu v miestnostiach hygiena detí a toaleta detí. Sníma�e budú zapojené 
paralelne, t.j. ventilátor sa zapne bu� od jedného alebo druhého sníma�a pohybu.  

Použitie špeciálnych káblov : 
Použitie špeciálnych káblov sa nevyžaduje. 

Rozvádza�e : 
 V objekte je navrhovaný hlavný rozvádza� R1 a podružný rozvádza� R2.  

Rozvádza�e slúžia pre napojenie svetelnej a zásuvkovej inštalácie.  
Hlavný rozvádza� R1 

Je to zapustený plastový rozvádza�, umiestnený v miestnosti 1.04 – výdaj jedál v 
krytí IP 30/IP20. Hlavné technické údaje: 

Rozvodná sústava : TN-S 

Menovité napätie: 3/N/PE, AC 50 Hz, 400/230 V 

Menovitý prúd :  40 A 
Prívod do rozvádza�a je zhora. Vývody sú smerom nahor a nadol. Rozvádza� slúži 
na napájanie svetelnej a zásuvkovej inštalácie na 1NP. V rozvodnici sú umiestnené 
prepä�ové ochrany - triedy "C".  
 
Podružný rozvádza� R2 
R2 - je zapustený rozvádza�, umiestnený v miestnosti 2.04 – výdaj jedál v krytí IP 
30/IP20. Hlavné technické údaje: 

Rozvodná sústava : TN-S 

Menovité napätie: 3/PEN, AC 50 Hz, 400/230 V 

Menovitý prúd :  25 A 
Prívod do rozvádza�a je zdola. Vývody sú smerom nahor a nadol. Rozvádza� slúži 
na napájanie svetelnej a zásuvkovej inštalácie na 2.NP.  
 

Bleskozvod : 
 
Vonkajšia ochrana LPS : 
 Pre vonkajšiu ochranu objektu navrhujeme mrežovú zachytávaciu sústavu 
pomocou zachytávacieho vedenia FeZn φ8mm. Na streche navrhujem zachytávacie 
vedenie uloži� na podpery PV21, resp. sa pripojí na oplechovanie atiky. Zachytávacie 
vedenie sa doplní pomocnými zachytáva�mi s drôtu vyhnutom 15 cm nad 
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zachytávacie vedenie, umiestnené na rohoch objektu. Zvody navrhujem na povrchu 
vodi�om FeZn φ8mm. Jednotlivé zvody budú cez skúšobnú svorku SZ cca 2 m nad 
terénom pripojené na spolo�nú uzem�ovaciu sústavu, ktorá je riešená v základoch 
vodi�om FeZn 30x4mm.  
 
Vnútorná ochrana LPS je riešená : 

- koordinovanou prepä�ovou ochranou SPD. V rozvádza�och R1 a R2 je 
navrhnutá prepä�ová ochrana SPD 2 (C), ktorá sa pripojí za vstupný isti� 
(vypína�). Pripojovacie káble pre SPD majú by� v rozvádza�i max. 20 cm dlhé. 
Prepä�ová ochrana SPD3 nie je sú�as�ou dodávky stavby.  

Po východzej revízii kompletného systému ochranu pred bleskom (LPS) musí 
užívate� zabezpe�i� pravidelné kontroly zariadenia LPS a to: 
- vizuálne kontroly – skrutkové spoje, ochranu pred koróziou a prevádzkový stav 

prepä�ových ochrán minimálne raz za dva roky.  
- úplná odborná kontrola revíznym technikom minimálne raz za štyri roky.                      

Postup a rozsah kontroly je uvedený v STN 62305-3 odstavec E7. 
O vykonaní vizuálnej aj odbornej úplnej kontroly musí by� vedená dokumentácia. 
Majite� musí by� informovaný o zistených nedostatkoch a tie musí da� neodkladne 
odstráni�. 

 
SO 02 Vodovodná prípojka v rámci areálu 

 
V miestnej komunikácií ved�a škôlky je trasovaný jestvujúci verejný vodovod LT 

DN100 a z neho je vybudovaná vodovodná prípojka ukon�ená vodomernou šachtou 
na území MŠ.  

 
Technické riešenie 

Zásobovanie pitnou vodou navrhovaného nového objektu k jestvujúcej materskej 
škôlky bude navrhovanou vodovodnou prípojkou, ktorá sa napojí na jestvujúcu 
vodovodnú prípojku vo vodomernej šachte. 

Od bodu napojenia vodovodná prípojka je vedená ved�a chodníka, ktorý aj 
križuje. �alej pokra�uje okolo prístavby až k vývodu vnútornej inštalácie ZTI. 

Jestvujúcu vodovodnú prípojku, ktorá je vedená k existujúcej budove škôlky – 
zrušíme, pretože jej trasa bude pod navrhovaným objektom. Prepojenie navrhovanej 
prípojky s existujúcou bude v objekte prístavby , podrobnejšie vi�. projekt ZTI. 
 
Potreba pitnej vody 
Výpo�et pod�a vyhlášky MŽP SR �. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 
 
Špecifická potreba vody : materské školy = 60 l.die�a-1. de�-1 

 4. triedy  - 84 detí 
Priemer. denná potreba vody: Qp = 84 x 60 = 5 040 l.de�-1 : (10hx60minx60s) = 
0,140 l.s-1  
Max. denná potreba vody:      Qm = Qp . kd, =  0,140  l.s-1 x 1,6  =  0,224  l.s-1 
Max. hodinová potreba vody: Qh  = Qm . kh =  0,224  l.s-1 x 1,8  =  0,403 l.s-1 
Ro�ná potreba vody:               Qrok = Qp . 260 dní = 5,04 m3 x 260 =  1 310,4 m3.rok-1 
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Výpo�tový prietok studenej vody pod�a STN 73 6655: 
Gd =� 	 (Q2

AI .n) = 1,32 l.s-1  

 
Potreba požiarnej vody 

       Požiarna voda bude zabezpe�ená navrhovaným vonkajším nadzemným 
požiarnym hydrantom DN100 (PH), ktorý je osadený na existujúcom vodovodnom 
potrubí DN100 vo vzdialenosti do 80 m od objektu prístavby. Poloha PH je 
vyzna�ená v situácií vo výkresovej �asti. 
 
Vodovodné potrubie a tvarovky 
       Potrubie vodovodnej prípojky navrhujeme z HDPE tlakových rúr, materiál PE100, 
tlaková rada minimálne PN10. Spoje potrubia zváraním na tupo, resp. 
elektrotvarovkami. Dimenzia potrubia je ozna�ená vnútorným priemerom DN/ID50 
(63x3,8mm).  
 
Ozna�enie trasy vodovodu 
Výstražná fólia 
     Vodovodné potrubie uložené v zemi musia by� ozna�ené pod�a STN 73 6006 - 
bielou výstražnou fóliou. Výstražná fólia sa ukladá 0,4 m nad povrch vodovodu a 
musí presahova� potrubie min. 5 cm na obidve strany. Minimálna šírka fólie je 30 cm. 
 
Ochranné pásma inžinierskych sietí 
      Ochranné pásmo vodovodného potrubia pod�a Zákona �. 442/2002 Z.Z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je pás o šírke 1,50 m na obidve 
strany od vonkajšieho okraja vodovodného potrubia do priemeru 500 mm. Nad 
potrubím a v ich ochranou pásme je zakázané stava� stavby s pevnými základmi a 
realizova� �innos�, ktorá by ohrozovala prevádzku verejného vodovodu, alebo 
zhoršila prístup k potrubiam. 
 

 
SO 03 Kanaliza �ná prípojka splašková 

 
V miestnej komunikácií ved�a škôlky je trasovaná jestvujúca verejná kanalizácia 

DN300 z ktorej je vybudovaná kanaliza�ná prípojka ukon�ená kanaliza�nou šachtou 
na území MŠ.  
 
Technické riešenie  

     Odvedenie odpadových vôd splaškových z novonavrhovaného objektu 
navrhujeme kanaliza�nými prípojkami DN150 a DN200 do jestvujúcej kanaliza�nej 
šachty. 
    Od bodu zaustenia do kanaliza�nej šachty navrhovaná kanaliza�ná prípojka je 
vedená rovnobežne s chodníkom asi po 20,0 m sa lomí a pokra�uje k vývodom 
vnútornej inštalácie ZTI.  
    Na lome trasy pre kontrolu a revíziu bude osadená plastová revízna šachta ø 600.  
 
Výpo�et množstva splaškových vôd 
Výpo�et pod�a vyhlášky MŽP SR �. 684/2006 Z.z. a STN 75 6101. 

Špecifická potreba vody : materské školy = 60 l.die�a-1. de�-1 

 4. triedy  - 84 detí 
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Priemer. denný prietok splaškových vôd: Qp24 = 84 x 60 = 5 040 l.de�-1 = 0,140 l.s-1  
Max. prietok splaškových vôd: Qh,max = Q24 . kh,max =  0,140  l.s-1 x 5,9  =  0.826 l.s-1 
Min. prietok splaškových vôd: Qh,min = Q24 . kh,min  =  0,140  l.s-1 . 0,0  =  0,00  l.s-1 

Ro�ný prietok splaškových vôd:  Qrok = Qp . 260 dní  =  5,040 x 260 =  1 310,4 m3.rok-

1 
Výpo�tový prietok splaškových vôd pod�a STN 73 6760: 
    Qww = K.�	D.U  = 4,28 l.s-1 

Kanaliza�né potrubie  
Potrubie kanalizácie je navrhnuté z PVC-U kanaliza�ných hrdlových rúr 

hladkých, spájaných na gumové tesniace krúžky, dimenzie DN/ID150 a DN/ID200, 

kruhová tuhos� potrubia minimálne SN = 8 kN.m-2.   

Kanaliza�ná revízna šachta 
       Navrhujeme domovú kanaliza�nú revíznu komoru plastovú DN 600. Šachta 
pozostáva zo šachtového dna z plastu, korugovanej rúry Ø600, teleskopickej rúry 
Ø600. Na teréne je ukon�ená liatinovým poklopom DN600, uloženým na betónovom 
prstenci. 
 

SO 04     Úprava verejného  osvetlenia 
 
Elektrická sie� :  3/PEN ,AC, 50Hz, 400/230V, TN-C  
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke : ochrana 
izolovaním živých �astí, zábranami a krytmi, pod�a prílohy „A“ STN 332000-4-41  
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche : ochrana samo�inným 
odpojením napájania v sie�ach TN pod�a 332000-4-41 �l.411.3.2  
Navrhované  rozvody :  nadzemné káblom NFA2X 2x16 a podzemné káblom 1-
AYKY-J  4x16 mm2. 
Zna�enie vodi�ov : STN EN 60 446 
Druh nadzemných  podpier : oce�ový  stožiar typ STK 60/60/3, výška 6m  
Druh  svietidiel : typ MiniLuma 20Led R7 29W IP66 (Philips) 
 Po�et navrhovaných stožiarov : 1ks 
Po�et navrhovaných svietidiel : 1 ks 
Inštalovaný výkon jedného svietidlá cestného : Pi = 0,029 kW 
Sú�asný výkon  : Ps = 0,029 kW 

Ro�ná spotreba el. energie  : A=A1+A2 
Zima : A1 = 0,029 x 185 x 12 = 64 kWh 
Leto : A2 = 0,029 x 180 x 8  = 42 kWh 
Ro�ná spotreba el. energie : A = 106 kWh/rok 
Meranie spotreby el. energie : v jestvujúcom rozvádza�i RVO 
  
Tento objekt rieši úpravu jestvujúceho verejného osvetlenia, ktoré prekáža výstavbe 
navrhovaného objektu prístavby materskej školy v �aklove.  
Rozsah navrhovanej úpravy verejného osvetlenia je zrejmý z výkresu situácia.  
Navrhované osvet�ovacie stožiare budú napojené na jestvujúci rozvod verejného 
osvetlenia. 
 
Demontážne práce : 

Z dôvodu výstavby objektu prístavby materskej školy je navrhovaná jak 
preložka jestvujúceho stožiara verejného osvetlenia tak aj kábla napájajúceho tento 
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stožiar. Zdemontuje sa jeden navrhovaný stožiar v�etne svietidla. 
 
Montážne práce :  
 Namiesto zdemontovaného stožiara sa postaví nový stožiar typu STK 60/60/3, 
výšky 6m. Na stožiar sa namontuje nové svietidlo. Navrhované verejné osvetlenie sa 
napojí na jestvujúci rozvod verejného osvetlenia vedený na stApoch nn vedenia. 
Rozvody sú riešené káblom NFA2X-J 2x16 mm2 uloženým vzdušne po stožiar �.1 
a �alej v zemi ku stožiaru �.2. Na betónový stAp vedenia nn sa osadí prechodová 
skrinka SPP0 s poistkami 10AgG. Navrhnuté svietidla na stožiaroch sa pripoja 
slu�kovým spôsobom, pri�om úbytok  napätia na  jednotl. stožiaroch  nesmie 
presiahnu� 5%. Prepojenie svietidiel v stožiari sa urobí káblom 1-CYKY-J 3x1,5mm2. 
Trasa kábla je zrejmá z výkresu situácia.  
 

 
SO 05 Spevnené plochy  
 
Tento objekt zahD�a vybúranie dotknutých jestvujúcich spevnených plôch a návrh 

nových spevnených plôch. 
Vybúrajú sa  jestvujúce spevnené plochy dotknuté jednak navrhovanou 

prístavbou materskej školy, jednak  navrhovanými spevnenými plochami. To 
znamená, že sa vybúrajú asfaltové chodníky na severnej (štítovej) strane existujúcej 
materskej škôlky (priame chodníky aj chodník s kruhovým pôdorysom).  Vybúra sa aj 
dotknutá preliezka (zemegu�a). Vybúraná su� sa odvezie na skládku. 
Nové spevnené plochy zahD�ajú návrh schodov a terasy na východnej aj západnej 
strane prístavby materskej školy. Okrem toho sa navrhuje rampa pre telesne 
postihnutých a schody na severnej strane prístavby. 
 

Terasa na východnej strane bude plynule (bezbariérovo) napojená na 
zostávajúci asfaltový chodník. 
 
Konštruk�né vrstvy spevnených plôch (terasy aj rampa pre TP): 
betónová  dlažba 10*20, 20*20, farba piesková................60 mm 
pieskové lôžko (frakcia 4-8 mm).......................................40 mm 
štrkopiesok.....................................................................120 mm 
spolu..............................................................................220 mm 
 

Ohrani�enie spevnených plôch zo strany zelene bude zapusteným záhonovým 
obrubníkom. Prie�ny sklon bude 1,5-2 % . Odvodnenie je uvažované do  terénu. 
Schody na východnej, západnej aj severnej strane sú navrhované z minipalisád 
�ervenej farby (podstupnica)  a z betónovej dlažby rovnakej farby (nástupnica). 
Ohrani�enie schodov  pri rampe a rampy pre telesne postihnutých bude na jednej 
strane samotným objektom prístavby MŠ, na opa�nej strane bude ohrani�enie 
betónovou stenou zahrnutou do dielu „ASR“. V tomto dieli bude zahrnuté aj zábradlie 
pre rampu pre telesne postihnutých aj  pre schody pri nej. Maximálny pozdAžny sklon 
rampy pre telesne postihnutých bude 8,3 % . 

 
S úpravou nespevnených plôch (urovnanie, zahumusovanie a zatrávnenie) je 

uvažované v rámci objektu SO 07-Sadové úpravy. 
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SO 06     Daž�ová kanalizácia 
 
Odvedenie daž�ových vôd zo strechy nového objektu navrhujeme kanaliza�nou 

prípojkou DN150 do miestneho potoka. 
 

     Od vývodu ZTI vonkajšia kanaliza�ná prípojka sa lomí a pokra�uje dole 
svahom do miestneho potoka, kde je ukon�ená vyustným objektom. 
    Na lome trasy pre kontrolu a revíziu bude osadená plastová revízna šachta ø 600. 
 
Výpo�et množstva daž�ových vôd 
        Výpo�et je prevedený pod�a STN 75 6101 – Stokové siete a kanaliza�né 
prípojky a STN EN 752-4 Stokové siete a systémy kanaliza�ných potrubí mimo 
budov. 
Qdaž = 	 (Ei . ii . Ai) 
Qdaž = 0,9 . 140 l.s-1.ha-1. 0,0346 ha = 4,36 l.s- 
 
E1 = 0,90 [-] ..... sú�inite� odtoku pre strechy rodinných a bytových domov 
A1 =   346 m2 = 0,0346 ha ..... plocha strechy prístavby školy 
i  = 140 l.s-1.ha-1 ... intenzita 15 minútového blokového daž�a s periodicitou p=1,0 
 
Kanaliza�né potrubie  

Potrubie kanalizácie je navrhnuté z PVC-U kanaliza�ných hrdlových rúr 

hladkých, spájaných na gumové tesniace krúžky, dimenzie DN/ID150, kruhová 

tuhos� potrubia minimálne SN = 8 kN.m-2.  

Kanaliza�ná revízna šachta 
       Navrhujeme domovú kanaliza�nú revíznu komoru plastovú DN 600. Šachta 
pozostáva zo šachtového dna z plastu, korugovanej rúry Ø600, teleskopickej rúry 
Ø600. Na teréne je ukon�ená liatinovým poklopom DN600, uloženým na betónovom 
prstenci. 
 
Vyustný objekt 
      Vyustný objekt (VO) je ur�ený na ukon�enie daž�ovej kanaliza�nej prípojky - 
potrubia do recipientu miestného potoka. Podrobné riešenie pozri výkres. 
       V mieste vyustenia sa vybuduje vyustný betónový objekt. Jeho funkciou je 
spevnenie a stabilizácia konca potrubia v brehu potoka. VO je z betónu triedy 
C16/20, uložený na štrkovom lôžku hrúbky 10 cm. Na �elo betónového objektu sa 
pripevní plastová spätná klapka koncová DN150, ktorá zabra�uje spätnému vzdutiu 
vôd z potoka do kanalizácie.  
       Breh potoka okolo výustného objektu sa spevní kamennou zaházkou, v rozsahu 
5,0 m nad a 5,0 m pod VO. 
 
Zemné práce 
      Prevedenie zemných prác pre kanalizáciu je v zemine kategórie 2-3. Všetky ryhy 
hlbšie ako 1,50 m je nutné paži� príložným pažením aby nedošlo k zosuvu zeminy. 
Dno ryhy sa vyrovná do spádu pod�a pozdAžného profilu a upraví sa lôžko z piesku 
hr. 15 cm. Potrubie sa obsype 30 cm nad vrchol rúry pieskom. Na zásyp sa použije 
vykopaná zemina. 
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SO 07 Sadové úpravy 

 
 Sadové úpravy pozostávajú z výsadby dvoch živých plotov zo severnej �asti 
terás na 1.np. Táto zele� má opticky oddeli� herný priestor od prístupovej 
komunikácie. 
 
 Živý plot v dAžke 7 metrov a 15 metrov tvorí�  „BUXUS sempervirens“ – 
stálozelený, sadený v rade 3,5 ks / 1m. 
 
 Záhon bude prekrytý mul�ovacou kôrou v celom páse v š.40 cm. 
 
 Okolo spevnených plôch budú nespevnené plochy urovnané, zahumusované 
a zatrávnené vysiatou trávou. 
 
Údržba drevin 

Pre novovysadené rastliny je kalkulovaných pä� zálievok  bezprostredne po 
výsadbe. V prípade potreby 1 zálievka môže by� uskuto�nená po�as výsadby – 
v množstve 1ks ker / 5 l. �alšia údržba je predmetom dohody medzi investorom a 
dodávate�om.  

  
Ošetrovanie vysadených drevín �alej zahD�a odburi�ovanie plôch výsadieb 
odstra�ovanie odumretých �astí a  náprava drveného mul�u, Je kalkulované 1 x po  
výsadbe. 
 
 
 
 
 
 
 
Za spracovate�ský kolektív:                       
 
        Ing. arch. Eva Kup�ihová 
 

 
V Prešove, apríl  2016 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
Popis objektu 
 Projekt rieši novostavbu materskej školy ku jestvujúcej dvojpodlažnej materskej škole 
v Čaklove zo severnej strany jestvujúceho objektu. Výškové osadenie objektu je navrhnuté, 
aby 0,000 v existujúcej materskej škole v miestnosti SKLAD bola totožná s 0,000 
v novostavbe materskej školy. 
 Podkladom pre spracovanie projektu bola realizačná dokumetácia na Rekonštrukciu 
materskej školy v obci Čaklov od Ing. Peter Durkoth z dátumu 01/2008 a vizuálna prehliadka 
objektu.   
 
Búracie práce na existujúcej materskej škole 
 Na existujúcom objekte materskej školy sú navrhnuté následné úpravy označené vo 
výkresovej dokumentácii: 
-demontáž plastových okien, vnútorných a vonkajších parapetov na severnej fasáde objektu 
-vybúranie otvoru 1000x2100 mm na fasáde na 1.NP (prechod medzi projektovanými 
budovami) 
-vybúranie otvoru 1300x2100 mm na fasáde na 2.NP (prechod medzi projektovanými 
budovami) 
-odstránenie zárubne a dverí do miestnosti SKLADU  (12,7m2) a zozšírenie otvoru na 2.NP 
-zosadenie dverí do SKLADU (7,0m2) 
-odstránenie nášIapnej vrstvy z PVC v miestností KOTOLNE 
- demontáž klampiarskych výrobkov na spoločnom atikovom múre medzi objektami 
 
Nové práce a konštrukcie na existujúcej materskej škole 
 Na existujúcom objekte materskej školy sú navrhnuté následné úpravy označené vo 
výkresovej dokumentácii: 
-osadenie oceIovej zárubne a dverí 800x1970 mm do vyznačených otvorov v miest. SKLAD 
(12,7m2) na 1.NP 
-osadenie oceIovej zárubne a dverí 1100x1970 mm do vyznačených otvorov v miest. SKLAD 
(12,7m2) na 2.NP 
-zamurovanie otvorov po oknách na fasáde objektu 
-montáž nových dverí do miestností SKLAD (7,0m2) s dvoma vetracími mriežkami na 
odvetranie miestností 
 
Základy 
 Objekt bude založený na základových pásoch z prostého betónu. Základové pásy sú 
navrhnuté z  betónu triedy C12/15. Na základové pásy sú navrhnuté tri rady šalovacích  
betónových tvárnic. Podkladný betón pod podlahy hrúbky 100mm vystuži[ sie[ovinou 
priemeru 8mm s okami 150x150mm. 
   
Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie 
 V objekte je navrhnutý stenový konštrukčný systém. Obvodové murivo je tvorené 
z keramických brúsených tehál hrúbky 380 mm s pevnostou min. P12 MPa, murované s 
tenkovrstvovou maltou. Obvodové murivo je navrhnuté s kontaktným zatepIovacím 
systémom z minerálnej kamennej vlny hrúbky 100 mm. Vnútorné nosné múrivo je navrhnuté 
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z keramických brúsených tehál hrúbky 250 mm s pevnos[ou min. M15 MPa murované s 
tenkovrstvovou maltou. 
 Stropná konštrukcia je navrhnutá ako železobetónová konštrukcia hrúbky 250 mm. 
Železobetón je zložený z betónu triedy C20/25 a ocele 10 505, 10 216 . 
 Schodisko je navrhnuté ako dvakrát zalomená železobetónová doska s betónom triedy 
C20/25 a oceIou triedy 10 505, 10 216. Šírka ramena 1100 mm.  
Priečky a deliace steny 
 Deliace priečky sú navrhnuté z keramických brúsených tehál hrúbky 140 mm  
s pevnos[ou P8 MPa murované s tenkovrstvovou maltou. V kúpeIOach a wckach sú 
navrhnuté predsteny z porobetónových tvárnic hrúbky 125 mm pri wckach a 100 mm pri 
umývadlach do výšky 1200 mm.  
 
Strecha 
 Projektovaná strecha je navrhnutá jednopláš[ová plochá. Strešná krytina je navrhnutá 
z hydroizolácie PVC. Hydroizolácia z PVC je uložená na geotextíliu (300g/m2) a je kotvená 
kotvami do železobetónovej nosnej konštrukcie. Na zabezpečenie tepelnej pohody je 
navrhnutá tepelná izolácia z EPS 150S  s hrúbkou min 380 mm. 
Skladba strechy SS 
-hydroizoláci z PVC     1,5mm 
-geotextília 300g/m2     1,5mm 
- tepelná izolácia v spáde z EPS 150S  380-515mm 
-parozábrana      - 
-nosná žb. konštrukcia    250mm 
 
Podlahy 
 Hrúbka podláh v 1.NP je hrúbky 160mm, na 2. NP hrúbky 100mm. Podlaha v prízemí 
je riešená s nášIapnou vrstvou z homogénneho PVC alebo keramickej dlažby. NášIapná vrsta 
podlahy na poschodí je navrhnutá taktiež z homogénneho PVC alebo keramickej dlažby. 
Skladba podlahy P1 
-pvc homogénne     4,5mm 
-lepidlo na PVC     1mm 
-samonivelačná vyrovnávajúca stierka  5mm 
-betónová mazanina     43mm 
-PVC fólia      - 
-tepelná izolácia z XPS    100mm 
-geotextília 300 g/m²     1,5mm 
-hydroizolácia z PVC     1,5mm  
-geotextília 300 g/m²     1,5mm 
-podkladný betón C16/20 +karisie[ 叶6-150/150 100mm 
-štrkové lôžko zhutnené    200mm 
 
Skladba podlahy P2 
-keramická dlažba protišmyková   8mm 
-lepiaca malta      5mm 
-betónová mazanina     43mm 
-PVC fólia      - 
-tepelná izolácia z XPS    100mm 
-geotextília 300 g/m²     1,5mm 
-hydroizolácia z PVC     1,5mm  
-geotextília 300 g/m²     1,5mm 
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-podkladný betón C16/20 +karisie[ 叶6-150/150 100mm 
-štrkové lôžko zhutnené    200mm 
 
Skladba podlahy P3 
-PVC homogénne     4,5mm 
-lepidlo na PVC     1mm 
-samonivelačná vyrovnávajúca stierka  5mm 
-betónová mazanina     47mm 
-PVC fólia      - 
-tepelná izolácia z kamennej vlny   40mm 
-nosná žb konštrukcia     250mm 
-VPC omietka      20mm  
 
Skladba podlahy P4 
-keramická dlažba protišmyková   8mm 
-lepiaca malta      5mm 
-betónová mazanina     47mm 
-PVC fólia      - 
-tepelná izolácia z kamennej vlny   40mm 
-nosná žb konštrukcia     250mm 
-podhIad (sdk, kazetový)    300(400)mm  
 
Skladba podlahy P5 
-PVC  homogénne     4,5mm 
-lepidlo na PVC     1mm 
-samonivelačná vyrovnávajúca stierka  5mm 
-betónová mazanina     47mm 
-PVC fólia      - 
-tepelná izolácia z kamennej vlny   40mm 
-nosná žb konštrukcia     250mm 
-podhIad (sdk, kazetový)    300(400)mm 
 
Izolácie  
 
Izolácie proti vlhkosti – hydroizolácia z PVC hrúbky 1,5mm je chránená z obidvoch strán 
geotextíliou 300 g/m2.  
 
Izolácie tepelné – sokel a základy sú izolované tepelnou izoláciou z XPS hrúbky 80mm. 
Podlahy od terénu sú navrhnuté s izoláciou z XPS hrúbky 100mm. Obvodový pláš[ je 
navrhnutý ako kontaktný zatepIovací systém s tepelnou izoláciou z minerálnej kamennej vlny 
hrúbky 100 mm. Strecha je zateplnená tepelnou izoláciou z EPS 150S s hrúbkou min. 380 
mm.  
 
Izolácie proti kročajovému hluku – do podlahy na 2. NP navrhujeme izoláciu z 
kamennej minerálnej vlny hrúbky 40mm.  
 
Výplne otvorov 
 
Okná a vchodové dvere – plastové rámy (Urám,max = 1,0 W/m2K), zasklené izolačným 
trojsklom (Usklo,max=1,0 W/m2K). Okná budú otváravo-sklápacie. Farba rámov je navrhnutá 
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biela. Pri osadzovaní okien použi[ v styku okna a panelu tesniace fólie, pri montáži okien 
dodrža[ zásady podIa STN 73 3134 - Styk okenných konštrukcií a obvodového pláš[a 
budovy. Vchodové dvere budú plastové, zasklené izolačným trojsklom, s nadsvetlíkom bielej 
farby a so zvýšenou mechanickou odolnos[ou.  
 
Vnútorné dvere  - drevené, plné, s polodrážkou, typových rozmerov, s fóliovou povrchovou 
úpravou farby bielej osadené v oceIovej obložkovej zárubni. 
 
PodhIady 
 V objekte sú vo všetkých miestnostiach okrem miestností tried a priestory schodiska 
navrhované podhIady. PodhIady sú navrhnuté v dvoch výškach- vo výške 2700 mm alebo 
2600 mm od podlahy. PodhIady sú okolo stien navrhnuté z SDK a v strede miestností sú 
kazetové. V podhIadoch sú umiestnené VZT rozvody. Výška podhIadov 2600 mm od 
podlahy je navrhnutá len v miestnostiach kríženia VZT rozvodov a to je v miestnostiach 1.06, 
1.07, 1.10, 1.11 na prízemí a v miestnostiach 2.06, 2.07, 2.10, 2.11 na poschodí objektu. 
 
Povrchové úpravy 
 Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov sú navrhnuté vápennocementové 
s hrúbkou 20 mm. V niektorých miestnostiach je navrhnutý matný umyvateIný náter do výšky 
1,5 m od podlahy, nie olejová farba.  
 V miestnostiach WC a umývarOach je navrhnutý keramický obklad do výšky 2,0 m od 
podlahy z keramického, lesklého, veIkoformatového (250x400 mm) obkladu bielej farby 
a dvoch pásoch farebného obkladu ( 100x100 mm) pastelových farieb (striedaním červenej, 
modrej, zelenej a žltej farby). Vo výdajOach jedla 1.04, 2.04 je navrhnutý keramický obklad 
do výšky 1450 mm od podlahy z veIkoformátových (250x400 mm) matných dlaždíc bežovej 
farby. 
 Vonkajšie povrchové úpravy sú navrhnuté zo silikátovej ryhovanej omietky vo dvoch 
farbách SVETLÁ (0608) A TMAVÁ(0604), podIa existujúcej materskej školy. Sokel objektu 
je navrhnutý z soklovej mozaikovej omietky farba podIa existujúcej materskej školy.  
 
Klampiarske výrobky 
 Oplechovanie pri streche je nutné previes[ podIa technologického postupu výrobcu. 
Oplechovanie bude vo farbe izolácie z PVC a bude z poplastovaného plechu. 
 Vonkajšie oplechovania parapetov okien budú z hliníkového plechu hr. 0,8 mm 
s povrchovou úpravou vo farbe bielej a budú súčas[ou dodávky okien.  
 
Zámočnícke výrobky 
 Na vnútornom schodisku z 1.NP do 2.NP je navrhnuté zábradlie ako samostatná, 
oceIová, samonosná konštrukcia kotvená do čela schodov. VýplO schodiskového zábradlia 
z tyčových prvkov, vzdialenos[ medzi tyčami max. 80mm. Na schodisku sú navrhnuté madlá 
vo výške 400 mm a vo výške 1000 mm od podlahy. Farba vnútorného zábradlia RAL 1033 
(pomarančová). Pre schodisko je potrebné vypracova[ dielenskú dokumentáciu. 
 Na vonkajších rampách a schodisku je navrhnuté zábradlie z oceIovej konštrukcie 
s tromi madlami jedno vo výške 400 mm od podlahy, druhé vo výške 700 mm od podlahy 
a tretie vo výške 900 mm. Farba vonkajšieho zábradlia RAL 4002 (jahodová). 
 
Bezpečnos[ a ochrana zdravia 

Pri stavebných a montážnych prácach je potrebne dodržiava[ technologické predpisy, 
príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecné 
platné: 
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- zákon č. 136/2010 Z.z. ktorým sa mení zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci  

- vyhláška č. 718/2002 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a bezpečnosti technických zariadení 

- vyhláška č. 174/2001Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

- nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

- nariadenie č. 395/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych požiadavkách  na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

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

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

- nariadenie č. 493/2002 Z.z. vlády SR o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prešov, apríl 2016                  Vypracoval: Ing. Tomáš Korman 
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Technická správa 
Stavba : Materská škola (4 triedna), obec Čaklov 

Objekt : SO01 - Materská škola - novostavba  
Stupeň : Dokumentácia na stavebné povolenie  

Diel :   USR – umelé osvetlenie a rozvody 

Základné údaje : 
Elektrická sieť :   
- 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-S   
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke : ochrana 
izolovaním živých častí, zábranami a krytmi, podľa prílohy „A“ STN 332000-4-41  
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche : ochrana samočinným 
odpojením napájania v sieťach TN podľa 332000-4-41 čl.411.3.2  
Meranie spotreby el. energie : Celý rozvod je za elektrárenským meraním spotreby el. 
energie. 
Kompenzácia účinníka : nie je navrhovaná 
Inštalovaný výkon : Pi = 36,8 kW 
Súčasný výkon : Ps = 22,0 kW 
Hlavné rozvody : 
 Napojenie novonavrhovaného objektu materskej školy je z jestvujúceho 
rozvádzača R0.1 jestvujúcej časti materskej školy, kde sa doplní istič B40/3. 
Napojenie sa urobí káblom typu 1-CYKY-J 5x10 mm2 do navrhovaného rozvádzača 
R1 na 1. NP. Z R1 sa napojí rozvádzač R2 káblom typu 1-CYKY-J 5x6 mm2 na 2.NP. 
Svetelná inštalácia : 
 V objekte je navrhované osvetlenie podľa STN EN 12 464-1. Svetelná 
inštalácia materskej školy bude robená vodičmi 1-CYKY-J resp. CYKYL-J 3x1,5 
mm2 pod omietkou. V prevažnej miere budú sa navrhovať nízkoenergetické svietidlá 
t.j. žiarivkové svietidlá s elektronickým predradníkom a LED svietidlá. Na únikových 
cestách sú osadené svietidlá núdzové s vlastným akumulátorom. Svietidlá sa 
rozsvietia aj pri výpadku el. energie a budú svietiť min. 1 hodinu. Napojenie svetelnej 
inštalácie núdzového osvetlenia sa urobí z najbližšej krabice svetelného rozvodu. 
Napojenie núdzových svietidiel je navrhnuté káblami typu 1-CHKE-V-J 
3x1,5.Ovládače osvetlenia sa umiestnia do výšky 1300 mm od podlahy. Tam kde sú 
dva vypínače vedľa seba dajú sa do dvojnásobného rámčeka. 
Zásuvková inštalácia : 
 Zásuvková inštalácia materskej školy bude robená vodičmi 1-CYKY-J resp. 
CYKYL-J 3x2,5mm2 pod omietkou. Napojenie zásuvkovej inštalácie sa urobí 
z podružných rozvádzačov. Zásuvky sa umiestnia podľa projektu resp. podľa 
požiadaviek užívateľa. Zásuvky sa umiestnia vo výške 0,5m nad podlahou. Podľa 
potreby sa osadia zásuvky s prepäťovou ochranou triedy „SPD3“ („D“), jedná sa o 
zásuvky, ktoré napájajú počítače, prípadne iné elektronické zariadenia (v rozpočte sa s 
nimi neuvažuje).  
 Podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3 zásuvky s menovitým prúdom 
nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné používanie 
budú chránené prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom 0,03A. Výnimkou môžu 
byť zásuvky, ktoré sú pod dozorom znalých, alebo poučených osôb napr. 
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v obchodných, alebo priemyselných prevádzkach a zásuvky, ktoré sú určené len na 
pripojenie jedného špeciálneho zariadenia. 
 Vo vonkajších priestoroch sú to mobilné zariadenia s menovitým prúdom 
nepresahujúcim 32A.  
 Podľa predošlého všetky zásuvky, ktoré budú chránené prúdovým chráničom, 
pričom obvody v ktorých sú použité zvodiče prepätia SPD3 sa použijú prúdové 
chrániče triedy „G“ 
Vyhotovenie inštalácie : Všetky rozvody sa vyhotovia so samostatným ochranným a 
neutrálnym vodičom (sieť TN-S). 
Motorická inštalácia : 
Motorickú inštaláciu tvorí napojenie vzduchotechnických jednotiek VZT1 a VZT2 
a ventilátorov V1 a V2. 
VZT1 a VZT2 sa napoja každá dvoma káblami typu 1-CYKY-J 3x2,5. 
V1 a V2 sa napoja káblom typu 1-CYKY-J 3x1,5. Ovládané budú od snímačov 
pohybu v miestnostiach hygiena detí a toaleta detí. Snímače budú zapojené paralelne, 
t.j. ventilátor sa zapne buď od jedného alebo druhého snímača pohybu.  
Použitie špeciálnych káblov : 

Použitie špeciálnych káblov sa nevyžaduje. 
Rozvádzače : 
 V objekte je navrhovaný hlavný rozvádzač R1 a podružný rozvádzač R2.  
Rozvádzače slúžia pre napojenie svetelnej a zásuvkovej inštalácie.  
Hlavný rozvádzač R1 
Je to zapustený plastový rozvádzač, umiestnený v miestnosti 1.04 – výdaj jedál v krytí 
IP 30/IP20. Hlavné technické údaje: 
Rozvodná sústava : TN-S 
Menovité napätie: 3/N/PE, AC 50 Hz, 400/230 V 
Menovitý prúd :  40 A 
Prívod do rozvádzača je zhora. Vývody sú smerom nahor a nadol. Rozvádzač slúži na 
napájanie svetelnej a zásuvkovej inštalácie na 1NP. V rozvodnici sú umiestnené 
prepäťové ochrany - triedy "C".  
Podružný rozvádzač R2 
R2 - je zapustený rozvádzač, umiestnený v miestnosti 2.04 – výdaj jedál v krytí IP 
30/IP20. Hlavné technické údaje: 
Rozvodná sústava : TN-S 
Menovité napätie: 3/PEN, AC 50 Hz, 400/230 V 
Menovitý prúd :  25 A 
Prívod do rozvádzača je zdola. Vývody sú smerom nahor a nadol. Rozvádzač slúži na 
napájanie svetelnej a zásuvkovej inštalácie na 2.NP.  
Bleskozvod : 
Vonkajšia ochrana LPS : 
 Pre vonkajšiu ochranu objektu navrhujeme mrežovú zachytávaciu sústavu 
pomocou zachytávacieho vedenia FeZn 8mm. Na streche navrhujem zachytávacie 
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vedenie uložiť na podpery PV21, resp. sa pripojí na oplechovanie atiky. Zachytávacie 
vedenie sa doplní pomocnými zachytávačmi s drôtu vyhnutom 15 cm nad 
zachytávacie vedenie, umiestnené na rohoch objektu. Zvody navrhujem na povrchu 
vodičom FeZn 8mm. Jednotlivé zvody budú cez skúšobnú svorku SZ cca 2 m nad 
terénom pripojené na spoločnú uzemňovaciu sústavu, ktorá je riešená v základoch 
vodičom FeZn 30x4mm.  
Vnútorná ochrana LPS je riešená : 

- koordinovanou prepäťovou ochranou SPD. V rozvádzačoch R1 a R2 je navrhnutá 
prepäťová ochrana SPD 2 (C), ktorá sa pripojí za vstupný istič (vypínač). 
Pripojovacie káble pre SPD majú byť v rozvádzači max. 20 cm dlhé. Prepäťová 
ochrana SPD3 nie je súčasťou dodávky stavby.  

Po východzej revízii kompletného systému ochranu pred bleskom (LPS) musí 

užívateľ zabezpečiť pravidelné kontroly zariadenia LPS a to: 

- vizuálne kontroly – skrutkové spoje, ochranu pred koróziou a prevádzkový stav 
prepäťových ochrán minimálne raz za dva roky.  

- úplná odborná kontrola revíznym technikom minimálne raz za štyri roky.                                      
Postup a rozsah kontroly je uvedený v STN 62305-3 odstavec E7. 

O vykonaní vizuálnej aj odbornej úplnej kontroly musí byť vedená dokumentácia. 

Majiteľ musí byť informovaný o zistených nedostatkoch a tie musí dať neodkladne 

odstrániť. 

Pravidlá technických prehliadok: 
 Navrhnuté zariadenia pred uvedením do užívania budú podrobené 
východiskovej revízií podľa STN 33 1500 a STN 332000-6. 
 Prehliadky a skúšky vykonáva elektrotechnik špecialista na vykonávanie 
odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, ktorý spĺňa 
požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax podľa príl. 11 
písmeno d) vyhl. 508/2009, a jeho odborná spôsobilosť bola overená podľa 24 vyhl. 
508/2009.  
Zaradenie elektrických zariadení do skupín podľa miery ohrozenia : 
Všetky elektrické zariadenia objektu sú zaradené do skupiny "B" vyhlášky 508/2009 
príloha 1 časť III.  
ZÁVER: 
 Prílohu tejto technickej správy tvorí protokol o určení vonkajších vplyvov.  
Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať technologické predpisy, príslušné 
bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne 
platné, vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Z.z. – O bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach, zákon NR SR č. 124/2006 – O bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Postup prác pri 
výstavbe je potrebné koordinovať s investorom. Počas výstavby je potrebné 
dodržiavať nariadenie vlády č.387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci, nariadenie vlády č.391/2006 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenie vlády 
č.392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č.393/2006 o minimálnych požiadavkách 
na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo výbušnom prostredí a 
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nariadenie vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 
 Všetky el. zariadenia používané pri výstavbe musia byť v  elektricky 
bezpečnom stave.  
 Musí byť zabezpečené, aby sa prípadné zmeny počas výstavby zakreslili do 
výkresovej dokumentácie. 
 Pre celé elektrické zariadenie musí byť zrealizovaná východzia odborná 
prehliadka a skúška – podľa MPSVaR SR č. 508/2009,  STN 33 2000-6 a STN 33 
1500 a STN 33 2000-1 oddiel 134.  
 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať vykonávanie pravidelných 
odborných prehliadok a skúšok elektrickej inštalácie v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z 
odborne spôsobilými osobami v lehotách podľa prílohy č. 8 vyhlášky 508/2009 – pre 
budovy murované obytné a kancelárske 5 roky, bleskozvod 4 roky. Opakované 
prehliadky a skúšky môže vykonávať elektrotechnik špecialista na vykonávanie 
odborných prehliadok a skúšok podľa §24 vyhl. 508/2009 Z. z. 
Užívateľ je povinný počas prevádzky zariadenia vykonávať: 
- raz za mesiac preskúšanie funkcie prúdového chrániča – testovacím tlačidlom na 

chrániči. Preskúšanie je potrebné na základe doporučenia výrobcov chráničov. 
- kontrolovať stav prepäťových ochrán. Prevádzkový stav prepäťovej ochrany je 

signalizovaný zelenou signálkou priamo na prepäťovej ochrane. V prípade, ak na 
prepäťových ochranách je aktívna červená signálka znamená to, že prepäťová 
ochrana je poškodená a treba ju vymeniť. Životnosť prepäťovej ochrany je cca 15 
rokov. Farbu signálky je potrebné aspoň vizuálne skontrolovať minimálne aspoň 
raz za rok, doporučuje sa po každej búrke a po skončení búrkového obdobia. Pri 
opakovaných skúškach vykonávaných elektrotechnikom špecialistom 
s osvedčením podľa 24 vyhl. 508/2009 na vykonávanie odborných prehliadok a 
skúšok vyhradených technických zariadení musia byť k premeriavaniu stavu 
prepäťovej ochrany použité testovacie a meracie prístroje výrobcu osadenej 
prepäťovej ochrany. 

  
 Osadené el. zariadenie musí byť konštrukčne vyrobené s prihliadnutím na 
prípojné napätie, prúdové zaťaženie a prostredie, v ktorom bude osadené. Musia byť 
vykonané vhodné opatrenia proti dotyku s časťami pod napätím a udržiavané tak, aby 
pri zvyčajnom použití nebolo zdrojom úrazu a  požiaru. El. zaradenie môže montovať 
a opravovať len osoba oprávnená a odborne spôsobilá podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. 
 Obsluhovať elektrické zariadenia môžu iba "poučené" osoby v zmysle §20, 
vyhl. 508/2009 Zb.z., údržbu môžu robiť iba pracovníci s odbornou spôsobilosťou 
"samostatný elektrotechnik" §22, vyhl. 508/2009 Z.z 
 Všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržiavané v takom stave, 
aby jeho prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. Zistené nedostatky musia byť 
urýchlene odstránené. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné údržbárske práce 
(výmena žiarovky, vypínača, zásuviek) realizovať pri vypnutom stave. Výmenu 
svetelných zdrojov vykonávať individuálne (ihneď po vyhorení). Pri výmene zdrojov 
vo výške sa musia dodržať požiadavky bezpečnosti práce a výmenu realizovať  
s použitím pohyblivých plošín alebo výsuvných rebríkov. 
 
Prešov, apríl 2016    Vypracoval : Ing. Prevužňák 
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Protokol o určení vonkajších vplyvov 
1.Zloženie komisie : 

predseda : ved. proj. : Ing. arch. Kupčihová Eva 

členovia : proj. elektro : Ing. Prevužňák Daniel  

Stavba : Materská škola (4 triedna), obec Čaklov 

Objekt : SO01 - Materská škola - novostavba 

2.Podklady pre vypracovanie protokolu: 

- stavebné výkresy ASR 

- normy STN 33 2000-5-51, 

3. Popis prevádzky a činnosti : 

Podľa STN 33 2000-5-51 NZA.1.6 tab. N3.1 je priestor zaradený do kategórie III – 
vnútorné priestory s regulovanou teplotou (kúrenie alebo chladenie možno na určitý 
čas vypnúť, predchádza sa tým vzniku extrémne nízkych alebo vysokých teplôt. Na 
zabránenie extrémne suchých podmienok možno použiť zvlhčovanie. 
 
Rozhodnutie : Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa STN 2000-5-51 
následovne :  
Všetky miestnosti majú priestory, kde prostredie nemá vplyv na spoľahlivosť a 
životnosť elektrických zariadení. Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov v 
týchto priestoroch podľa STN 2000-5-51 následovne :  
Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM, AN1, 
AP1, AQ1, AR1, AS1 
využitie : BA1, BC1, BD1, BE1 
konštrukcia : CA1, CB1. 
Všetky miestnosti majú priestory, kde prostredie nemá vplyv na spoľahlivosť a 
životnosť elektrických zariadení. Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov v 
týchto priestoroch podľa STN 2000-5-51 a STN 33 2000-3 následovne :  
Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM, AN1, 
AP1, AQ1, AR1, AS1 
využitie : BA1, BC2, BD1, BE1 
konštrukcia : CA1, CB1. 
Odôvodnenie : 
El.  rozvody v hale sú v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. - elektrické zariadenia zaradené 
v skupine B (podľa miery ohrozenia), kde elektrické prúdy a napätia nie sú bezpečné. 
V zmysle §19 vyhl. 508/2009 sú oprávnení na EZ pracovať len elektrotechnici (min. 
§21) 
 
 
 
Prešov, apríl 2016    Vypracoval : Ing. Prevužňák 
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Príloha č.1 k protokolu o určení vonkajších vplyvov 
Vonkajšie vplyvy  Kód Stanovené podmienky Charakteristika   
 
Prostredia : 
 
Teplota okolia   AA5 +5C až +40C  (normálna) 

AA7 -25C až +55C  (vyžadujú sa prídavné  
     bezpečnostné opatrenia) 

Atmosférická vlhkosť  AB5 +5C až +40C  (normálna) 
     rel. vlhkosť 5-85% obj. 
     abs. vlhkosť 1-35 g/m3  
    AB7 -25C až +55C  (vyžadujú sa prídavné 
     rel. vlhkosť 10-100% obj. bezpečnostné opatrenia 
     abs. vlhkosť 0,5-29 g/m3 napr. z konštr. hľadiska a pod) 
Nadmorská výška   AC1  2 000m  (normálna) 
Výskyt vody   AD1 IPX0   (zanedbateľný) 
    AD2 IPX1 alebo IPX2  (voľne padajúce kvapky)  
    AD3 IPX4   (voda padá pod uhlom 60)
    AD5 IPX4   (voda striekajúca pod tlakom)
    AD7 IPX7   (plytké ponorenie) 
Výskyt cudzích pevných telies AE1 IP0X   (malé a veľmi malé predmety) 
    AE3 IP4X   (malé a veľmi malé predmety) 
Výskyt korozívnych alebo  AF1 Normálne  (zanedbateľný) 
znečisťujúcich telies  AF3 ochrana proti korózii (občasný alebo 
     min. IP44  príležitostný vonk. vplyv) 
Mechanické namáhanie, nárazy AG1 mierny stupeň  (normálne) 
Mechanické namáhanie, vibrácie AH1 mierne   (normálne) 
Výskyt rastlín alebo pliesní AK1 bez nebezpečenstva (normálne) 
    AK2 nebezpečný  (zvýšený stupeň ochrany) 
Výskyt živočíchov  AL1 bez nebezpečenstva (normálne) 
Elektromagnetické, elektrostatické 
alebo ionizujúce vplyvy, resp.  
NF elektromagnetické javy AM1 zanedbateľné  (normálne) 
Slnečné žiarenie   AN1 nízke   (normálne) 
    AN2 stredné   (vhodné opatrenia) 
Seizmické účinky   AP1 zanedbateľné  (normálne) 
Búrková činnosť   AQ1 zanedbateľná  (normálne) 
Pohyb vzduchu   AR1 pomalý   (normálny) 
    AR2 stredný 1-5m/s  (vhodné opatrenia) 
    AR3 silný 5-10m/s  (vhodné opatrenia) 
Vietor    AS1 malý do 20m/s  (normálny) 
    AS2 stredný 20-30m/s  (vhodné opatrenia) 
    AS3 silný 30-50m/s  (vhodné opatrenia) 
 
Využitie : 
Schopnosť osôb   BA1 laici   (normálne) 
Dotyk osôb s potenciálom zeme BC1 žiadny   (izolované podlahy)  
    BC2 zriedkavý 
    BC3 častý   (trieda ochrany I, II alebo III) 
Podmienky evakuácie v prípade 
nebezpečenstva   BD1 malá hustota  (z požiar. hľadiska bezpečné) 
Povaha spracovávaných  
a skladovaných látok  BE1 bez významného nebezp. (normálne) 
    BE2 nebezpečenstvo požiaru (vhodné opatrenia) 
Konštrukcia : 
Stavebné materiály  CA1 nehorľavé  (normálne) 
Konštrukcia budovy  CB1 zanedbateľné nebezpeč. (normálne) 
Konštrukcia budovy  CB1 zanedbateľné nebezpeč. (normálne)



 Str. 7 

 
 

Príloha : Ochrana pred bleskom, manažérstvo rizika podľa STN EN 62305-2,3 

 
 
VYPOČET ODDEĽOVACEJ VZDIALENOSTI  PRE ZARIADENIA (izolačný 
materiál vzduch) : 
 

mL
km
kckis 154,07

1
44,005,0







  

 
VYPOČET ODDEĽOVACEJ VZDIALENOSTI  PRE ZARIADENIA (izolačný 
materiál betón tehla, drevo) : 

mL
km
kckis 308,07

5,0
44,005,0







  

 
kde  
ki je koeficient, ktorý závisí od systému ochrany pred bleskom : 
 
trieda ochrany   ki 
I   0,1 
II  0,075 
III, IV  0,05 
 
kc je koeficient, ktorý závisí od veľkosti bleskového prúdu prechádzajúceho zvodmi 
 
Počet zvodov kc 
1 1 
2 0,66 
4 a viac  0,44 
 
km je koeficient, ktorý závisí od materiálu tvoriacom elektrickú izoláciu 
 
materiál    km 
vzduch     1 
pevný materiál (betón, tehly, drevo) 0,5 
 
L je vertikálna vzdialenosť medzi bodom v ktorom má byť určená oddeľovacia 
vzdialenosť „s“ a najbližším bodom vyrovnania potenciálu 
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MAXIMÁLNE HODNOTY POLOMERU VALIVEJ GULE, VEĽKOSTI OKA 
MREŽE A OCHRANNÉHO UHLA 
 
Trieda LPS Metódy ochrany 

Polomer valivej gule 
r (m) 

Veľkosť oka mreže W 
(m) 

Ochranný uhol  ° 

I 20 5 x 5  
 
 

pozri obrázok ďalej 
II 30 10 x 10 

III 45 15 x 15 

IV 60 20 x 20 

 
 

Ochranný uhol  ° 

 
 
Vzdialenosti zvodov  
 

TRIEDA LPS VZDIALENOSTI ZVODOV 
(M) 

I 10 

II 10 

III 15 

IV 20 
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ZOZNAM STROJOV A ZARIADENí

Rozvádza� R1 atypický, krytie IP40/IP20
Rozvádza� obsahuje :
P.� Cenník Popis m.j. po�et j.cena celkom

1 Eaton Zapustený rozvádza� KLV-U-4/56 ks 1
2 PC Vypína� IA 3/40, In=40A ks 1
3 OEZ Isti� LTN 6B/1 ks 1
4 OEZ Isti� LTN 10B/1 ks 4
5 OEZ Isti� LTN 16B/1 ks 10
6 OEZ Isti� LTN 20D/1 ks 1
7 OEZ Isti� LTN 16B/3 ks 2
8 OEZ Isti� LTN 25B/3 ks 1
9 OEZ Prúdový chráni� LFN-25-4-030AC ks 3
10 Saltek Zvodi� preätia SLP 275 V/4 ks 1

, R1 spolu :
Montáž 30% dodávky

R1 celkom :

Rozvádza� R2 atypický, krytie IP40/IP20
Rozvádza� obsahuje :
P.� Cenník Popis m.j. po�et j.cena celkom

1 Eaton Zapustený rozvádza� KLV-U-4/56 ks 1
2 PC Vypína� IA 3/40, In=40A ks 1
3 OEZ Isti� LTN 6B/1 ks 1
3 OEZ Isti� LTN 6B/1 ks 1
4 OEZ Isti� LTN 10B/1 ks 4
5 OEZ Isti� LTN 16B/1 ks 10
6 OEZ Isti� LTN 20D/1 ks 1
7 OEZ Isti� LTN 16B/3 ks 2
8 OEZ Prúdový chráni� LFN-25-4-030AC ks 3
9 Saltek Zvodi� preätia SLP 275 V/4 ks 1

, R2 spolu :
Montáž 30% dodávky

R2 celkom :
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
 
Stavba: Materska škola (4 triedna), Obec Čaklov  
 
Diel:     Interiérové vybavenie 
 
 
 
 Táto čas[ projektovej dokumentuje potreby pre užívanie MŠ – interiérové vybavenie. 
 
Tvoria ho stoly, stoličky, lehátka, úložné skrinky a šatOové skrinky. 
 
 Všetky tieto prvky sú v svetlom prevedení – buk. Dvierka skriniek (šatOových 
a úložných) sú vo farbe – červená, zelená, žltá a modrá – podIa požiadavok užívateIov. 
 
 Všetky prvky sú štandartného vyhotovenia, vyhovujúce za[aženosti prevádzky 
materskej škôlky. 
 
 Dodávka je s dopravou a montážou novostavby v Čaklove. 
 
 Špecifikácia je súčas[ou tejto správy. 
 
 
 
 
V Prešove, máj 2016 
 
 



Materská škola (4 triedna), Obec Čaklov

Interiérové vybavenie

Špecifikácia

p.č. názov položky rozmer(cm) počet ks

1 stôl - učiteľka-farba buk, nohy masív buk 120 x 60 x v.76 6
2 stôl pre deti -farba buk, nohy masív buk 120 x 80 x 52 16
3 stolička pre učiteľku - buk 6
4 stolička pre deti - buk masív 84
5 šatňová skrinka pre 4 deti, farebné dvierka

s výsuvnou lavičkou - buk 40 x 120 x v.162 22
6 skrinka s farebnými 2 dvierkami - dezén buk 48 x š70 x v.75 16
7 skrinka policová bez dvierok - dezén buk 48 x š70 x v.75 8
8 skrinka s výsuvnými plastovými boxami 

 8 +8,  dezén buk 48 x š70 x v.75 8
9 postieľka detská,stohovateľná, lamelový 

rošt, drevená konštrukcia 70 x 140 x v.20 84
molitanový matrac 760x140 84
vankúšik s paplónom 84



STUPEN:  RP PRÍL.Č.:
FORMÁT: 1A4 

PODPIS:

ING. ARCH. E. KUPČIHOVÁ
PODPIS:

ING. ARCH. E. KUPČIHOVÁ

stôl učitel'ka - 120 x 60 x 76

stôl deti - 120 x 80 x (46) 52 (58)

stolička pre učitel'ku

stolička pre deti drevená 

šatMová skrinka s lavičkou pre 4 deti (40 x 120x 162)

skrinka s dvierkami (48 xš.70 xv75)

skrinka policová bez dvierok(48 xš.70 xv75)

skrinka s výsuvnými plastovými boxami - 8+8 ks (48x70x75)

STUPEN:  RP

PODPIS:

ING. ARCH. E. KUPČIHOVÁ
PODPIS:

ING. ARCH. E. KUPČIHOVÁ

Legenda interiéru:

3 x

8 x

3 x

42 x

11 x

8 x

4 x

4 x

42 x postiel'ka  detská - 70x140xv20 + molitanový matrac 70x140 + vankúšik s paplónom



STUPEN:  RP PRÍL.Č.:
FORMÁT: 1A4 

PODPIS:

ING. ARCH. E. KUPČIHOVÁ
PODPIS:

ING. ARCH. E. KUPČIHOVÁ

stôl učitel'ka - 120 x 60 x 76

stôl deti - 120 x 80 x (46) 52 (58)

stolička pre učitel'ku

stolička pre deti drevená 

šatMová skrinka s lavičkou pre 4 deti (40 x 120x 162)

skrinka s dvierkami (48 xš.70 xv75)

skrinka policová bez dvierok(48 xš.70 xv75)

skrinka s výsuvnými plastovými boxami - 8+8 ks (48x70x75)

STUPEN:  RP

PODPIS:

ING. ARCH. E. KUPČIHOVÁ
PODPIS:

ING. ARCH. E. KUPČIHOVÁ

Legenda interiéru:

postiel'ka  detská - 70x140xv20 + molitanový matrac 70x140 + vankúšik s paplónom

3 x

8 x

3 x

42 x

11 x

8 x

4 x

4 x

42 x



TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

Stavba:  OBEC ČAKLOV,  MATERSKÁ ŠKOLA (4 TRIEDNA) 
Objekt:  SO 01 – MATERSKÁ ŠKOLA - NOVOSTAVBA 
Diel: Domový rozvod plynu 

Úvod 
 
 
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je plynofikácia prístavby materskej školy 
vykurovanej cez rekonštruovanú kotolňu v existujúcej časti materskej školy. Toho času je v 
materská  škola vykurovaná plynovou kotolňou v materskej škole  dvoma plynovými kotlami o 
výkone 28 kw a 45 kW. Pre prístavbu materskej školy sa do existujúcej kotolne osadí ďalší 
plynový kotol o výkone 42 kW. Pri zvýšenom výkone nebude postačovať prívodné plynové 
potrubie vedené z miestnosti merania a doregulovania plynu a potrebné ho vymeniť v celej 
trase za väčšiu dimenziu. Trasa plynového potrubia bude vedená v areáli materskej a 
základnej školy. Časť potrubia bude vedená pod stropom v jednotlivých pavilónoch a časť v 
zemi medzi pavilónami. Plynofikácia je riešená podľa TPP 704 01. Celkový výkon kotolne 115 
kW. V kotolni budú osadené závesné kondenzačné plynové kotly. Meranie plynu bude v 
miestnosti plynomerne  plynomerom membránovým podľa vyjadrenia SPP - ditribúcia a.s.  
 

Vnútorný plynovod 

 

Exterierová časť  

Materiály 
Na výstavbu plynovej prípojky sa použijú polyetylénové rúry tlakové SDR 11 PN 10 D63, ktoré 
musia mať atest zo štátnej skúšobne z Nitry. Rúry a zariadenia zabudované v potrubí z PE 
alebo ich zakončenia musia byť vyrobené zo vzájomne zvariteľných materiálov. Rúry a 
tvarovky musia zodpovedať požiadavkám STN 64 3042 a požiadavkám dohodnutých 
technických podmienok. Rúrky lPE sa neizolujú. Pri prechode na oceľ a iné kovové časti sa 
oceľová časť dokonale očistí a opatrí vhodnou izoláciou – izol. páskou. Kovové časti, ktoré sú 
v priamom styku s PE musia byť opatrené izoláciou za studena. 
 
Križovanie s podzemnými vedeniami 
Pred začatím zemných prác dodávateľ s investorom pozvú správcov podzemných vedení na 
presné vytýčenie ich priebehu, aby pri zemných prácach nedošlo k ich poškodeniu. 
 

Zemné práce 
 Šírka ryhy je 0,8 m. Na plynovode sa musí podsyp a obsyp vykonať pieskom so zhutnením. 
Hrúbka vrstvy zhutneného podsypu musí byť najmenej 0,15 m a zhutneného obsypu najmenej 
0,2 m nad povrchom potrubia. Armatúry sa zasypávajú pieskom až do výšky podkladových 
betónových dosiak a poklopov. Obsyp a zásyp uzáverov sa vykonáva až po tlakovej skúške. 
Obsyp sa vykoná až po geodetickom porealizačnom zameraní. K prebratiu lôžka je potrebné 
prizvať zodp. zástupcu SPP. Zásyp musí byť rovnomerne hutnený po celom profile ryhy. 
Technológia zhutňovania musí vylúčiť pohyb a poškodenie uloženého potrubia (napr. využitím 
vibračnej plošiny). 
Zváranie potrubia lPE, kontrola akosti zvarov 

Spájenie potrubia z PE sa vykoná zváraním elektrotvarovkami. Spojenie PE časti s kovovou 
časťou sa vykoná prechodkami PE-oceľ. Oceľovú stranu prechodového spoja možno zvárať 
do hrúbky steny 5 mm kyslíkoacetylénovým plameňom. Pri zváracích prácach, 
vykonávaaných v blízkosti potrubia lPE na oceľovom potrubí je potrebné dbať na ochranu 
pred úletom iskier a pred stykom potrubia lPE s teplotami nad 100oC. Všetky zvary na PE 
potrubí musia byť nezmazateľne označené. Kontrola zvarov sa vykoná vizuálne. 



Montáž a ukladanie potrubia 

Pri montáži potrubia PE dodržať ustanovenia pravidiel pre  výstavbu plynovodov z PE, ktoré 
vypracoval  SPP Bratislava. 

Skúšanie 
Podľa STN 38 6415, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 12 
Plynovod z PE potrubia sa vyskúša na pevnosť a na tesnosť vzduchom alebo inertným plynom 
pri teplote max. 200C podľa STN 38 6413. Tlakovú skúšku možno začať najskôr 2 hod po 
vychladnutí posledného zvaru na plastovej časti potrubia. Dokončený plynovod sa plní 
pretlakom skúšobného média 10 kPa. Pred tlakovou skúškou je potrebné 24-hodinové 
ustálenie pretlaku v plynovode. Tlakovú skúšku možno začať až po ustálení pretlaku 
v plynovode. Na kontrolu pretlaku sa  použijú deformačné tlakomere s priemerom min. 160 
mm, triedy presnosti aspoň 2,5% násobku skúšobného pretlaku. Čas trvania tlakovej skúšky 
je najmenej 4 hodiny pri sledovaní zmien pretlaku deformačným tlakomerom s triedou 
presnosti min. 1% alebo najmenej 1 hodinu pri diferenčnom tlakomere. Po 4 hodinách sa 
skúšobný pretlak zníži na 5kPa a skúška pokračuje 1 hod. ortuťovým U-tlakomerom. Tesnosť 
plynovodu je vyhovujúca, ak v priebehu tlakovej skúšky nenastala zmena pretlaku unikom 
skúšobného média a neboli zistené netesnosti na rozoberateľných spojoch. Po ukončení 
skúšok pevnosti a tesnosti vypracuje dodávateľ plynovodu zápis o ich vykonaní, ktorá 
obsahuje minimálne nasledujúce údaje:  

• Názov autorizovanej osoby, ktorá skúšku vykonala 
• Dátum skúšky 
• Objednávateľ  
• Výrobca zariadenia 
• Presné označenie zariadenia (úseku), ktoré bolo skúšané 
• Projektovaný tlak- DP , max. prevádzkový tlak 
• Dosiahnutý skúšobný tlak (hodnota skúšobného tlaku) 
• Trvanie  skúšky 
• Skúšobné médium 
• Skúšobná metóda 
• Výsledok skúšky 
• Technologický  postup skúšky 

Platnosť tlakovej skúšky je 6 mesiacov.  Ak plynovod nie je uvedený do prevádzky do 6 
mesiacov od vykonania skúšky tesnosti, je potrebné skúšku opakovať pred uvedením  
plynovodu do prevádzky. Pred odovzdaním plynovodu sa musí spracovať východisková 
revízia. 
Podľa zákona č 508/2009 sa jedná o vyhradené technické zariadenie plynové skupiny Bg, 
ktoré musí mať pri uvedení do prevádzky vykonanú prvú úradnú skúšku vykonanú Technickou 
inšpekciou. 
 

Vnútorný plynovod v budove 

Rozvod plynu v objekte je z rúr oceľových  čiernych závitových spojovaných zvarovaním ak. 
materiálu  11 353.0. Potrubie vedené po fasáde ne nutné uzemniť. 

 Potrubie prechádzajúce murivom uložiť do chraničky, konce  zaizolovať konopným 
povrazcom z vnútornej strany zaistiť  plynotesnou izoláciou. 

 Potrubie vedené pod stropom a po fasáde zavesiť na  strmeňoch. Vzdialenosť strmeňov Je 
pre DN 20 a 25 2m , pre DN  32 2,5m a pre DN 60 5,0m. 

 Pri rozvode plynovodu sa musí dodržať vzdialenosť od  ostatných inštalácie min. 20 cm. 
Potrubie je vyspádované smerom  k vonkajšej prípojke a k spotrebičom. /0,2%/ 

Skúšanie. 
- Nový alebo hocijaký existujúci plynovod, na ktorom sa pracovalo, musí byť uvedený do 

prevádzky, alebo opätovne uvedený do prevádzky len vtedy, ak na ňom boli úspešne 
vykonané skúšky. 

- Pred skúškou musia byť utesnené všetky otvorené konce potrubia 
- O skúškach spracuje autorizovaná osoba zápis. Tento zápis musí umožňovať jasnú 

identifikáciu skúšanej časti plynovodu. Uvádza sa v ňom dátum, druh skúšky, namerané 
hodnoty (čas, tlak, teplota) a dosiahnuté výsledky. 



- V prípade negatívnych výsledkov skúšok sa netesnosť musí identifikovať vhodnými 
prostriedkami, napr. použitím kvapalín na zisťovanie úniku. Chybné časti sa musia vymeniť 
alebo opraviť a skúška sa musí opakovať. 

- Postup skúšky nesmie ohroziť bezpečnosť osôb a majetku. 
- V prípade potreby autorizovaná osoba upozorní na vykonanie skúšky. 
- V prípade potreby pri skúške sa spotrebiče odpoja, resp. uzavrú. 
- Pri skúške sa bude ako skúšobné médium používať vzduch. 
Skúška pevnosti 

- Hodnoty tlaku pri skúške pevnosti (podľa tab. 1 STN EN 1775): 
Max. prevádzkový tlak (MOP): 2 kPa 
Tlak pri skúške pevnosti (STP): 5,0 kPa 

Skúšobný pretlak navrhujeme2, 5 násobok prevádzkového tlaku (t. j. 5 kPa). Skúšobný pretlak 
sa pozvoľna zvyšuje na 30-50% hodnoty skúšobného pretlaku a prehliada sa skúšobný úsek, 
aby sa zistili prípadné netesnosti. Potom sa zvýši pretlak na 500% a pod týmto pretlakom 
musí byť plynovod min. 1 hod. Doba trvania skúšky je 1 hod. Skúšobný úsek je vyhovujúci, 
pokiaľ počas skúšania nedôjde v rozvode k nevratným zmenám. 
Skúška tesnosti 
- So skúškou pevnosti sa súčasne vykoná aj skúška tesnosti s použitím toho istého média 

a hodnoty tlaku (5 kPa). 
- Príslušenstvo, ktoré je súčasťou plynovodu ako regulátor, meradlo, bezpečnostné zariadenia 

atď., ktoré nie sú schopné odolať skúšobnému tlaku, sa musia pred skúškou odpojiť. 
V takom prípade sa príslušenstvo nahradí rúrovým medzikusom. 

Dodatočné skúšky 
Počas vpúšťania plynu vykoná autorizovaná osoba skúšku prevádzkyschopnosti plynovodu, 
aby sa presvedčila, že sa nevyskytujú netesnosti na spojoch medzi. 

- úsekmi nového plynovodu skúšaných samostatne 
- úsekmi skúšaného nového plynovodu a úsekmi skúšaného existujúceho 

plynovodu, na ktorý sú pripojené. 
 
Po úspešných skúškach sa rozvod a armatúry natrú základným syntetickým náterom + 2-
násobnýmzákladný  náterom s 1x emailovaním farby RAL žltej. 
    Trvanie skúšok  určí autorizovaná osoba vzhľadom na meradlo a vplyv teploty a nutnú dobu 
na vykonanie prehliadky 
O vykonaní funkčnej skúšky zariadenia vyhotoví komisia  zápis do predpísaného formulára. 
Po  každom zásahu na plynovode sa musí previesť tlaková skúška na  tej časti plynovodu, na 
ktorej bol zásah prevedený. 
 Ak sa plynovod neuvedie do prevádzky do 6 mesiacov od platnej  tlakovej skúšky, musí sa 
skúška opakovať. O každej tlakovej  skúška sa vyhotoví zápis. 
 
Montážne a zváracie práce 

Osoby vykonávajúce montážne práce na plynových zariadeniach musia spĺňať požiadavky na 
odbornú spôsobilosť  
Výstavba plynovodu sa bude realizovať podľa STN EN 1775 a STN 704 01, pre montáž sa 
použije potrubie z rúr oceľových hladkých čiernych skupiny 1.1 podľa TNI CEN ISO/TR 
15608 opatrený protikoróznou ochranou a náterom 2x základný náter a 1x 
email . 
Celý nadzemný oceľový rozvod bude spájaný zváraním až na nutné rozoberateľné spoje. 
Všetky zváračské práce smú vykonávať pracovníci, ktorí majú skúšku podľa STN EN 287-1 
a vlastnia platné kvalifikačné osvedčenie. 
Rúry a prídavný materiál musia byť certifikované ako vyhovujúce požiadavkám EN. Rúry a 
zvariteľné oceľové tvarovky  musia vyhovovať normám EN 10208-1 alebo EN 10255. Zváracie 
elektródy musia vyhovovať príslušným európskym normám. Príklad: EN 499 o oblúkovom 
zváraní obalenou elektródou (SMAW), EN 440 o oblúkovom zváraní taviacej sa elektródy v 
ochrannom plyne (GMAW). 
Doklad o vhodnosti používaného postupu zvárania má byť k dispozícii pre všetky práce na 
zváranie spojov. Postup zvárania má byť v zhode s STN EN ISO 15607. 
Vizuálna kontrola zvarov sa vykoná na dokončenom zvare voľným okom, alebo pomocou lupy. 
Povrch skúšaného tvaru má byť jasne osvetlený, bez mastnôt, nečistôt, trosky a iných 
ochranných povlakov, povrch zvaru a priľahlá stena nemajú obsahovať trhliny, vruby alebo 



póry a susedná plocha zvaru nesmie obsahovať žiadne dotyky elektródou alebo spálené 
povrchy. Povrch zvaru má byť hladký. Prijateľnosť drsného povrchu  závisí od typu zvaru a 
jeho použitia. Medzi zvarovými húsenicami nemajú byť ostré prechody.  
 
 Uvedenie do prevádzky 
Uvedenie do prevádzky vykoná autorizovaná osoba (revízny technik) podľa čl. 7 STN EN 
1775. 
Autorizovaná osoba zabezpečí pred uvedením zariadenia do prevádzky odbornú prehliadku 
a odbornú skúšku plynového zariadenia a o jej výsledku vyhotoví správu. 
Autorizovaná osoba je povinná preukázateľným spôsobom (písomne) oboznámiť 
prevádzkovateľa so zásadami týkajúcimi sa prevádzky, kontroly a údržby plynovodu. 
Uvedením plynovodu do prevádzky musia byť určené osoby zodpovedné za jeho prevádzku. 

Prevádzka a údržba 
Od uvedenia do prevádzky musí byť určená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzku 
plynovodu. Táto osoba sa ďalej označuje ako osoba zodpovedná za prevádzku. V prípade 
potreby vykonania údržby osoba zodpovedná za prevádzku musí poveriť na vykonávanie 
všetkých prác na plynovode kompetentnú osobu. 

 

 Ak sa plynovod neuvedie do prevádzky do 6 mesiacov od platnej  tlakovej skúšky, musí sa 
skúška opakovať. O každej tlakovej  skúška sa vyhotoví zápis. 

 Plynové spotrebiče od 5kW do 0,5MW a všetky spotrebiče  napojené do komína sa zaraďujú 
podľa vyhl.508/2009, podľa mieri  ohrozenia do skupiny "B" pís."h". Z toho vyplýva povinnosť  
revizie každý rok odborná prehliadka a každý 3-tí rok odborná  skúška.  
 Pred uvedením odberného plynového zariadenia do prevádzky  zaistí dodávateľská 
organizácia východziu reviziu a vyhotoví  zápis o revizii, ktorá je súčasť dodávky odberného 
zariadenia.  Kontroly, skúšky a revizie odberných zariadení sa prevádzajú  podľa vyhlášky 
508/2009 

 

 Spotreba plynu. 

Pl.  kotol  45 kW                        4,9 m3/h             1ks                4,9 m3/h 

Pl.  kotol  42 kW                        4,5 m3/h             1ks                4,5 m3/h 

Pl.  kotol  28 kW                        2,9 m3/h             1ks                2,9 m3/h 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Qr =  K4xQ4 

Qr = 11,07 m3/h                                                                                                                                                             
 

 

Bezpečnostné opatrenia 

Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , interné bezpečnostné 
predpisy, ustanovenia zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  
a vyhl.č.508/2009 z.z. 
 Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe 
vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť presne 
vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu. 
Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť 
opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 

 
Možné zdroje ohrozenia BOZP: 

- práce vo výške a vo výkopoch 

            - tlakové skúšky 



            - únik plynov 

            - manipulácia s bremenami 

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z. 

 

Možné zdroje ohrozenia BOZP: 

- práce vo výške a vo výkopoch 

            - tlakové skúšky 

            - únik plynov 

            - manipulácia s bremenami 

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z. 

 

 Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , V a NV: 
              

- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 
 
- Zákon č. 67/2010 Z.z. O chemických látkach a chemických prípravkoch.  
 
- Vyhláška č. 147/2013 Slovenského úradu bezpečnosti práce  a Slovenského banského 
úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
 
- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a bezpečnosti technických zariadení 
 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení.  
 
- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných 
prostriedkov   
 
- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
 
- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 
 
- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci. 
 
- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami. 
 
- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi  

 
- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii Predpisy preprevádzku, 
kontrolu a údržbu plynovodu sú súčasťou zvláštných plynárenských 
predpisov. 
 

Súvisiace normy a predpisy 
Projektová dokumentácia bola spracovaná podľa všetkých náležitostí v zmysle nasledujúcich 
predpisov, v súlade s ktorými musí prebiehať aj realizácia . 

- TPP 704 01 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách 
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
- STN 05 0710 Predpisy pre úradné skúšky zváračov 
- STN 73 0760 Požiarne predpisy 
- STN 92 0101 Požiarna bezpečnosť stavieb 

  

04/2016       Vypracoval: Ing. Šlosárová  
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ZOZNAM PRÍLOH 
 
 
Stavba: MATERSKÁ ŠKOLA (4 triedna), OBEC �AKLOV 
  
Objekt: SO 01 – MATERSKÁ ŠKOLA - NOVOSTAVBA  
                            ��
Diel: VYK 
 
�íslo zákazky:  
 
 
 
 
 
Príl.�.    Prílohy       Po�et A4 
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TECHNICKÁ   SPRÁVA 
 
Predmetom realiza�ného projektu je navrhnú�  spôsob vykurovania a zdroj tepla pre nový 
objekt ”Materská škola (4 triedna), Obec �aklov, SO 01-Materská škola-novostavba”. 
Objekt má 4 nadzemné podlažia. 
 
Klimatické podmienky 
miesto stavby �aklov 
výška nad morom 140 mnm 
teplotná oblas� 3 
najnižšia vonkajšia teplota -15°C 
veterná oblas� 2 - s intenzív.vetrami 
priemerná denná teplota v najchladnejšom mesiaci ( január ) -4,0°C 
priemerná teplota vo vykurovacom období 3,3°C 
d�žka vykurovacieho obdobia 224 dní 
po�et dennostup�ov 3727 
spôsob vykurovania nepretržitý 
 
Hlavné technické údaje 
vykurovacie médium teplá voda 
teplotný spád 20 K   80,0/60,0°C 
vykurovací systém nízkotlaký teplovodný s  
 núteným obehom a                                    
 uzatvorenou expanznou  
 nádobou 
rozvod oce�ové trubky mat.  
 11 353.0 
 Plast. rúrka v ochr.rúrke 
 z PE s kyslík. bariérou 
armatúry PN 0,6MPa  PN 1,6MPa 
 
Tepelná bilancia  
ÚVK 
Tepelné straty boli po�ítané pod�a  STN EN 12 831 pre teplotnú oblas� -150C           
Qh=48 154 W 
Vložený výkon Q=52 370 W 
 
TVuž 

Teplá voda sa bude pripravova� lokálne, pomocou elektrických závesných ohrieva�ov, 
umiestnených priamo pri odberných miestach. 
 
Ro�ná spotreba tepla 
UVK                                                    87 804,0 kWh 
 
Ro�ná spotreba paliva 
Ako palivo je navrhnutý zemný plyn naftový o výhrevnosti 34,4 MJ/m3 
Bt = 10 810,3 Nm3/rok = 103 298,6 kWh 
 
Ur�enie zdroja tepla 
Ako zdroj tepla navrhujeme plynový kondenza�ný kotol, ktorý bude slúži� na vykurovanie 
nového objektu MŠ. Kotol navrhujeme osadi� do jestvujúcej plynovej kotolne, ktorá je 
umiestnená v samostatnej miestnosti na 1. nadzemnom podlaží v jestvujúcej budove MŠ 
(budova má len 1 nadzemné podlažie s rovnou strechou).  V sú�asnosti sú v kotolni osadené 2 
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ks plynový závesný kotol ( Thermona 28 kW a Thermona 45 kW ) na vykurovanie jestvujúcej 
MŠ. 
Kotol�a bude slúži� na vykurovanie existujúcej MŠ a pre novostavbu MŠ. Každý objekt bude 
ma� vlastný zdroj. 
 
Navrhujeme ako zdroj tepla použi� pre novostavbu MŠ kotol kondenza�ný teplovodný 
nízkotlaký na zemný plyn so zabudovaným keramickým horákom 
1 ks Logamax plus GB 162-45        výkon 9,6 až 42,5 kW (pri 80/60°C ) 
 
Technické parametre kotla GB 162-45 
menovitý výkon  9,6-42,5 kW          
ú�innos� 96,5% 
palivo zemný plyn  
max.prac.pretlak 4 bary  
prietok výmenníkom    
množstvo kondenzátu 4,8 l/h 
horák keramický plošný-zabudovaný v kotly 
odvod spalín dymovod cez strechu 
 
Hodinová spotreba plynu 
GB 162-45 výkon 42,5 kW   
Vh= 5,37 m3/hod  
 
Výfukové plochy 
Pod�a STN 07 0703 kotol�a III.kategórie nemusí by� prevedená s výfukovými plochami. 
 
Systém vykurovania 
Pre vykurovanie daného objektu sme zvolili systém teplovodný, dvojtrubkový, horizontálny, 
s núteným obehom vykurovacieho média. Teplotný spád 80 / 60 oC. 
 
POPIS KOTOLNE  
Kotol�u navrhujeme na 1.NP v existujúcom objekte MŠ-miestnos� kotol�a. 
Navrhovaný kotol bude zásobova� teplom len objekt novostavba MŠ. 
 
HLAVNÉ  ZARIADENIE  KOTOLNE 
 
Istenie vykurovacieho systému a kotlov 
Pre istenie kotla a vykurovacieho systému proti tepelnej roz�ažnosti vody bude použitá 
“tlaková expanzná nádoba” . 
Pre poistenie najvyššieho dovoleného statického tlaku v sústave, bude na expanznom potrubí 
osadený poistný ventil.  
Ve�kos� expanznej nádoby navrhnutá pod�a STN EN 12 828, objem 50 l.   
výpo�et vi� príloha �.1 
Plniaci pretlak vzduchu 1,00 bar 
 
Návrh poistného ventilu 
Na expanznom potrubí bude osadený poistný ventil .  
Ve�kos� navrhnutá pod�a STN 13 4309-3 

1..25,5 p
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hkg
r

Q
Q

npp
z /26,883600.

105,2136

37,52
3600. ===  

p1=1,1.po+0,1=1,1.0,4+0,1=0,54 MPa 
αw – zaru�ený výtokový sú�inite�  = 0,565 
 

21,55
54,0.565,0.25,5

26,88
mmAo ==  

 
Navrhujem poistný ventil závitový DN 20 typ 3/4”x1”KD   
PN 1,6 MPa 
Ao=176 mm2 

otvárací pretlak na poistnom ventile           300 kPa 
 
Návrh poistného potrubia 
Ve�kos� navrhnutá pod�a STN 13 4309-3 

mmdp 13,2537,524,1154,115 =+=Φ+=  

volím potrubie DN 25 – 33,7x3,25 ( vnútorný priemer 27,2 mm ) 
 
Upozornenie 
Uzatvárací ventil medzi zdrojom tepla a expanznou nádobou je osadený za ú�elom údržby, 
 musí by� stále v otvorenej polohe a musí by� zaistený proti neoprávnenej manipulácii. 
 
Rozvod potrubia 
Od kotla je potrubie, materiál oce�, cez anuloid vedené pod stropom existujúcej MŠ do 
novostavby MŠ ku rozde�ova�om pre radiátory, umiestnené na stene v skladoch, na každom 
podlaží. V každom rozde�ova�i bude umiestnená uzatváracia a regula�ná armatúra, 
v rozde�ova�och na 1.np aj vypúš�acia armatúra. Od rozde�ova�a bude rozvod, materiál 
plastová rúrka-zosie�ovaný polyethylén v ochrannej rúrke, vedený v podlahe ku každému 
radiátoru samostatne. 
Za anuloidom je v potrubí osadená rýchlomontážna skupina s elektronickým obehovým 
�erpadlom. 
Oce�ové rozvody na chodbe budú spádované do kotolne.  
 
Vstupné údaje UVK kotol�a: 
Q =    52 370 W 
∆H =  16 983 Pa 
∆t  =   20oC 
DN- 40 - IZ   
 
Kotlový okruh 
Kotol má zabudované obehové kotlové �erpadlo. 
 
Vykurovacie telesá 
Navrhujeme vykurovacie telesá oce�ové doskové v prevedení Ventil kompakt s napojením zo 
steny. Na telesách osadíme v spodnej �asti bypas rohový pre dvojrúrové sústavy. Vykurovacie 
teleso opatríme termostatickou hlavicou. Na každom telese bude osadený automatický 
odvzduš�ovací ventil. 
 
Nátery a tepelná izolácia  
Potrubie oce�ové bude natreté syntetickým náterom. 
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Oce�ové teplovodné  rozvody v kotolni budú opatrené tepelnou izoláciou z pružnej penovej 
peny, v objekte potrubie vedené pod stropom bude opatrené tepelnou izoláciou z pružnej 
polyetylénovej peny. 
 
Vzduchotechnika a komín 
Vetranie kotolne – mriežka osadená nad podlahou prívod vzduchu, vi� �as� Plyn. 
Prívod vzduchu priamo do kotla pomocou súosého komína ���/125mm, s nasávaním 
vonkajšieho vzduchu po obvode. 
Odvod spalín pomocou súosého komína ���/125mm,výstup cez vnútornú rúru. Komín je 
vyvedený cez strechu 1m nad atiku.    
 
Plynomer�a 
Meranie a doregulovanie tlaku plynu bude prevedené v miestnosti plynomer�a, ktorá sa 
nachádza v budove existujúcej MŠ na prízemí, vi� projekt Plyn. 
 
Protipožiarna bezpe�nos� stavby 
Prestupy rozvodov ÚVK cez požiarne steny musia by� požiarne utesnené, vi� projekt 
RPBP-Riešenie protipožiarnej bezpe�nosti stavby. 
 
Záver 
Projekt pre realizáciu rieši vykurovanie a zdroj tepla pre objekt “Materská škola (4 triedna), 
Obec �aklov, SO 01-Materská škola-novostavba ”. 
Navrhujeme plynovú kotol�u osadenú v existujúcom objekte na 1.NP  
Vykurovací systém navrhujeme - konvek�né vykurovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove d�a 29. 04. 2016                                                     Vypracovala: Ing. Ka�alová  Eva 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Ka�alová Eva 
      
 
Zodpovedný projektant: Ing. Ka�alová Eva 
                                           
 
Vedúci projektant: Ing. Arch. Kup�ihová Eva 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Stavba: MATERSKÁ ŠKOLA (4 triedna), OBEC �AKLOV Arch.�.:   
  
�as�: E - stavebná Stupe�: RP  
 
Objekt: SO 01 – MATERSKÁ ŠKOLA - NOVOSTAVBA   Diel: VYK 
              �
Obsah: TECHNICKÁ SPRÁVA  Príl.�.: 01 



príloha �.1

Výpo�et velkosti tlakovej expanznej nádoby 
stojatej pod �a STN EN 12828

stavba : �aklov-MŠ-systém+kotol

Parametre vykurovacej sústavy

Objem vykurovacej sústavy Vsystem : 465 l

Návrhový za�iato�ný pretlak v systéme
(Statický tlak + rezerva 0,3bar) Po : 1,3 bar

Otvárací pretlak poistného ventila Potv : 4 bar

Kone�ný návrhový pretlak v systéme
(Maximálny pracovný pretlak v teplom stave  Pe = 0,9 * Potv ) Pe : 3,6 bar

Maximálna návrhová teplota prívodu �max : 90 °C

Zvä�šenie objemu vody pri maximálnej návrhovej teplote e : 3,550 %

Vodná rezerva min : 2,3 l Vwr : 3,0 l

Zvä�šenie objemu vykurovacej sústavy
Ve = e* ( Vsystem/100) Ve = 16,51 l

Minimálny celkový objem expanznej nádoby
Vexp.min = (Ve + Vwr)*((Pe+1)/(Pe-Po)) Vexp.min = 39,02 l

Rozloženie objemu V exp.min  na po�et nádob 1 ks

Objem jednej nádoby 39,015 l

Návrh expanzného zariadenia

Typ expanznej nádoby NG 50/6  
Celkový objem nádoby 50 l
Max. konštruk�ný tlak 6 bar
Plniaci pretlak plynu z výroby 1,5 bar

Minimálny plniaci tlak systému
 Vn * (Po+1)

Pa.min >= -----------------  - 1 Pa.min >= 1,4468 bar
    Vn - Vwr

Maximálny plniaci tlak systému
           (Pe+1)

Pa.max <= ------------------------  - 1 Pa.max <= 1,7706 bar
       Ve* (Pe+1)

1+ -----------------
       Vn*(Po+1)
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Stavba: Materská škola ゅね triednaょ┸ Obec Čaklov 

 
  Vzduchotechnika  
 
Obsah:          

  1  Ú┗ﾗS  
  2 PﾗSﾆﾉ;S┞ ヮヴW ﾐ=┗ヴｴ ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷﾆ┞  

  3  Pﾗヮｷゲ ┣;ヴｷ;SWﾐｹ 
  4  Pﾗデヴ┌HﾐY ヴﾗ┣┗ﾗS┞ 

  5  N=デWヴ┞ ; ｷ┣ﾗﾉ=IｷW 

  6  Pﾗ┥ｷ;S;┗ﾆ┞ ﾐ; ヮヴﾗaWゲｷW 

  7  Zaistenie hygieny a HW┣ヮWLﾐﾗゲデｷ ヮヴ=IW  

  8  Pヴﾗデｷヮﾗ┥ｷ;ヴﾐW ﾗヮ;デヴWﾐｷ; 

  9  Pﾗﾆ┞ﾐ┞ ヮヴW ﾏﾗﾐデ=┥ 

10  Vヮﾉ┞┗ ﾐ; ┥ｷ┗ﾗデﾐY ヮヴﾗゲデヴWSｷW  
11  Sﾆ┎ジﾆ┞ ┣;ヴｷ;SWﾐｹ 
12  )=┗Wヴ 

 

 

1. ÚVOD 

PヴWSﾏWデﾗﾏ ヴｷWジWﾐｷ; ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ﾃW ﾐ=┗ヴｴ ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷIﾆ┠Iｴ ┣;ヴｷ;SWﾐｹ pre vetranie ┗ﾐ┎デﾗヴﾐ┠Iｴ 
priestorov a ヮヴW ┣;HW┣ヮWLenie tepelnej pohody v priestoroch objektu.  

PヴﾗﾃWﾆデ ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷﾆ┞ Hﾗﾉ ゲヮヴ;Iﾗ┗;ﾐ┠ ﾐ; ┣=ﾆﾉ;SW ヮﾗSﾆﾉ;Sﾗ┗ ゲデ;┗WHﾐWﾃ L;ゲデｷ ; ヮﾗ┥ｷ;S;┗ｷWﾆ 
investora a architekta.  

 

 

2. PODKLADY PRE NÁVRH VZDUCHOTECHNIKY 

 2.1 Normy a predpisy 

 

N=┗ヴｴ ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷﾆ┞  ┗┞Iｴ=S┣;ﾉ ┣ ヮﾉ;デﾐ┠Iｴ ｴ┞ｪｷWﾐｷIﾆ┠Iｴ  ヮヴWSヮｷゲﾗ┗ ; ﾐﾗヴｷWﾏが ｴﾉ;┗ﾐW ぎ 
STN EN ヱンヰヵン VWデヴ;ﾐｷW H┌Sﾗ┗く JWSﾐﾗデﾆ┞ ﾐ; ┎ヮヴ;┗┌ ┗┣S┌Iｴ┌く V┠ﾆﾗﾐﾗ┗Y ヮ;ヴ;ﾏWデヴW ﾃWSﾐﾗデｷWﾆが ゲ┎L;ゲデｹ ; L;ゲデｹ 
STN EN ヱヵヲヴヲ VWデヴ;ﾐｷW H┌Sﾗ┗く V┠ヮﾗLデﾗ┗Y ﾏWデﾙS┞ ﾐ; ゲデ;ﾐﾗ┗WﾐｷW ヮヴｷWデﾗﾆ┌ ┗┣S┌Iｴ┌ ┗ H┌Sﾗ┗=Iｴ ┗ヴ=デ;ﾐW 
ｷﾐaｷﾉデヴ=IｷW 

STN EN ISO 717-ヱ Aﾆ┌ゲデｷﾆ;が HﾗSﾐﾗデWﾐｷW ┣┗┌ﾆﾗ┗ﾗｷ┣ﾗﾉ;Lﾐ┠Iｴ ┗ﾉ;ゲデﾐﾗゲデｹ H┌Sﾗ┗ ; ゲデ;┗WHﾐ┠Iｴ ﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷｷが L;ゲド 
ヱぎ V┣S┌Iｴﾗ┗= ﾐWヮヴｷW┣┗┌Lﾐﾗゲドく 
STN EN ISO 717-ヲ Aﾆ┌ゲデｷﾆ;が HﾗSﾐﾗデWﾐｷW ┣┗┌ﾆﾗ┗ﾗｷ┣ﾗﾉ;Lﾐ┠Iｴ ┗ﾉ;ゲデﾐﾗゲデｹ H┌Sﾗ┗ ; ゲデ;┗WHﾐ┠Iｴ ﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷｷが L;ゲド 
ヲぎ Kヴﾗﾆﾗ┗= ﾐWヮヴｷW┣┗┌Lﾐﾗゲドく 
STN Αン ヰΒヰヲ Pﾗ┥ｷ;ヴﾐ; HW┣ヮWLﾐﾗゲド ゲデ;┗ｷWH - ゲヮﾗﾉﾗLﾐY ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｷ; 

STN Αン ヰΒΑヲ OIｴヴ;ﾐ; ゲデ;┗ｷWH ヮヴﾗデｷ ジｹヴWﾐｷ┌ ヮﾗ┥ｷ;ヴ┌ ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷIﾆ┠ﾏ ┣;ヴｷ;SWﾐｹﾏ 

STN Αン ヰヵヴΒ V┠ヮﾗLWデ デWヮWﾉﾐWﾃ ┣=ド;┥W ﾆﾉｷﾏ;デｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ヮヴｷWゲデﾗヴﾗ┗ 

V┞ｴﾉく Lく ヲヵΓ っ 2008 MZSR o podrobnostiach a ヮﾗ┥ｷ;S;┗ﾆ=Iｴ ﾐ; ┗ﾐ┎デﾗヴﾐY ヮヴﾗゲデヴWSｷW H┌Sﾗ┗ ; o ヮﾗ┥ｷ;S;┗ﾆ=Iｴ 
ﾐ; H┞デ┞ ﾐｷ┥ジｷWｴﾗ ジデ;ﾐS;ヴS┌ ; na ubytovacie zariadenia. 

STN ヱヴ ヰヶヴヶ BW┣ヮWLﾐﾗゲデﾐY ヮﾗ┥ｷ;S;┗ﾆ┞ ヮヴW Iｴﾉ;Sｷ;IW ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; 

 

  



Te c h n i c k á  s p r á v a                                                                              

 VZ-  2  -  

 2.2 V┠ヮﾗLデﾗ┗Y ｴﾗSﾐﾗデ┞ 

 

2.2.1 V┠ヮﾗLデﾗ┗Y ┗ゲデ┌ヮﾐY ┎S;ﾃW ┗ W┝デWヴｷYヴ┞ (Č;ﾆﾉﾗ┗) 

 

Vﾗﾐﾆ;ﾃジｷ; ┗┠ヮﾗLデﾗ┗= ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ; デWヮﾉﾗデ;ぎ   -Zima  -15 ェC 

       -Leto  +32 ェC 

Eﾐデ;ﾉヮｷ; ┗ﾗﾐﾆ;ﾃジｷWｴﾗ ┗┣S┌Iｴ┌ ヮヴｷ ﾉWデﾐWﾃ ヮヴW┗=S┣ﾆW   59,8kJ/kg 

AHゲﾗﾉ┎デﾐ; ┗ﾉｴﾆﾗゲド ┗ﾗﾐﾆ;ﾃジｷWｴﾗ ┗┣S┌Iｴ┌ ヮヴｷ ┣ｷﾏく ヮヴW┗=S┣ﾆW  1.5g/kg 

 

2.2.2 Vﾐ┎デﾗヴﾐ= ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐ= デWヮﾉﾗデ; 

 

      Zima   Leto 

      ふ┗┠ヮﾗLデﾗ┗=ぶ  ふ┗┠ヮﾗLデﾗ┗=ぶ 
 

 - Triedy    22 ェC   ヲヴ ;┥ ヲヶ ェC 

 - Oゲデ;デﾐY ヮヴｷWゲデﾗヴ┞   ヲヰ ェC   bez kontroly 

 

2.2.3 RWﾉ;デｹ┗ﾐ; ┗ﾉｴﾆﾗゲド    

 

Zima   Leto 

 

- VジWデﾆ┞ priestory   bez kontroly  bez kontroly 

  

2.2.4 Mｷﾐｷﾏ=ﾉﾐW ｴ┞ｪｷWﾐｷIﾆY ┗┠ヮﾗLデﾗ┗Y S=┗ﾆ┞ LWヴゲデ┗Yｴo vzduchu 

 

- Triedy       30 m3/h na osobu 

 

OS┗ﾗS ﾗS ｴ┞ｪｷWﾐｷIﾆ┠Iｴ  ┣;ヴｷ;SWﾐｹ H┌SWぎ 
     - WC misa  50 m3/h   

     - ヮｷゲﾗ=ヴ   30 m3/h 

- ┌ﾏ┠┗;Sﾉﾗ  30 m3/h 

- sprcha  150 m3/h 

Mｷﾐｷﾏ=ﾉﾐW ┗ジ;ﾆ H┌SW ┗ デ┠Iｴデﾗ ヮヴｷWゲデﾗヴﾗIｴ ヱヰ ﾐ=ゲﾗHﾐ= ｷﾐデWﾐ┣ｷデ; ┗┠ﾏWﾐ┞ ┗┣S┌Iｴ┌く 
 

 

3. POPIS ZARIADENÍ 

Z;ヴｷ;SWﾐｷW Lく ヱ - Vetranie priestorov tried 

 

)=ﾆﾉ;SﾐY Iｴ;ヴ;ﾆデWヴｷゲデｷﾆ┞ ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; ゲ┎ ぎ 
 ヮヴｹ┗ﾗS ; odvod vzduchu s ヴWﾆ┌ヮWヴ=Iｷﾗ┌ デWヮﾉ; 

 zariadenie pracuje s LWヴゲデ┗┠ﾏ ┗┣S┌Iｴﾗﾏ 

 aｷﾉデヴ=Iｷ; ┗┣S┌Iｴ┌  
 デWヮWﾉﾐ= ┎ヮヴ;┗; ┗┣S┌Iｴ┌ ふﾗｴヴｷ;デｷW っ ﾗIｴﾉ;SWﾐｷWぶ 

 

Pre vetranie priestorov tried a ┣=┣Wﾏｷ; ﾃW ﾐ;┗ヴｴﾐ┌デ= V)T ﾃWSﾐﾗデﾆ; o ┗┠ﾆﾗﾐW ヱヴヰヰ ﾏンっｴ ; pretlaku 

300 Pa Sﾗ ┗ﾐ┎デﾗヴﾐYｴﾗ ┗┞ｴﾗデﾗ┗Wﾐｷ; ┌ﾏｷWゲデﾐWﾐ= ヮﾗS ゲデヴﾗヮﾗﾏ ┗ priestore ヮヴW┣ﾉｷWﾆ;ヴﾐW ┌LｷデWﾉｷWﾆ. Jednotka je 

ヮヴｹ┗ﾗSﾐﾗ-ﾗS┗ﾗSﾐ= ゲ ヴWﾆ┌ヮWヴ=Iｷﾗ┌ デWヮﾉ;が ﾗHゲ;ｴ┌ﾃW デｷW┥ aｷﾉデヴW ; ヮヴｹヮヴ;┗┌ ﾐ; chﾉ;SｷL に ヮヴｷ;ﾏ┞ ┗┠ヮ;ヴﾐｹﾆが ﾆデﾗヴ┠ 
┣=ヴﾗ┗Wﾒ ヮヴ;I┌ﾃW ;ﾃ ;ﾆﾗ ﾗｴヴｷW┗;L ┗ ヴW┥ｷﾏW デWヮWﾉﾐYｴﾗ LWヴヮ;Sﾉ; ┗ ┣ｷﾏWく ČWヴゲデ┗┠ ┗┣S┌Iｴ ﾃW ﾐ;ゲ=┗;ﾐ┠ ┣ W┝デWヴｷYヴ┌ 
cez ﾐ;ゲ=┗;Iｷ┌ ｴﾉ;┗ｷI┌ ┣ priestoru strechy  ; V)T ヮﾗデヴ┌Hｹﾏ IW┣ ┌┣;デ┗=ヴ;Iｷ┌ ﾆﾉ;ヮﾆ┌ ゲﾗ ゲWヴ┗ﾗヮﾗｴﾗﾐﾗﾏ ヮヴ┎Sｷ 
do jednotky, kdW ﾃW ヮヴWaｷﾉデヴﾗ┗;ﾐ┠が ┗ ヴWﾆ┌ヮWヴ=デﾗヴW ゲ; ﾗｴヴWﾃW ふヴWゲヮく ﾗIｴﾉ;Sｹぶ デWヮﾉﾗﾏ ﾗS ﾗSIｴ=S┣;ﾃ┎IWｴﾗ 
ﾗSヮ;Sﾗ┗Yｴﾗ ┗┣S┌Iｴ┌ HW┣ デﾗｴﾗ ;H┞ ゲ; デｷWデﾗ S┗; ヮヴ┎S┞ ┣ﾏｷWジ;ﾉｷ ; ヮﾗﾏﾗIﾗ┌ ┗Wﾐデｷﾉ=デﾗヴ; V)T ﾃWSﾐﾗデﾆ┞ ヮヴ┎Sｷ 
IW┣ ヮヴｷ;ﾏ┞ Iｴﾉ;SｷL っ ﾗｴヴｷW┗;L ふ┗ ヴW┥ｷﾏW デWヮWﾉﾐYｴﾗ LWヴヮ;Sﾉ;ぶが ﾆSW ゲ; ヮﾗSﾋ; ヮﾗデヴWH┞ WジデW ﾗIｴﾉ;Sｹ ;ﾉWHﾗ 
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dohreje a T;ﾉWﾃ ﾃW V)T ヮﾗデヴ┌Hｹﾏ IW┣  デヴ┞ゲﾆﾗ┗Y Sｷa┎┣ﾗヴ┞ ヮヴｷ┗=S┣;ﾐ┠ Sﾗ ┗Wデヴ;ﾐ┠Iｴ ヮヴｷWゲデﾗヴﾗ┗く )ﾐWｴﾗSﾐﾗデWﾐ┠ 
vzduch z ┗Wデヴ;ﾐ┠Iｴ ヮヴｷWゲデﾗヴﾗ┗ ﾃW ﾗS┗=S┣;ﾐ┠ V)T ヮﾗデヴ┌Hｹﾏ ゲ  デ;ﾐｷWヴﾗ┗┠ﾏi ventilmi do VZT jednotky, kde 

ﾗSﾗ┗┣S= ゲ┗ﾗﾃW デWヮﾉﾗ ふIｴﾉ;Sぶ ヮヴｷ┗=S┣;ﾐYﾏ┌ ┗┣S┌Iｴ┌ ; IW┣ ┌┣;デ┗=ヴ;Iｷ┌ ﾆﾉ;ヮﾆ┌ ゲﾗ ゲWヴ┗ﾗヮﾗｴﾗﾐﾗﾏ ﾃW ┗┞a┎ﾆﾐ┌デ┠ 
Sﾗ W┝デWヴｷYヴ┌ IW┣ ┗┠a┌ﾆﾗ┗┎ ｴﾉ;┗ｷI┌ nad strechu objektu. 

Zdrojom chladu / tepla pre VZT jednotku H┌SW ﾆﾗﾐSWﾐ┣;Lﾐ= ﾃWSﾐﾗデﾆ; s ヴW┥ｷﾏﾗﾏ デWヮWﾉﾐYｴﾗ 
LWヴヮ;Sﾉ;が ﾆデﾗヴ= H┌SW ┌ﾏｷWゲデﾐWﾐ= ﾐ; ﾗIWﾋﾗ┗Wﾃ ﾐﾗゲﾐWﾃ ﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷｷ ﾐ; streche objektu ﾗHﾃWﾆデ┌く KﾗﾐSWﾐ┣;Lﾐ= 
jednotka bude s ┗┠ヮ;ヴﾐｹﾆﾗﾏ V)T ﾃWSﾐﾗデﾆ┞ ヮヴWヮﾗﾃWﾐ= S┗ﾗﾃｷIﾗ┌ ｷ┣ﾗﾉﾗ┗;ﾐYｴﾗ ﾏWSWﾐYｴﾗ Iｴﾉ;Sｷ;ヴWﾐゲﾆYｴﾗ 
potrubia. V ﾆﾗﾐSWﾐ┣;LﾐWﾃ ﾃWSﾐﾗデﾆW ﾃW ┣;H┌Sﾗ┗;ﾐ┠ WﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆ┠ W┝ヮ;ﾐ┣ﾐ┠ ┗Wﾐデｷﾉが aｷﾉデWヴ SWｴ┞Sヴ=デﾗヴ ; T;ﾉジｷW 
nev┞ｴﾐ┌デﾐY ヮヴｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗ﾗ Iｴﾉ;Sｷ;IWｴﾗ ﾗﾆヴ┌ｴ┌く KﾗﾐSWﾐ┣;Lﾐ= ﾃWSﾐﾗデﾆ; ﾃW ヴｷ;SWﾐ= ゲｷｪﾐ=ﾉﾗﾏ ヰ-10 V od 

ヴﾗ┣┗=S┣;L; M;R V)T ﾃWSﾐﾗデﾆ┞く Cｴﾉ;Sｷ;Iｷ ┗┠ﾆﾗﾐ Iｴﾉ;SｷL; ﾃWSﾐﾗデﾆ┞ ﾃW  ヵ ﾆWく TWﾐデﾗ ┗┠ﾆﾗﾐ ┣;HW┣ヮWL┌ﾃW 
ﾗIｴﾉ;SWﾐｷW ヮヴｷ┗=S┣;ﾐYｴﾗ ┗┣S┌Iｴ┌ ﾐ; ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐ┎ teplotu a デｷW┥ ヮﾗﾆヴ┞ﾃW デWヮWﾉﾐY ┣ｷゲﾆ┞ ヮヴｷWゲデﾗヴﾗ┗ ┣=┣Wﾏｷ; 
ﾏ;デWヴゲﾆWﾃ ジﾆﾗﾉ┞. V┠ﾆﾗﾐ ﾃWSﾐﾗデﾆ┞ ┗ ┣ｷﾏW ┣;HW┣ヮWLｹ ﾗｴヴｷ;デｷW ヮヴｷ┗=S┣;ﾐYｴﾗ ┗┣S┌Iｴ┌ ﾐ; ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐ┎ デWヮﾉﾗデ┌く 

);ヴｷ;SWﾐｷW ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷﾆ┞ H┌SW ┣;HW┣ヮWLﾗ┗;ド ヮﾗデヴWHﾐ┎ ┗┠ﾏWﾐ┌ ┗┣S┌Iｴ┌ ヮヴｷWゲデﾗヴﾗ┗ tried a 

┣=┣Wﾏｷ;. V)T ﾃWSﾐﾗデﾆ; ヮヴ;I┌ﾃW ゲﾗ ┗┣S┌Iｴﾗ┗┠ﾏ ┗┠ﾆﾗﾐﾗﾏ 14ヰヰﾏンっｴ ふヮﾉ;デｹ ヮヴW ヮヴｹ┗ﾗS ;ﾃ ﾗS┗ﾗSぶく S┞ゲデYﾏ 
┗Wデヴ;ﾐｷ; ﾃW ヴﾗ┗ﾐﾗデﾉ;ﾆﾗ┗┠く  

);ヴｷ;SWﾐｷW H┌SW ﾗ┗ﾉ=S;ﾐY ; ヴWｪ┌ﾉﾗ┗;ﾐY ┗ﾉ;ゲデﾐ┠ﾏ ゲ┞ゲデYﾏﾗﾏ M;Rく S┞ゲデYﾏ M;R ┣;HW┣ヮWL┌ﾃW 
ゲヮｹﾐ;ﾐｷW ; ヴWｪ┌ﾉ=Iｷ┌ IｴﾗS┌ V)T ﾃWSﾐﾗデﾆ┞が ﾗ┗ﾉ=S;ﾐｷW ﾐ;ゲ=┗;Iej a ┗┠a┌ﾆﾗ┗Wﾃ ﾆﾉ;ヮﾆ┞が ヴWｪ┌ﾉ=Iｷ┌ デWヮﾉﾗデ┞ ┗┣S┌Iｴ┌ 
z jednotky a v priestore,  ヮヴﾗデｷﾏヴ;┣ﾗ┗┎ ﾗIｴヴ;ﾐ┌ ﾃWSﾐﾗデﾆ┞ ; デｷW┥ ヴWｪ┌ﾉ=Iｷ┌ Iｴﾉ;SWﾐｷ; / ohrievania cez 

ヴｷ;SWﾐｷW ﾆﾗﾐSWﾐ┣;LﾐWﾃ ﾃWSﾐﾗデﾆ┞く 
OS┗ﾗS ﾆﾗﾐSWﾐ┣=デ┌ ┣ ヴWﾆ┌ヮWヴ=デﾗヴ; ; Iｴﾉ;SｷL; ふヮヴｷ;ﾏ┞ ┗┠ヮ;ヴﾐｹﾆぶ V)T ﾃWSﾐﾗデﾆ┞ H┌SW ヴｷWジWﾐ┠ 

ヮﾉ;ゲデﾗ┗┠ﾏ ヮﾗデヴ┌Hｹﾏ EKOPLASTIKく Pﾗデヴ┌HｷW H┌SW ﾐ;ﾏﾗﾐデﾗ┗;ﾐY ┗ ゲヮ=SW ﾆ┗ﾚﾉｷ ﾋ;ｴﾆYﾏ┌ ﾗSデﾗﾆ┌ ﾆﾗﾐSWﾐ┣=デ┌く 
KﾗﾐSWﾐ┣=デ H┌SW ﾗS┗=S┣;ﾐ┠ Sﾗ ヮﾗデヴ┌Hｷ; ﾗSヮ;Sﾗ┗Wﾃ ┗ﾗS┞ ふヴｷWジｷ ヮヴﾗaWゲｷ; )TIぶ. 

K=Hﾉﾗ┗Y ヮヴWヮﾗﾃWﾐｷ; ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ヮヴ┗ﾆﾗ┗ V)T ゲ┎ ゲ┎L;ゲドﾗ┌ SﾗS=┗ﾆ┞ V)Tく PヴﾗaWゲｷ; PRS ┣;HW┣ヮWLｹ 
ゲｷﾉﾗ┗Y ﾐ;ヮﾗﾃWﾐｷ; ┣;ヴｷ;SWﾐｹ ふ┗ｷTく ヮﾗ┥ｷ;S;┗ﾆ┞ ﾐ; ヮヴﾗaWゲｷWぶく  

Oゲ;SWﾐY ゲ┎ S┗; ┗┣デ ﾃWSﾐﾗデﾆ┞が ヮヴW ﾆ;┥SY ヮﾗゲIｴﾗSｷW ゲ;ﾏﾗゲデ;デﾐW  
 

 

Z;ヴｷ;SWﾐｷW Lく 2 - VWデヴ;ﾐｷW ゲﾗIｷ=ﾉﾐ┞Iｴ ┣;ヴｷ;SWﾐｹ ﾃWゲデ┗┌ﾃ┎IWﾃ MŠ 

 

)=ﾆﾉ;Sﾐ= Iｴ;ヴ;ﾆデWヴｷゲデｷﾆ┞ ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; ﾃW ぎ 
 odvod vzd┌Iｴ┌ ヴ;Sｷ=ﾉﾐ┞ﾏ ﾗSゲ=┗;Iｹﾏ ┗Wﾐデｷﾉ=デﾗヴﾗﾏ 

 

SﾗIｷ=ﾉﾐW ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; bytov H┌S┎ ┗Wデヴ;ﾐY ヮﾗSデﾉ;ﾆﾗﾏ ヮﾗデヴ┌Hﾐ┠ﾏｷ ┗Wﾐデｷﾉ=デﾗヴﾏｷ ゲﾗ ┣;H┌Sﾗ┗;ﾐﾗ┌ 
ゲヮ@デﾐﾗ┌ ﾆﾉ;ヮﾆﾗ┌が ﾆデﾗヴY H┌S┎ ﾐ;ヮﾗﾃWﾐY ﾐ;  V)T ヮﾗデヴ┌HﾐY ヴﾗ┣┗ﾗS┞く T┠ﾏｷデﾗ ヮﾗデヴ┌Hﾐ┠ﾏｷ ヴﾗ┣┗ﾗSﾏｷ bude 

┣ﾐWｴﾗSﾐﾗデWﾐ┠ ┗┣S┌Iｴ T;ﾉWﾃ ﾗS┗WSWﾐ┠ a ┗┞a┎ﾆﾐ┌デ┠ cez ヮヴﾗデｷS;┥Tﾗ┗┎ ┥;ﾉ┌┣ｷ┌ ┌ﾏｷWゲデﾐWﾐ┎ ﾐ; a;ゲ=SW ﾗHﾃWﾆデ┌  
Sﾗ W┝デWヴｷYヴ┌く OS┗=S┣;ﾐ┠ ┗┣S┌Iｴ H┌SW ┗ﾗ ┗Wデヴ;ﾐ┠Iｴ ヮヴｷWゲデﾗヴﾗIｴ ﾐ;ｴヴ;SWﾐ┠ ｷﾐaｷﾉデヴ=Iｷﾗ┌ ヮﾗSデﾉ;ﾆﾗﾏ IW┣ 
ジデヴHｷﾐ┌ ヮﾗS S┗Wヴ;ﾏｷ ┗┣S┌Iｴﾗﾏ ┣ ┗WSﾋ;ﾃジｹIｴ ヮヴｷWゲデﾗヴﾗ┗く  

);ヴｷ;SWﾐｷW H┌SW ﾗ┗ﾉ=S;ﾐY ﾉﾗﾆ=ﾉﾐW ┗ﾉ;ゲデﾐ┠ﾏ ﾗ┗ﾉ=S;Lﾗﾏく VWﾐデｷﾉ=デﾗヴ ﾃW ┗┞H;┗Wﾐ┠ ﾐ;ゲデ;┗ｷデWﾋﾐ┠ﾏ 
L;ゲﾗ┗┠ﾏ SﾗHWｴﾗﾏく 

K=Hﾉﾗ┗Y ヮヴWヮﾗﾃWﾐｷ; ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ヮヴ┗ﾆﾗ┗ V)T ゲ┎ ゲ┎L;ゲドﾗ┌ SﾗS=┗ﾆ┞ V)Tく PヴﾗaWゲｷ; PRS ┣;HW┣ヮWLｹ 
ゲｷﾉﾗ┗Y ﾐ;ヮﾗﾃWﾐｷ; ┣;ヴｷ;SWﾐｹ ふ┗ｷTく ヮﾗ┥ｷ;S;┗ﾆ┞ ﾐ; ヮヴﾗaWゲｷWぶく  
 

4. POTRUBNÉ ROZVODY 

 Vzduchovody 

 

Šデ┗ﾗヴｴヴ;ﾐﾐY ヮﾗデヴ┌HｷW H┌SW ┗┞ヴﾗHWﾐY ヮﾗSﾋ; PK ヱヲ ヰヴヰン ﾆヴ┌ｴﾗ┗Y ヮﾗデヴ┌HｷW ヮﾗSﾋ; PK ヱヲ ヰンヱヱ ;ﾉWHﾗ 
SPIROく R┠Iｴﾉﾗゲド ヮヴ┎SWﾐｷ; ┗ ヮﾗデヴ┌Hｹ ﾃW II; ヲ ;┥ 8 m.s-1. Pヴｷ ┗┠ヴﾗHWが ヮヴWHWヴ;ﾐｹ ; ヮヴｷ ﾏﾗﾐデ=┥ｷ H┌SW ﾐ┌デﾐY SH;ド 
┣┗┠ジWﾐ┎ ヮﾗ┣ﾗヴﾐﾗゲド ﾐ; ヮヴW┗WSWﾐｷW ゲヮﾗﾃﾗ┗が ;H┞ Hﾗﾉｷ ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉｷ┣ﾗ┗;ﾐY ゲデヴ;デ┞ ﾐWデWゲﾐﾗゲドﾗ┌ ┎ﾐｷﾆﾗﾏ ┗┣S┌Iｴ┌ 
z ヮﾗデヴ┌Hｷ; ふ┗┞デﾏWﾉWﾐｷW ヴﾗｴﾗ┗ぶく Pﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐ= デWゲﾐﾗゲド ヮﾗデヴ┌Hｷ; ﾃW デヴｷWS; Aが len u ﾗSゲ=┗;IWﾃ ┗Wデ┗┞ zariadenia 

Lくヲ ﾃW triedy tesnosti C ふ┗ﾗSﾗデWゲﾐYぶ ; toto oSゲ=┗;IｷW ヮﾗデヴ┌HｷW H┌SW ゲヮ=Sﾗ┗;ﾐY ; v ﾐ;ﾃﾐｷ┥ジﾗﾏ HﾗSW H┌SW 
┣;HW┣ヮWLWﾐ┠ ﾗS┗ﾗS ﾆﾗﾐSWﾐ┣=デ┌ ┣ potrubia ふヴｷWジｷ ヮヴﾗaWゲｷ; )TIぶ. 
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Tﾉﾏｷ;IW ┗ﾉﾗ┥ﾆ┞ ; ヮヴｹヴ┌Hﾗ┗Y ゲヮﾗﾃW ﾏ┌ゲｷ; H┞ド ﾗヮ;デヴWﾐY ┗ﾗSｷ┗┠ﾏ ヮヴWヮﾗﾃWﾐｹﾏく Oデ┗ﾗヴ┞ ┗ ヮﾗデヴ┌Hｹ ヮヴW 
ﾗゲ;SWﾐｷW ┗┠┌ゲデｷWﾆ ゲ; ┗┞ｴﾗデﾗ┗ｷ; ヮヴｷ ﾏﾗﾐデ=┥ｷく Pﾗデヴ┌HｷW ﾃW ヮﾗデヴWHﾐY ﾆﾗデ┗ｷド ヮﾗ II; ヲﾏく )=┗Wゲ┞ ┗┣S┌Iｴﾗ┗ﾗSﾗ┗ ﾃW 

ﾐ┌デﾐY ヴW;ﾉｷ┣ﾗ┗;ド ┣ ヮﾗ┣ｷﾐﾆﾗ┗;ﾐ┠Iｴ WﾉWﾏWﾐデﾗ┗く SヮﾚゲﾗH ﾆﾗデ┗Wﾐｷ; Sﾗ ゲデヴﾗヮ┌ H┌SW ﾐ; ﾗIWﾋﾗ┗Y ﾆﾗデ┗┞く 
K ┣;ﾏWS┣Wﾐｷ┌ ヮヴWﾐﾗゲ┌ ┗ｷHヴ=Iｷｹ Sﾗ ゲデ;┗WHﾐWﾃ ﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷW ﾏ┌ゲｷ; H┞ド ┣=┗Wゲ┞ ヮヴ┌┥ﾐY IW┣ ヮヴ┞┥ﾗ┗┎ ヮﾗSﾉﾗ┥ﾆ┌く 

 

 Prestupy 

PヴWゲデ┌ヮ┞ IW┣ ゲデ;┗WHﾐ┎ ﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷ┌ ﾏ┌ゲｷ; H┞ド ┌ヴﾗHWﾐY デ;ﾆが ┥W ヮﾗデヴ┌HｷW H┌SW ﾗHﾉﾗ┥WﾐY ヮﾉゲドﾗ┌が 
ﾗHﾏ┌ヴﾗ┗;ﾐY ; ﾗﾏｷWデﾐ┌デYく Sデ;┗WHﾐ= ﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷ; ﾐWゲﾏｷW ┣;ド;┥ﾗ┗;ド ゲデWﾐ┞ ヮﾗデヴ┌Hｷ;が ;H┞ ｷIｴ ﾐWSWaﾗヴﾏﾗ┗;ﾉ;く 

PヴW ヮヴｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗ﾗ ヮﾗデヴ┌Hｷ; ┌ﾏｷWゲデﾐWﾐY v ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ デヴ;ゲ=Iｴ ﾃW ﾐ┌デﾐY ┗┞ｴﾋ;S;ド ┗ｴﾗSﾐY 
umiestnenie a ヮヴｹゲデ┌ヮ ヮﾗL;ゲ ヮヴW┗=S┣ﾆ┞ ┣;ヴｷ;SWﾐｷ;く N; ﾃWｴﾗ ヮﾗﾉﾗｴ┌ ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐｷド ゲヮヴ;Iﾗ┗;デWﾋﾗ┗ ｷﾐデWヴｷYヴ┌が ;H┞ 
v ヮﾗSｴﾋ;SﾗIｴ Hﾗﾉｷ ┣;HW┣ヮWLWﾐY ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾐY ﾗデ┗ﾗヴ┞ ; ﾃW ヮﾗデヴWHﾐY SﾚゲﾉWSﾐY ﾗ┣ﾐ;Lﾗ┗;ﾐｷW WﾉWﾏWﾐデﾗ┗ 
v ヮﾗSｴﾋ;SWく 
 

5. NÁTERY A IZOLÁCIE 

 N=デWヴ┞ 

 

VジWデﾆ┞ Sﾗヮﾉﾐﾆﾗ┗Y ﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷW H┌S┎ ﾗヮ;デヴWﾐY ┣=ﾆﾉ;Sﾐ┠ﾏ ﾐ=デWヴﾗﾏ ﾐ; ﾗSｴヴS┣;┗WﾐWﾃ ヮﾉﾗIｴW ; 
S┗ﾗﾃﾐ=ゲﾗHﾐ┠ﾏ ﾐ=デWヴﾗﾏ Wﾏ;ｷﾉﾗﾏ ゲ┞ﾐデWデｷIﾆ┠ﾏ ┗ﾗﾐﾆ;ﾃジｹﾏ ふIﾐS┌ゲデヴﾗﾉぶ S ヲヰヱンが STN ヶΑ ンΓヱン ﾐ; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷIﾆY 
ﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷWく 

 

 I┣ﾗﾉ=IｷW 

 

Is1 に デWヮWﾉﾐ= ｷ┣ﾗﾉ=Iｷ;  

VジWデﾆ┞ ヮヴｹ┗ﾗSﾐY ; ﾗS┗ﾗSﾐY V)T ヮﾗデヴ┌Hｷ; ﾗS VZT jednotiek ゲﾏWヴﾗﾏ Sﾗ W┝デWヴｷYヴ┌ a デｷW┥ ヮヴｹ┗ﾗSﾐY V)T 
ヮﾗデヴ┌HｷW ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; Lくヱ a  ﾗS┗ﾗSﾐY VZT potrubie ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; Lく3 ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐW 1 m od prestupu z W┝デWヴｷYヴ┌ Sﾗ 
ｷﾐデWヴｷYヴ┌ H┌S┎ ｷ┣ﾗﾉﾗ┗;ﾐY デWヮWﾉﾐﾗ┌ ｷ┣ﾗﾉ=Iｷﾗ┌ ┣ﾗ ゲ┞ﾐデWデｷIﾆYｴﾗ ﾆ;┌L┌ﾆ┌が ゲ;ﾏﾗﾉWヮｷ;Iﾗ┌ ゲﾗ ゲデヴｷWHﾗヴﾐﾗ┌ 
ヮﾗﾉ┞ヮヴﾗヮ┞ﾉYﾐﾗ┗ﾗ┌ ﾏWデ;ﾉｷIﾆﾗ┌ aﾙﾉｷﾗ┌ ﾐ; ヮﾗ┗ヴIｴ┌ ゲ ｴヴ┎Hﾆﾗ┌ ゲデWﾐ┞ 20mm - K-Flex H Duct metal.  

 

 

6. POŽIADAVKY NA PROFESIE 

 Stavba 

 

PヴW ヴW;ﾉｷ┣=Iｷ┌ ﾐ;┗ヴｴﾐ┌デ┠Iｴ ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷIﾆ┠Iｴ ┣;ヴｷ;SWﾐｹ ﾃW デヴWH; ┣;HW┣ヮWLｷドぎ 
- prestupy pre vzduchovody a rozvody (otvory H┌S┎ ﾐ; ﾆ;┥S┎ ゲデヴ;ﾐ┌ ┗@LジｷW ﾗ 40mm ako je rozmer 

ヮﾗデヴ┌Hｷ;ぶ ; ｷIｴ ┌デWゲﾐWﾐｷW ヮﾗ ﾏﾗﾐデ=┥ｷく PヴWゲデ┌ヮ┞ IW┣ ゲデ;┗WHﾐ┎ ﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷ┌ ﾏ┌ゲｷ; H┞ド ┌ヴﾗHWﾐY デ;ﾆが ┥W 
ヮﾗデヴ┌HｷW H┌SW ﾗHﾉﾗ┥WﾐY ヮﾉゲドﾗ┌が ﾗHﾏ┌ヴﾗ┗;ﾐY ; ﾗﾏｷWデﾐ┌デYく Sデ;┗WHﾐ= ﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷ; ﾐWゲﾏｷW ┣;ド;┥ﾗ┗;ド 
steny potrubia aby ich nedeformovala. 

- ┣ｴﾗデﾗ┗WﾐｷW ﾆ;ヮﾗデ=┥W ふﾗHﾆﾉ;S ﾐ;ヮヴく ┣ﾗ ゲ;Sヴﾗﾆ;ヴデﾙﾐ┌ぶ ヮヴW V)T ヮﾗデヴ┌Hｷ; ヮﾗSﾋ; ヮﾗ┥ｷ;S;┗ﾆ┞ 
;ヴIｴｷデWﾆデ┎ヴ┞ 

- ┣ｴﾗデﾗ┗WﾐｷW ゲWヴ┗ｷゲﾐ┠Iｴ ﾗデ┗ﾗヴov ヮヴW V)T ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; ふ┗Wﾐデｷﾉ=デﾗヴ┞が ヴWｪ┌ﾉ;LﾐY ﾆﾉ;ヮﾆ┞が ...) v ヮﾗSｴﾋ;Soch. 

- v ヮヴｹヮ;SW ヮW┗ﾐ┠Iｴ ヮﾗSｴﾋ;Sﾗ┗ - ┗┞ヴW┣;ﾐｷW ; ┗┞ゲヮヴ;┗WﾐｷW ﾗデ┗ﾗヴﾗ┗ ヮヴW ┗┠┌ゲデﾆ┞が ﾏヴｷW┥ﾆ┞ ; ┗Wﾐデｷﾉ┞  
v ヮﾗSｴﾋ;SﾗIｴく 

- ┣;HW┣ヮWLｷド ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾐY ﾗデ┗ﾗヴ┞ ﾆ┌ ﾆﾉ;ヮﾆ=ﾏ ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷﾆ┞く 
- ヴW;ﾉｷ┣=Iｷ┌ Sﾗゲデ;デﾗLﾐW ┗Wﾋﾆ┠Iｴ ﾏﾗﾐデ=┥ﾐ┞Iｴ ﾗデ┗ﾗヴﾗ┗ ヮヴW HW┣ヮヴﾗHﾉYﾏﾗ┗┠ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ゲデヴﾗjov a ┣;ヴｷ;SWﾐｹ 

┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷﾆ┞ ﾐ; ﾏｷWゲデﾗ ｷﾐジデ;ﾉ=IｷW ; ;ﾃ ヮヴW ヮヴｹヮ;Sﾐ┎ SWﾏﾗﾐデ=┥ ; ┗┠ﾏWﾐ┌ ┗ H┌S┎Iﾐﾗゲデｷく 
 

 

 Zdravotechnika 

 

Pﾗ┥;S┌ﾃW ゲ;ぎ 
- ﾗS┗ﾗS ﾆﾗﾐSWﾐ┣=デ┌ ﾗS Sﾗゲﾆﾗ┗Yｴﾗ ヴWﾆ┌ヮWヴ=デﾗヴa VZT jednotky (zar. Lく 1 a Lく ヲ). 
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 PヴW┗=S┣ﾆﾗ┗Y ヴﾗ┣┗ﾗS┞ ゲｷﾉﾐﾗヮヴ┎S┌ 

 

PヴW ヴW;ﾉｷ┣=Iｷ┌ ﾐ;┗ヴｴﾐ┌デ┠Iｴ ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷIﾆ┠Iｴ ┣;ヴｷ;SWﾐｹ ﾃW デヴWH; ┣;HW┣ヮWLｷドぎ 
- ﾐ;ヮﾗﾃｷド ゲヮﾗデヴWHｷLW Wﾉく WﾐWヴｪｷW ┗ ﾆﾗﾗヴSｷﾐ=Iｷｷ ゲﾗ ゲ┞ゲデYﾏﾗﾏ ヴｷ;SWﾐｷ; っM;R ; EPSっく 
- ┣;HW┣ヮWLｷド ゲｷﾉﾗ┗Y ﾐ;ヮﾗﾃWﾐｷW ┗ジWデﾆ┠Iｴ V)T ┣;ヴｷ;SWﾐｹ, ヴﾗ┣┗=S┣;Lﾗ┗ M;Rが ﾗ┗ﾉ=S;Lﾗ┗ ┣;ヴｷ;SWﾐｹが ﾗSゲ=┗;IｹIｴ 

┗Wﾐデｷﾉ=デﾗヴﾗ┗ ;┥ ﾐ; ゲ┗ﾗヴﾆ┞ ┗ ﾆﾗﾗヴSｷﾐ=Iｷｷ ゲﾗ ゲ┞ゲデYﾏﾗﾏ ヴｷ;SWﾐｷ; っM;R ; EPSっく 
- ┗┞ﾆﾗﾐ;ド ┗ﾗSｷ┗Y ヮヴWヮﾗﾃWﾐｷW ; ﾗIｴヴ;ﾐﾐY ヮﾗゲヮ=ﾃ;ﾐｷWが ヮﾗSﾋ; ヮﾉ;デﾐ┠Iｴ STNく 
 

JW ﾐ┌デﾐY ┣;HW┣ヮWLｷド ゲｷﾉﾗ┗Y ﾐ;ヮﾗﾃWﾐｷW ヮﾗSﾋ; ┌┗WSWﾐ┠Iｴ ｷﾐジデ;ﾉﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ヮヴｹﾆﾗﾐﾗ┗ぎ 
Zar. 1.01 に VZT jednotka (2 kpl) ... P=1,0 kW; 1N/230V/50Hz  - ゲ;ﾏﾗゲデ;デﾐY ｷゲデWﾐｷW 

- E┝デWヴﾐ┠ Wﾉく ﾗｴヴｷW┗;L  (2 kpl) ... P=1,7 kW; 1N/230V/50Hz  - ゲ;ﾏﾗゲデ;デﾐY ｷゲデWﾐｷW 

Pヴｹヮヴ;┗; vﾗﾐﾆ;ﾃジｷ; ﾆﾉｷﾏく ﾃWSﾐﾗデﾆ; ふヱﾆヮﾉぶ くくく PЭ3,15kW; 3N/400V/50Hz; 

Zar. 2.02 に VWﾐデｷﾉ=デﾗヴ ふ2kpl) ... P=0,05kW; 1N/230V/50Hz 

 

 S┞ゲデYﾏ ヴｷ;SWﾐｷ; M;R ; EPS 

 

PヴW ヴW;ﾉｷ┣=Iｷ┌ ﾐ;┗ヴｴﾐ┌デ┠Iｴ ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷIﾆ┠Iｴ ┣;ヴｷ;SWﾐｹ ﾃW デヴWH; ┣;HW┣ヮWLｷドぎ 
- ┣;HW┣ヮWLｷド M;R ヮﾗSﾋ; ヮﾗ┥ｷ;S;┗ｷWﾆ ┌┗WSWﾐ┠Iｴ ┗ textoch v bode 3 に Pﾗヮｷゲ ┣;ヴｷ;SWﾐｹく 
- ﾆﾗﾗヴSｷﾐﾗ┗;ド ﾐ;ヮﾗﾃWﾐｷW Wﾉく ゲヮﾗデヴWHｷLﾗ┗ ﾐ; ﾏﾗデﾗヴｷIﾆ┎ ｷﾐジデ;ﾉ=Iｷ┌く 
- ┣;HW┣ヮWLｷド ﾆ=Hﾉﾗ┗Y ヮヴWヮﾗﾃWﾐｷW ┣;ヴｷ;SWﾐｹ ゲ ｷIｴ ﾗ┗ﾉ=S;Lﾏｷ ; ゲﾐｹﾏ;Lﾏｷが ┣;HW┣ヮWLｷド ﾆ=Hﾉﾗ┗Y ヮヴWヮﾗﾃWﾐｷW 
ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ヮヴ┗ﾆﾗ┗ ﾏWヴ;ﾐｷ; ; ヴWｪ┌ﾉ=IｷWが ﾆデﾗヴY ゲ┎ ┗ SﾗS=┗ﾆW ┣;ヴｷ;SWﾐｹ V)Tく 
 

7. ZAISTENIE HYGIENY A BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 PﾗSﾋ; よ ヵ ﾗSゲく ヱ NV SR Lく ンΓヲっヲヰヰヶ )く┣く ﾃW ┣;ﾏWゲデﾐ=┗;デWﾋ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ┣;HW┣ヮWLｷド ┗┞ﾆﾗﾐ;ﾐｷW ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ┞ 
ヮヴ;Iﾗ┗ﾐYｴﾗ ヮヴﾗゲデヴｷWSﾆ┌ ヮﾗ ﾃWｴﾗ ｷﾐジデ;ﾉﾗ┗;ﾐｹ ; ヮヴWS ﾃWｴﾗ ヮヴ┗┠ﾏ ヮﾗ┌┥ｷデｹﾏ ; ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ┞ ヮﾗ ﾃWｴﾗ ｷﾐジデ;ﾉﾗ┗;ﾐｹ ﾐ; 
ｷﾐﾗﾏ ﾏｷWゲデWが ;H┞ ┣;HW┣ヮWLｷﾉ ゲヮヴ=┗ﾐ┌ ｷﾐジデ;ﾉ=Iｷ┌ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐYｴﾗ ヮヴﾗゲデヴｷWSﾆ┌ ; ﾃWｴﾗ ゲヮヴ=┗ﾐW a┌ﾐｪﾗ┗;ﾐｷWく 
Kﾗﾐデヴﾗﾉ┌ ┗┞ﾆﾗﾐ=┗;ﾃ┎ ﾗヮヴ=┗ﾐWﾐY ﾗゲﾗH┞ ヮﾗSﾋ; ヮヴ=┗ﾐ┞Iｴ ヮヴWSヮｷゲﾗ┗ ; ﾗゲデ;デﾐ┠Iｴ ヮヴWSヮｷゲﾗ┗ ﾐ; ┣;ｷゲデWﾐｷW 
HW┣ヮWLﾐﾗゲデｷ ; ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ┣Sヴ;┗ｷ; ヮヴｷ ヮヴ=Iｷく Pヴ;Iﾗ┗ﾐ┠ ヮヴﾗゲデヴｷWSﾗﾆ ﾃW ゲデヴﾗﾃが ┣;ヴｷ;SWﾐｷWが ヮヴｹゲデヴﾗﾃ ;ﾉWHﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃが 
ﾆデﾗヴ┠ ゲ; ヮﾗ┌┥ｹ┗; ヮヴｷ ヮヴ=Iｷく 

PヴW ┣;ｷゲデWﾐｷW HW┣ヮWLﾐﾗゲデｷ ヮヴ=IW H┌SW ﾗHゲﾉ┌ｴ; ┗┞ジﾆﾗﾉWﾐ= ┗ ヮヴW┗=S┣ﾆﾗ┗┠Iｴ ヮヴWSヮｷゲﾗIｴ が ﾆデﾗヴY H┌S┎ ┗ 
ヮヴｹヮ;SW aｷﾐ=ﾉﾐWﾃ SﾗS=┗ﾆ┞ ﾃWﾃ ゲ┎L;ゲドﾗ┌く 
 N;┗ヴｴﾐ┌デY V)T ┣;ヴｷ;SWﾐｷW ﾃW ﾐ┌デﾐY ┌Sヴ┥ｷ;┗;ド ┗ ヮヴW┗=S┣ﾆ┞ ゲIｴﾗヮﾐﾗﾏ ゲデ;┗Wく PヴﾗﾃWﾆデﾗ┗;ﾐY ┣;ヴｷ;SWﾐｷW 
muゲｹ H┞ド ┌┣WﾏﾐWﾐYく PヴWS ヮヴ┗┠ﾏ ゲヮ┌ゲデWﾐｹﾏ ﾏ┌ゲｹ H┞ド ┗┞ﾆﾗﾐ;ﾐ= ヴW┗ｹ┣ｷ; WﾉWﾆデヴｷIﾆYｴﾗ ┗┞H;┗Wﾐｷ;く );ヴｷ;SWﾐｷW 
ﾐWゲﾏｷW H┞ド ヮﾗ┌┥ｷデY ﾐ; ｷﾐ┎ ヮヴW┗=S┣ﾆ┌が ﾐW┥ ﾐ; ;ﾆ┎ Hﾗﾉﾗ ﾐ;┗ヴｴﾗ┗;ﾐYく EﾉWﾆデヴﾗｷﾐジデ;ﾉ=Iｷ; ﾏ┌ゲｹ H┞ド ヮﾗSﾋ; 
ヮﾉ;デﾐ┠Iｴ STNく 

Pﾗ ﾐ;ﾏﾗﾐデﾗ┗;ﾐｹ V)T ┣;ヴｷ;SWﾐｷ;が ゲｷﾉﾐﾗヮヴ┎Sﾗ┗Wﾃ L;ゲデｷ ; ヮﾗ ﾐ;ヮﾗﾃWﾐｹ ┣;ヴｷ;SWﾐｹ ﾐ; ┣Sヴﾗﾃ WﾉWﾆデヴｷIﾆWﾃ 
WﾐWヴｪｷW ; ヮﾗ ｷIｴ ヮヴWヮﾗﾃWﾐｹ ゲ ﾗ┗ﾉ=S;Lﾏｷ ﾃW ﾐ┌デﾐY ┣;HW┣ヮWLｷド ┌ ジヮWIｷ;ﾉｷ┣ﾗ┗;ﾐWﾃ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣=IｷW ヮヴW┗WSWﾐｷW 
ﾆﾗﾏヮﾉW┝ﾐ┠Iｴ ゲﾆ┎ジﾗﾆが ゲヮヴW┗=S┣ﾆﾗ┗;ﾐｷW ┣;ヴｷ;SWﾐｷ;が ┗ヴ=デ;ﾐW ﾐ=┗ﾗS┌ ﾐ; ﾗHゲﾉ┌ｴ┌ ; ┎Sヴ┥H┌ ; ┣;ジﾆﾗﾉWﾐｷW 
obsluhy zariadenia. 

PヴWS ┌┗WSWﾐｹﾏ ┣;ヴｷ;SWﾐｹ Sﾗ ヮヴW┗=S┣ﾆ┞ ヮﾗ ｷIｴ ﾐ;ｷﾐジデ;ﾉﾗ┗;ﾐｹ ﾐ; ﾏｷWゲデW ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐｷ; ﾃW ヮﾗデヴWHﾐY 
ヮﾗ┥ｷ;S;ド ﾗヮヴ=┗ﾐWﾐ┎ ヮヴ=┗ﾐｷIﾆ┎ ﾗゲﾗH┌が ﾆデﾗヴﾗ┌ ﾃW TWIｴﾐｷIﾆ= ｷﾐジヮWﾆIｷ;が ;くゲく ﾗ ┗┞S;ﾐｷW ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ 
stanoviska v ┣ﾏ┞ゲﾉW よ ヱヴ ﾗSゲく ヱ ヮｹゲﾏく Sぶ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヲヴっヲヰヰヰ Zくz. v ┣ﾐWﾐｹ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ンヰΓっヲヰヰΑ Zく┣く 

 

 

8. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

NｷW ゲ┎ ヮﾗデヴWHﾐY- VZT zariadenie je v ﾃWSﾐﾗﾏ ヮﾗ┥ｷ;ヴﾐﾗﾏ ┎ゲWﾆ┌ 

 

9. POKYNY PRE MONTÁŽ 

)=┗Wゲ┞ ┗┣S┌Iｴﾗ┗ﾗSﾗ┗ ┣ｴﾗデﾗ┗ｷド ﾐ; ﾏﾗﾐデ=┥ｷ ┣ SﾗS;ﾐYｴﾗ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌く Rﾗ┣デWL ┣=┗Wゲﾗ┗ ヲ ;┥ ン ﾏく VジWデﾆ┞ 
odskoky a prechody VZT ヮﾗデヴ┌Hｹ ; ﾐ;ヮﾗﾃWﾐｷ; ﾐ; ゲデヴﾗﾃﾐY V)T ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; ┣;ﾏWヴ;ド ヮﾗSﾋ; ゲﾆ┌デﾗLﾐﾗゲデｷ ﾐ; 
ゲデ;┗HWく Mﾗﾐデ=┥ﾐW ヮヴ=IW ┌ﾆﾗﾐLｷド ｷﾐSｷ┗ｷS┌=ﾉﾐ┞ﾏｷ ゲﾆ┎ジﾆ;ﾏｷく  



Te c h n i c k á  s p r á v a                                                                              

 VZ-  6  -  

Pヴｷ ﾏﾗﾐデ=┥ｷ ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; ﾃW ﾐ┌デﾐY SﾗSヴ┥;ド ヮﾉ;デﾐY HW┣ヮWLﾐﾗゲデﾐY ヮヴWSヮｷゲ┞ ; ┗ジWデﾆ┞ ヮﾗ┥ｷ;S;┗ﾆ┞ ﾐ; 
ﾏﾗﾐデ=┥ SWaｷﾐﾗ┗;ﾐY ┗┠ヴﾗHIﾗﾏ ┣;ヴｷ;SWﾐｹく 
 

10. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

V┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷIﾆY ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; ヮヴ;I┌ﾃ┎ ﾉWﾐ ゲ Lｷゲデ┠ﾏ ┗┣S┌Iｴﾗﾏく Vヮﾉ┞┗ﾗﾏ ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷIﾆYｴﾗ 
┣;ヴｷ;SWﾐｷ; ゲ; ﾆ┗;ﾉｷデ; ┗┣S┌Iｴ┌ ┗ﾗ ┗Wデヴ;ﾐ┠Iｴ ヮヴｷWゲデﾗヴﾗIｴ ﾉWﾐ ┣┗┞ジ┌ﾃWく 

NWｪ;デｹ┗ﾐ┞ ┗ヮﾉ┞┗ ﾐ; ┥ｷ┗ﾗデﾐY ヮヴﾗゲデヴWSｷW ﾗS ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷIﾆYｴﾗ ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; H┞ ﾏﾗｴﾗﾉ ﾏ;ド ｴﾉ┌ﾆ ﾗS 
V)T  ┣;ヴｷ;SWﾐｹく Pヴﾗデｷ デﾗﾏ┌デﾗ ┎Lｷﾐﾆ┌ ゲ┎ ﾐ;┗ヴｴﾐ┌デY ﾐ;ゲﾉWSﾗ┗ﾐY ﾗヮ;デヴWﾐｷ; ぎ 
;ぶ N;┗ヴｴﾐ┌デY ゲ┎ ゲデヴﾗﾃW ゲ ﾗヮﾉ=ジデWﾐｹﾏ ゲ ┗┞ゲﾗﾆﾗ┌ ;HゲﾗヴHIｷﾗ┌ ｴﾉ┌ﾆ┌く 
b) DｷゲデヴｷH┌LﾐY ┗┣S┌Iｴﾗ┗Y ヮヴ┗ﾆ┞ H┌S┎ ﾐ; V)T ヮﾗデヴ┌HﾐY ヴﾗ┣┗ﾗS┞ ヮヴｷヮﾗﾃWﾐY IW┣ ヮヴﾗデｷｴﾉ┌ﾆﾗ┗Y aﾉW┝ｷHｷﾉﾐY 
hadice. 

Iぶ VジWデﾆ┞ ゲデヴﾗﾃﾐY ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷﾆ┞ H┌S┎ ｷﾐジデ;ﾉﾗ┗;ﾐY ; ゲﾗ ゲデ;┗WHﾐﾗ┌ ﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷﾗ┌ ゲヮﾗﾃWﾐY IW┣ 
ヮヴ┌┥ﾐY ヮヴ┞┥ﾗ┗Y ヮﾗSﾉﾗ┥ﾆ┞ デ;ﾆ ;H┞ ﾐWSﾗIｴ=S┣;ﾉﾗ ﾆ ヮヴWﾐﾗゲ┌ ┗ｷHヴ=Iｷｹ Sﾗ ゲデ;┗WHﾐWﾃ ﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷW. 

 

11. SKÚŠKY ZARIADENÍ 

Vﾗ ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷIﾆ┠Iｴ ┣;ヴｷ;SWﾐｷ;Iｴ H┌S┎ ┗┞ﾆﾗﾐ;ﾐY ﾐ;ゲﾉWSﾗ┗ﾐY ゲﾆ┎ジﾆ┞ぎ 
- Pヴｹヮヴ;┗; ﾆ┌ ﾆﾗﾏヮﾉW┝ﾐ┠ﾏ ゲﾆ┎ジﾆ;ﾏ 

- KﾗﾏヮﾉW┝ﾐY ゲﾆ┎ジﾆ┞ 

- Sﾆ┎ジﾗHﾐ= ヮヴW┗=S┣ﾆ; 

- デﾉ;ﾆﾗ┗┎ ゲﾆ┎ジﾆ┌ Iｴﾉ;Sｷ;ヴWﾐゲﾆ┠Iｴ ヴﾗ┣┗ﾗSﾗ┗ 

 

12. ZÁVER 

PヴﾗﾃWﾆデﾗ┗= Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ=Iｷ; Hﾗﾉ; ┗┞ヮヴ;Iﾗ┗;ﾐ= ┗ ┣ﾏ┞ゲﾉW ヮヴｹゲﾉ┌ジﾐ┠Iｴ ヮﾉ;デﾐ┠Iｴ ﾐﾗヴｷWﾏ ; ヮヴWSヮｷゲﾗ┗ ゲ 
ヮﾗ┌┥ｷデｹﾏ ﾗSHﾗヴﾐWﾃ ﾉｷデWヴ;デ┎ヴ┞ ヮヴW ﾐ;┗ヴｴﾗ┗;ﾐｷW ﾆﾉｷﾏ;デｷ┣;Lﾐ┠Iｴ ; ┗┣S┌IｴﾗデWIｴﾐｷIﾆ┠Iｴ ┣;ヴｷ;SWﾐｹく 
N;┗ヴｴﾐ┌デY ┣;ヴｷ;SWﾐｷ; H┌S┎ ヮヴ;Iﾗ┗;ド ┣; ヮヴWSヮﾗﾆﾉ;S┌ ﾆﾗﾏヮﾉWデﾐYｴﾗ ﾐ;ﾏﾗﾐデﾗ┗;ﾐｷ; ; SﾗSヴ┥;ﾐｷ; ヮヴWSヮｷゲﾗ┗ 
ヮヴW ｷIｴ ヮヴW┗=S┣ﾆ┌ ヮﾗSﾋ; デWIｴﾐｷIﾆWﾃ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ=IｷW SﾗS;ﾐWﾃ ┗┠ヴﾗHIﾗﾏく 
 

 

 

 

V Preジﾗ┗W  04/2016                                                                     Ing. Stanislav Seman 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
Stavba: Materska škola (4 triedna), Obec �aklov  
Diel:     ZTI - Zdravotechnické inštalácie 
 
ÚVOD: 
      Jedná sa o novostavbu nových priestorov pre potreby materskej škôlky pri jestvujúcej 
materskej škôlke. 
      Body napojenia na kanalizáciu a studenú vody bola ur�ená investorom. 
 
1. VN ÚTORNÁ KANALIZÁCIA 
     
      Vnútorná kanalizácia bude zabezpe�ova� odvádzanie splaškových a daž�ových vôd 
z objektu. 
     Splaškové a daž�ové vody z priestorov materskej škôlky budú odvádzané do jestvujúcej 
vonkajšej kanalizácie.   
     Kanaliza�né stúpa�ky vyvies� nad strechu a ukon�i� vetracou hlavicou.  
     Pre splaškovú kanalizáciu použi� potrubie PVC. 
     Odvod kondenzátu od jednotiek vzt zaústi� do kanalizácie cez odpadný lievik. 
     Od el. ohrieva�ov zaústi� hadi�ku od poistného ventilu cez odpadný lievik do 
kanaliza�ného potrubia. 
 
Výpo�tový prietok splaškových vôd pod�a STN 73 6760: 
    Qww = K.��D.U  = 4,28 l.s-1 

 
Výpo�tový prietok zrážkových vôd STN 73 6760: 
Qr = r . A . C =  9,40 l.s-1 

 
2.   STUDENÁ VODA   
      
      Zaria�ovacie predmety v novostavbe sa napoja z novej vodovodnej prípojky DN50. 
Z tejto prípojky sa napoji aj jestvujúci rozvod jestvujúcej MŠ. Potrubie pre rozvod studenej 
vody použi� z PE. Pre rozvod k hydrantu použi� potrubie oce�ové. 
     Pri napojení na jestvujúci rozvod osadi� uzatvárací ventil. 
     Rozvod studenej vody izolova� tepelnou izoláciou hr. 5mm. 
 
Potreba vody priemerná denná: 
deti – 84..........................................................................60 l . de�-1 =  5 040,00 l . de�-1 

zamestnanci 8                                                                 60 l . de�-1 =     480,00 l . de�-1 
spolu:                                                                                                    5 520,00 l . de�-1 

 
Potreba vody maximálna denná: 
Qmax = 5 520 x 1,6    =   8 832,00 l . de�-1 

 

Potreba vody maximálna hodinová: 
Qh   = 8 832,00 x 1,8 :  10     =   1 589,00 l . hod-1 

 

Výpo�tový prietok studenej vody pod�a stn 73 6655: 
Gd =� � (Q2

AI .n) = 1,32 l.s-1  

 



2.1 TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA 
 

       Prípravu TÚV navrhujeme v 30l a 50l elektrických ohrieva�ov. Pre výdaj stravy 
navrhujeme 4x el. ohrieva� 50l. Pred napojením ohrieva�a osadi� uzatvárací a poistný ventil. 
      V miestnosti jestvujúcej kotolne odvod kondenzátu od nového kotla zaústi� do 
jestvujúceho kanaliza�ného potrubia cez zápachový uzáver. 
 Potrubie izolova� izoláciou proti šíreniu tepla. Hrúbka izolácie od 5mm do 25mm pod�a 
priemeru potrubia. Potreba TÚV priemerná denná 50% z potreby studenej vody. 
      Potrubie pre rozvod teplej úžitkovej vody použi� z PE.   
      Pred napojení umývadiel pre detí je potrebné osadi� zmiešavací ventil, kde sa nastaví 
teplota zmiešanej vody pre detské umývadla. 
 
3. ZARIA�OVACIE PREDMETY 

 
Zaria�ovacie predmety sa použijú pod�a platných katalógov, prospektov a cenníkov. Pre 

deti detské záchody závesné, umývadla keramické. Umývadla pre deti sú napojené cez 
termostatický zmiešavací ventil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Prešove 04. 2016                                                                        Vypracoval: Anton Straka 
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Technická správa 
 
Stavba : Materská škola (4 triedna), obec Čaklov 
Objekt : SO 05 - Verejné osvetlenie 
Diel :  VSR- vonkajšie silnoprúdové rozvody 
Stupeň : Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby 
Základné údaje: 
Elektrická sieť :  3/PEN ,AC, 50Hz, 400/230V, TN-C  
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke : ochrana 
izolovaním živých častí, zábranami a krytmi, podľa prílohy „A“ STN 332000-4-41  
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche : ochrana samočinným 
odpojením napájania v sieťach TN podľa 332000-4-41 čl.411.3.2  
Navrhované  rozvody :  nadzemné káblom NFA2X 2x16 a podzemné káblom 1-
AYKY-J  4x16 mm2. 
Značenie vodičov : STN EN 60 446 
Druh nadzemných  podpier : oceľový  stožiar typ STK 60/60/3, výška 6m  
Druh  svietidiel : typ MiniLuma 20Led R7 29W IP66 (Philips) 
 Počet navrhovaných stožiarov : 1ks 
Počet navrhovaných svietidiel : 1 ks 
Inštalovaný výkon jedného svietidlá cestného : Pi = 0,029 kW 
Súčasný výkon  : Ps = 0,029 kW 
Ročná spotreba el. energie  : A=A1+A2 
Zima : A1 = 0,029 x 185 x 12 = 64 kWh 
Leto : A2 = 0,029 x 180 x 8  = 42 kWh 
Ročná spotreba el. energie : A = 106 kWh/rok 
Meranie spotreby el. energie : v jestvujúcom rozvádzači RVO 
  

Tento objekt rieši úpravu jestvujúceho verejného osvetlenia, ktoré prekáža 
výstavbe navrhovaného objektu novostavby materskej školy v Čaklove.  
Rozsah navrhovanej úpravy verejného osvetlenia je zrejmý z výkresu situácia.  
Navrhované osvetľovacie stožiare budú napojené na jestvujúci rozvod verejného 
osvetlenia. 
Demontážne práce : 

Z dôvodu výstavby objektu materskej školy je navrhovaná jak preložka 
jestvujúceho stožiara verejného osvetlenia tak aj kábla napájajúceho tento stožiar. 
Zdemontuje sa jeden navrhovaný stožiar včetne svietidla. 
Montážne práce :  
 Namiesto zdemontovaného stožiara sa postaví nový stožiar typu STK 60/60/3, 
výšky 6m. Na stožiar sa namontuje nové svietidlo. Navrhované verejné osvetlenie sa 
napojí na jestvujúci rozvod verejného osvetlenia vedený na stĺpoch nn vedenia. 
Rozvody sú riešené káblom NFA2X-J 2x16 mm2 uloženým vzdušne po stožiar č.1 
a ďalej v zemi ku stožiaru č.2. Na betónový stĺp vedenia nn sa osadí prechodová 
skrinka SPP0 s poistkami 10AgG. Navrhnuté svietidla na stožiaroch sa pripoja 
slučkovým spôsobom, pričom úbytok  napätia na  jednotl. stožiaroch  nesmie 
presiahnuť 5%. Prepojenie svietidiel v stožiari sa urobí káblom 1-CYKY-J 3x1,5mm2. 
Trasa kábla je zrejmá z výkresu situácia.  
 
Zemné práce : 
 Káble budú uložené do výkopu podľa vzorových priečnych rezov v zmysle 
STN 73 6005. Pri križovaní s cestou a inými inžinierskymi sieťami podľa vzdialenosti 
od kábla VO bude kábel chránený chráničkou. Oceĺovorúrkový stožiar bude osadený 
do betónového základu podľa zvl. výkresu. Podkladom pre vypracovanie projektu 
bolo zameranie a návrh komunikácie v mierke 1:500.  
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Prevádzka a bezpečnosť : 
Pred uvedením do užívania budú navrhnuté zariadenia podrobné 

východiskovej revízií podľa STN 33 1500 a STN 332000-6. 
Verejné osvetlenie musí byť pravidelne čistené a udržiavané. Intenzita   

osvetlenia nesmie klesnúť vplyvom znečistenia a starnutia svetelných zdrojov a 
svietidiel,  prípadne poruchami niektorých  z  nich.  Svietidlá  musia  byť  najmenej  
raz za rok vyčistené a umyté, skontrolované, závady odstránené, vadné časti 
nahradené. 
Ochrana pred atmosférickým prepätím : 

Všetky kovové  časti sa spoja s  ochranným vodičom a oceľovým stožiarom. 
Stožiare sa navzájom prepoja uzemňovacím vedením, t.j. vodičom FeZn 10 mm. 
Hlavné zásady pre montáž oceľových osvetľovacích stožiarov : 
- Stožiare sa osadzujú do betónových základov. Betónový základ musí mať otvory 

pre vstup a výstup káblov, uzemňovací zvod a otvor pre odvod vody 
- Osvetľovacie stožiare sa majú stavať tak, aby dvierka stožiarovej rozvodnice boli 

umiestnené proti smeru jazdy vozidiel, alebo kolmo na smer jazdy. Pri stavbe 
základov je treba dbať na túto podmienku vzhľadom na orientáciu vstupných 
otvorov pre kábel. 

- Po vyzretí betónového základu (min. 21 dní) sa stožiar osadí – zafixuje a až potom 
sa zaisťujú el. káble do stožiara, prípadne i uzemňovací bod. 

-  Montáž svietidiel, resp. výložníkov a svietidiel na stožiar je možné vykonať pred 
osadením stožiara do základu, alebo až po osadení stožiara pomocou montážnej 
plošiny 

- Montáž el. výzbroje a elektroinštalácie môže vykonávať len osoba k tomu 
oprávnená 

- Stožiare majú byť chránené pred atmosférickými výbojmi podľa STN 34 1390, 
STN 33 2000-5-54 – uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. Napojenie zvodu je 
možné z vnútornej alebo vonkajšej strany 

- Pri montáži je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre daný druh montáže 
- Pri manipulácii sa nesmú používať oceľové lana, aby nedošlo k poškodeniu 

povrchovej úpravy 
- Podrobný postup montáže je povinná vypracovať tá organizácia, ktorá 

zabezpečuje realizáciu montáže stožiarov  
Záver : 
 Podrobnosti o trasách navrhnutých rozvodov a polohe zariadení sú zrejmé z 
výkresov. Pred  začatím zemných prác treba prizvať užívateľov všetkých podzemných 
sietí k presnému určeniu polohy vedení, aby pri výkopoch nedošlo k ich poškodeniu. 
Montážne  práce preveďte  podľa platných  predpisov a noriem STN. Podrobnosti o 
trasách navrhnutých rozvodov a polohe zariadení sú zrejmé z výkresov. Pred  začatím 
zemných prác treba prizvať užívateľov všetkých podzemných sietí k presnému 
určeniu polohy vedení, aby pri výkopoch nedošlo k ich poškodeniu. Podrobnosti o  
trasách navrhnutých rozvodov a polohe zariadení sú zrejmé z výkresov. 
 

V Prešove, apríl 2016             Vypracoval : Ing. Prevužňák 
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PROTOKOL 
O URČENÍ DRUHU PROSTREDIA VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU 

1.Zloženie komisie : 

predseda : vedúci projektant : Ing. Arch. Kupčíhová Eva 

členovia : proj. elektro : Ing. Prevužňák Daniel 

Stavba : Materská škola (4 triedna), obec Čaklov 

Objekt : SO 05 - Verejné osvetlenie 

Diel :  VSR - vonkajší silnoprúdový rozvod 

2.Podklady pre vypracovanie protokolu : 

- situácia 
- normy STN 33 2000-5-51, 
3 . Popis prevádzky a činnosti : 
Podľa STN 33 2000-5-51 NZA.1.6 je priestor zaradený do kategórie VI – vonkajšie 
priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme). 
Rozhodnutie : Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa STN 2000-5-51 a 
STN 33 2000-3 následovne :  
Prostredie : AB3, AB4, AC1, AD4, AE3, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM1-1, 
AM2-1, AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-2, AN3, AP1, AQ3, AS2 
konštrukcia : CA1, CB1. 
Odôvodnenie : 
 Rozvody NN sú v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. prílohy č.1 
III. časť odst. c) zaradené do skupín podľa miery ohrozenia do skupiny „B“. 
Technické zariadenia elektrické skupiny „B“ sú technické zariadenia elektrické s 
prúdom a napätím, ktoré nie sú bezpečné, a nie sú zaradené v skupine „A“. 
V zmysle §19 MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. sú oprávnení na EZ pracovať len 
elektrotechnici ( §20-§24) 
 
 
V Prešove, apríl  2016             Vypracoval : Ing. Prevužňák 
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Príloha k protokolu 
Vonkajšie vplyvy  Kód Stanovené podmienky Charakteristika   
 
Prostredia : 
Atmosférická vlhkosť  AB3 -25C až +5C  (vyžadujú sa vhodné opatrenia 
     rel. vlhkosť 10-100% obj. napr. z konštrukč. hľadiska) 
     abs. vlhkosť 0,5-7 g/m3  
    AB4 -5C až +40C  (vyžadujú sa vhodné opatrenia 
     rel. vlhkosť 5-95% obj. napr. z konštrukč. hľadiska) 
     abs. vlhkosť 1-29g/m3  
Nadmorská výška   AC1  2 000m  (normálna) 
Výskyt vody   AD2 IPX1 alebo IPX2  (voľne padajúce kvapky) 
    AD3 IPX3   (voda padá pod uhlom60°) 
    AD4 IPX4   (voda striekajúca) 
Výskyt cudzích pevných telies AE3 IP4X   (malé a veľmi malé predmety) 
Výskyt korozívnych alebo  AF2 Skúška KA-soľná hmla (atmosférický) 
znečisťujúcich telies  
Mechanické namáhanie, nárazy AG2 stredný stupeň  (zabezpečiť vhodné opatrenia) 
Mechanické namáhanie, vibrácie AH2 stredné   (zabezpečiť vhodné opatrenia) 
Výskyt rastlín alebo piesní AK2 nebezpečný  (zvláštna ochrana) 
Výskyt živočíchov  AL2 nebezpečný  (zvláštne ochranné opatrenia) 
Elektromagnetické, elektrostatické 
alebo ionizujúce vplyvy, resp.  
NF elektromagnetické javy 
 - harmonické  AM1-1    (riadená hladina) 
 - signal. napätia  AM2-1 bez ďalších požiadaviek (riadená hladina) 
 - zmena amplit. U AM3-1    (riadená hladina) 
 - induk. NF. napätie AM6    (bez zatriedenia) 
 - DC prúd v AC sieti AM7    (bez zatriedenia) 
 - vyžar. magn. poľa AM8-1 bezpečné podmienky (stredná hladina) 
 elektrické polia  AM9-2 bezpečné podmienky (stredná hladina) 
Pozn. VF elektromagnetické javy šíriace sa vedením VO, indukovaním a pod., pre tento prípad sa 
neposudzujú (t.j. body AM21 až AM41). 
Slnečné žiarenie   AN2 stredné   (vhodné opatrenia) 
    AN3 silné   (vhodné opatrenia) 
Seizmické účinky   AP1 zanedbateľné  (normálne) 
Búrková činnosť   AQ3 priame ohrozenie  (opatrenia : zvodiče prepätia) 
Vietor    AS2 stredný   (prídavné opatrenia) 
Využitie : 
Schopnosť osôb   BA1 laici   (normálne) 
    BA4 poučení   (normálne) 
Dotyk osôb s potenciálom zeme BC3 častý    
Podmienky evakuácie v prípade 
nebezpečenstva   BD1 normálny  (z požiar. hľadiska bezpečné) 
Povaha spracovávaných  
a skladovaných látok  BE1 bez významného nebezp. (normálne) 
Konštrukcia : 
Stavebné materiály  CA1 nehorľavé  (normálne) 
Konštrukcia budovy  CB1 zanedbateľné nebezpeč. (normálne) 
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Vypracoval:    Ing. Kmec 
 
   
Zodpovedný projektant:   Ing. Kmec   
 
 
Vedúci projektant:                             Ing. arch. Kup�ihová 
___________________________________________________________________________ 
 
Stavba:  MATERSKÁ ŠKOLA (4 TRIEDNA), OBEC �AKLOV  
 
�as�:   E - stavebná        Stupe�:      P  
 
Objekt:  SO 05-Spevnené plochy                                                         Diel:        DOP 
    
Obsah:  Technická správa                                    Príl.�.         1  



                            TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
 
Pre stavbu: MATERSKÁ ŠKOLA (4 TRIEDNA), OBEC �AKLOV   
 
Stupe�:  Projekt pre stavebné povolenie 
 
Objekt: SO 05–Spevnené plochy 
 
            Tento objekt zah��a vybúranie dotknutých jestvujúcich spevnených plôch a návrh 
nových spevnených plôch. 
Vybúrajú sa  jestvujúce spevnené plochy dotknuté jednak navrhovanou prístavbou materskej 
školy, jednak  navrhovanými spevnenými plochami. To znamená, že sa vybúrajú asfaltové 
chodníky na severnej (štítovej) strane existujúcej materskej škôlky (priame chodníky aj chodník 
s kruhovým pôdorysom).  Vybúra sa aj dotknutá preliezka (zemegu�a). Vybúraná su� sa odvezie 
na skládku. 
Nové spevnené plochy zah��ajú návrh schodov a terasy na východnej aj západnej strane 
prístavby materskej školy. Okrem toho sa navrhuje rampa pre telesne postihnutých a schody na 
severnej strane prístavby. 
Terasa na východnej strane bude plynule (bezbariérovo) napojená na zostávajúci asfaltový 
chodník. 
Konštruk�né vrstvy spevnených plôch (terasy aj rampa pre TP): 
betónová  dlažba 10*20, 20*20, farba piesková................60 mm 
pieskové lôžko (frakcia 4-8 mm).......................................40 mm 
štrkopiesok.......................................................................120 mm 
spolu.................................................................................220 mm 
 
Ohrani�enie spevnených plôch zo strany zelene bude zapusteným záhonovým obrubníkom. 
Prie�ny sklon bude 1,5-2 % . Odvodnenie je uvažované do  terénu. 
Schody na východnej, západnej aj severnej strane sú navrhované z minipalisád �ervenej farby 
(podstupnica)  a z betónovej dlažby rovnakej farby (nástupnica). Ohrani�enie schodov  pri 
rampe a rampy pre telesne postihnutých bude na jednej strane samotným objektom prístavby 
MŠ, na opa�nej strane bude ohrani�enie betónovou stenou zahrnutou do dielu „ASR“. V tomto 
dieli bude zahrnuté aj zábradlie pre rampu pre telesne postihnutých aj  pre schody pri nej. 
Maximálny pozd�žny sklon rampy pre telesne postihnutých bude 8,3 % . 
S úpravou nespevnených plôch (urovnanie, zahumusovanie a zatrávnenie) je uvažované v rámci 
objektu SO 07-Sadové úpravy. 
  
Stavba sa vytý�i pod�a kót udaných v situácii.  
 
Pred za�atím zemných prác je nutné presne vytý�i� všetky PIS alebo overi� ich priebeh!  
   
 
 
 V Prešove, apríl 2016                                                        Vypracoval: Ing. Kmec 











ZOZNAM PRÍLOH

Stavba:    Materská škola (4 triedna), Obec �AKLOV
Objekt:    SO 06 – Daž�ová kanalizácia
�as� :    E – Dokumentácia stavebných objektov
Diel : VKN  – vonkajšia kanalizácia
Stupe�: RP – realiza�ný projekt

Príl.�. Prílohy Po�et A4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Technická správa                                                                                               3

2         Situácia                                                                                                               2

3         Pozd�žny profil                                                                                                   2

4         Kanaliza�ná šachta                                                                                             2

5         Vyustný objekt                                                                                                   2

6        Výkaz – výmer                                                                                                    3



Stavba: Materská škola (4.triedna)                                                                                                                    SO 06 – Dažďová kanalizácia 
            Obec Čaklov 
 

                                                                        1 

TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
Stavba:       Materská škola ( 4. triedna) Obec Čaklov 
Objekt:       SO 06 – Dažďová kanalizácia 
Stupeň:       RP – realizačný projekt 
 
 
Podklady: 
- geodetické zameranie územia 
- zastavovací plán M1:500 
- podklady: profesia Zdravotechnika 
 
Technické riešenie  
     Odvedenie dažďových vôd zo strechy nového objektu  navrhujeme kanalizačnou prípojkou 
DN150 do miestneho potoka. 
    Od vývodu ZTI vonkajšia kanalizačná prípojka sa lomí a pokračuje dole svahom do 
miestneho potoka, kde je ukončená vyustným objektom. 
    Na lome trasy pre kontrolu a revíziu bude osadená plastová revízna šachta ø 600. 
 
Výpočet množstva dažďových vôd 
        Výpočet je prevedený podľa STN 75 6101 – Stokové siete a kanalizačné prípojky a STN 
EN 752-4 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Qdaž = ∑ (ψi . ii . Ai) 
Qdaž = 0,9 . 140 l.s-1.ha-1. 0,0346 ha = 4,36 l.s- 
 
ψ1 = 0,90 [-] ..... súčiniteľ odtoku pre strechy rodinných a bytových domov 
A1 =   346 m2 = 0,0346 ha ..... plocha strechy prístavby školy 
i  = 140 l.s-1.ha-1 ... intenzita 15 minútového blokového dažďa s periodicitou p=1,0 
 
 
Kanalizačné potrubie  

Potrubie kanalizácie je navrhnuté z PVC-U kanalizačných hrdlových rúr hladkých, 
spájaných na gumové tesniace krúžky, dimenzie DN/ID150, kruhová tuhosť potrubia 
minimálne SN = 8 kN.m-2.  
 
Kanalizačná revízna šachta 
       Navrhujeme domovú kanalizačnú revíznu komoru plastovú DN 600. Šachta pozostáva zo 
šachtového dna z plastu, korugovanej rúry Ø600, teleskopickej rúry Ø600. Na teréne je 
ukončená liatinovým poklopom DN600, uloženým na betónovom prstenci. 
 
Vyustný objekt 
      Vyustný objekt (VO) je určený na ukončenie dažďovej kanalizačnej prípojky - potrubia 
do recipientu miestného potoka. Podrobné riešenie pozri výkres. 
       V mieste vyustenia sa vybuduje vyustný betónový objekt. Jeho funkciou je spevnenie 
a stabilizácia konca potrubia v brehu potoka. VO je z betónu triedy C16/20, uložený na 
štrkovom lôžku hrúbky 10 cm. Na čelo betónového objektu sa pripevní plastová spätná klapka 
koncová DN150, ktorá zabraňuje spätnému vzdutiu vôd z potoka do kanalizácie.  
       Breh potoka okolo výustného objektu sa spevní kamennou zaházkou, v rozsahu 5,0 m nad 
a 5,0 m pod VO. 
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Vypracoval:    Ing. Kmec 
 
   
      Ing. arch. Kupčihová 
 
 
Vedúci projektant:                             Ing. arch. Kupčihová 
___________________________________________________________________________ 
 
Stavba:  MATERSKÁ ŠKOLA (4 TRIEDNA), OBEC ČAKLOV  
 
Čas[:   E - stavebná        StupeO:      RP  
 
Objekt:  SO 07 Sadové úpravy                                                         Diel:        SÚ 
    
Obsah:  Technická správa                                    Príl.č.         1  



             
                  TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
 
 
 
Stavba:     MATERSKÁ ŠKOLA (4 TRIEDNA), OBEC ČAKLOV   
 
StupeO:           Realizačný projekt 
 
Objekt:          SO 07  Sadové úpravy 
 
 
 Sadové úpravy pozostávajú z výsadby dvoch živých plotov zo severnej časti terás na 
1.np. Táto zeleO má opticky oddeli[ herný priestor od prístupovej komunikácie. 
 
 Živý plot v dGžke 7 metrov a 15 metrov tvorí[  „BUXUS sempervirens“ – stálozelený, 
sadený v rade 3,5 ks / 1m. 
 
 Záhon bude prekrytý mulčovacou kôrou v celom páse v š.40 cm. 
 
 Okolo spevnených plôch budú nespevnené plochy urovnané, zahumusované 
a zatrávnené vysiatou trávou. 
 
 
Údržba drevin 
 

Pre novovysadené rastliny je kalkulovaných pä[ zálievok  bezprostredne po výsadbe. V 
prípade potreby 1 zálievka môže by[ uskutočnená počas výsadby – v množstve 1ks ker / 5 l. 
?alšia údržba je predmetom dohody medzi investorom a dodávateIom.  

  
Ošetrovanie vysadených drevín @alej zahSOa odburiOovanie plôch výsadieb odstraOovanie 
odumretých častí a  náprava drveného mulču, Je kalkulované 1 x po  výsadbe. 
            
Pred začatím zemných prác je nutné presne vytýči[ všetky PIS alebo overi[ ich priebeh!  
   
 
 
 V Prešove, máj 2016                                                        Ing. arch. Kupčihová 




