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S P R I  E V O D N Á   S P R Á V A 
  
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
Názov akcie:   ZVÝŠENIE KAPACITY BUDOVY MŠ V NITRIANSKEJ BLATNICI 
Miesto stavby:   k.ú. Nitrianska Blatnica, parc.č. 246, 244 
Stavebník:   Obec Nitrianska Blatnica 
Zodpovedný projektant:  Ing.arch. Rastislav Kočajda, reg.č.1260 AA 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE -zdôvodnenie stavby 

Riešený objekt materskej školy sa nachádza v zastavanom území K.Ú. Nitrianska Blatnica na parcele č. 
246, 244, ktoré sú vo vlastníctve obce Nitrianska Blatnica. Parcela susedí s parcelami, 243/3, 242/1, 270/1, 
245, 249, 248/1, 247 a je prístupná z cesty (parc.č.234).  

Objekt materskej školy je 2- podlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou strechou, zastavaná plocha 
objektu je 453 m2.  

 
 ROZŠIROVANIE KAPACITY EXISTUJÚCEHO OBJEKTU MŠ REKONŠTRUKCIOU A ZMENOU DISPOZÍCIE  
 V objekte sa v súčasnosti nachádzajú celkom 2 triedy s oddelenými 2 spálňami na druhom nadzemnom 
podlaží. V každej triede je 23 detí, čiže spolu 46 detí. 
Zmenou dispozície a rekonštrukciou miestností sa  vytvorí z byvalého skladu na 2.np nová spálňa s plochou 
35,7 m2,  a tak sa v MŠ može pre deti vytvoriť  1 trieda na 1.np a 2 triedy a 3 spálne na 2np. Na prízemí sa 
zamurovaním časti terasy vytvorí miestnosť skladu. 
V novom návrhu sa na 1.NP nachádza trieda pre 19 detí s plochou 58,3m2. Na 2.NP sú dve triedy pre 15 detí  
s plochou 49 m2  a pre 22 detí s plochou 68 m2, čiže spolu 56 detí.  Jedáleň sa nachádza na 1.NP s rozlohou 
47,4 m2 určená pre 28 detí. Stravovanie  detí  sa bude realizovať v dvoch etapách. 
Prístup do objektu MŠ sa zleší vybudovaním nových schodov a oceľovej rampy pre imobilných a kočiariky. Na 
prízemí sa kúpelňa prebuduje tak, aby sa vytvorilo jedno WC pre imobilné deti.  Na 2.np sa v kúpelni zase 
pridajú 2 umývadla a 4 záchody z dôvodu vytvorením novej triedy pre deti a tým zvýšenia kapacity MŠ. 
 
  STAVEBNO   TECHNICKÉ ÚPRAVY AREÁLU MŠ 
Okolie objektu škôlky je udržiavané, no je vybavené ešte starými oceľovými hracími prvkami -preliezkami a 
velkým dreveným pieskoviskom. V návrhu sa uvažuje s osadením novej viacfunkčnej zostavy pre lepšie vyžitie 
detí. 
Hracia zostava je certifikovaná podľa EN 1176 a je určená na verejné priestranstvá pre deti od 3 do 14 rokov. 
Zostava obsahuje 1 x hraciu vežu so strechou, 1 x laminatovú, 1 x schodíky so zábradlím, hracie pole-piškôrky a 
2 x hojdačka. Nosná časť hojdačky je z dôvodu vyššej bezpečnosti vyrobená z kovu.  
Ako dopadová plocha pod zostavu postačuje udržiavaný trávnik, špeciálne dopadové plochy nie sú potrebné.  
Nosné časti sú vyrobené z lepených hranolov.Drevo je tlakovo impregnovné (vnútorná ochrana dreva voči UV 
žiareniu, drevokaznému hmyzu a pod.). Z dôvodu predĺženia životnosti drevených častí a tiež z estetických 
dvôvodov doporučujeme drevo natierať zdravotne nezávadným lakom, napr. Lazúry na drevo 
Veľkosť bezpečnostných zón:740 x 660 cm. Hracie zariadenie je určené do exteriériu a postavené je na 
pozinkovaných kotvách, je teda zabezpečné oproti prípadnému odhnívaniu v spodnej časti. Ukotvenie je 
riešené zemnými vrutami. 

 ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY 
Vzhľadom na v súčasnosti nepostačujúce tepelno-technické vlastnosti obvodového a strešného plášťu je 
potrebné ich zaizolovať – t.j. obložiť tepelnoizolačným materiálom na zabezpečenie tepelnej pohody vo 
všetkých priestoroch riešeného objektu. Na objekte sa nachádzajú ešte staré drevené okná, ktoré už tiež 
nevyhovujú novým normám. Planujú sa vymeniť ich za nové plastové okna s dvojsklom.  
elektroinštalácie: Pôvodné svietidlá žiarovkové svietidlá savymenia za úsporné stropné a nástenné svietidlá 
LED 20-40W. 
Kúrenie:  Staré dva liatinové kotle sa vymenia za nové účinnejšie s nižším výkonom- kondenzačný plynový 
kotol Protherm Medveď Condens 35 KKS, s výkonom 10,1-33,3kW 
 Týmito stavebnými úpravami dôjde k zníženiu energetickej náročnosti budovy a tým úspory financií na 
prevádzku objektu. 
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3. ČLENENIE STAVBY 
SO 01 – MATERSKÁ ŠKOLA  
 
 

4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 
 Areál materskej školy je situovaný vedľa pastoračného domu, oproti kostolu, v dobrej dostupnosti detí 
do materskej školy.  Objekt je postavený v zastavanom území obce. Objekt je prístupný z existujúcej ulice, kde 
sa nachádzajú všetky inžinierske siete.  

 
 
5. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 Majiteľom, užívateľom a prevádzkovateľom riešeného objektu je obec Nitrianska Blatnica. 
 
 

6. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 
spracovanie projektovej dokumentácie:  01/2017  
zahájenie prestavby:    r.  2017 
lehoty prestavby:    24 mesiacov 
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S Ú H R N Á    T  E C H N I  C K Á    S P R Á V A 
 
 
1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 Objekt materskej školy je situovaný v zastavanom území obce Nitrianska Blatnica, v rovinatom teréne. 
Objekt je napojený na rozvod elektrickej energie, vodovodu, plynu a telefónu. Kanalizácia je napojená na 
verejný rozvod  splaškovej kanalizácie. 

 
 
2. VYKONANÉ PRIESKUMY 
 Na uvedenom objekte nebol vykonaný žiadny špeciálny prieskum. Vykonané prieskumy spočívali 
v zameraní objektu a obhliadke jestvujúcich stavebných konštrukcií projektantom architektúry a statiky. 
 Obhliadka objektu bola urobená :  
1./ z terénu po obvode zaznamenaním stavu fasádnych stien  
2./ z vnútorných priestorov  
 

 
3. POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY 
Pri projekte boli použité  
• snímka z katastrálnej mapy v mierke 1:1000 
• obhliadka miesta stavby 
 

 
4. PRÍPRAVA PRE PRESTAVBU 
 Výruby ani iné úpravy na pozemku sa neriešia. Stavebný materiál pre stavbu bude skladovaný na 
pozemku stavebníka. Stavenisko bude ohradené plotom, vstupy do objektov budú dočasne provizórne 
zmenené oproti dnešnému a plánovanému konečnému stavu, vjazd stavebných mechanizmov na stavbu bude 
oddelený od vstupu žiakov a zamestnancov školy.  Výstavba bude prebiehať hlavne počas prázdnin, kedy je 
minimálna prevádzka v škole a najvhodnejšie počasie na výstavbu. 
Výstavba si nevyžaduje zaberanie verejných priestorov a komunikácií. 
 
 
5. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 
Popis existujúceho objektu: 
 Objekt sa nachádza v obci Nitrianska Blatnica. Terén riešeného územia je rovinatý. Vstup do objektu je 
riešený z dvora. 
 Je to objekt s dvomi nadzemnými podlažiami. Priestory sú využívané ako materská škola. Objekt má 
obdĺžnikový pôdorys s maximálnymi pôdorysnými rozmermi 31,84m x 25,3m. Objekt má jeden hlavný vstup a 
jeden bočný vstup. K objektu materskej školy patrí aj objekt kotolne so skladmi prístupné samostatnými 
vchodmi z dvora.  
   
Konštrukčné riešenie existujúceho objektu:  
 
 Základové konštrukcie - Základové konštrukcie pod nosnými stenami sú riešené ako základové pásy z 
prostého betónu. Nad základovými pásmi je podkladový betón. 
 

Zvislé nosné konštrukcie - Zvislé nosné konštrukcie tvoria obvodové nosné steny tvorené z plných 
pálenych tehál hrúbky 375 a 300mm a vnútorné nosné steny hrúbky 300mm. 

 

 Vodorovné nosné konštrukcie - Nosné vodorovné konštrukcie sú tvorené panelmi hrúbky 250mm. 
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Strecha - Strešný plášť tvorí ŽB prefabrikovaná doska, spádový betón, 2x foalbit+alfobit a živičná 
krytina.  

Na streche sú umiestnené odvetrávacie hlavice, odvetrávacie kanáliky a komíny. Atika je murovaná. 
 Výplne otvorov - hlavné vstupné dvere do objektu ako aj niektoré okná sú už vymenené za plastové 
(dvojsklo). Ostatné dverné a okenné konštrukcie v obvodovej stene sú pôvodné drevenej konštrukcie.  
 Dvere a okná do objektov skladu a kotolne sú drevenej a kovovej konštrukcie.  

 
 Úprava povrchov - Omietky na stenách a stropoch v objekte sú pôvodnom stave.  
 
 Podlahy -  Nášlapné vrstvy v objekte materskej školy sú tvorené keramickou dlažbou, lešteným 

mramorom, PVC, cementovým poterom, vlyskami (presná skladba viď. výkres). 
 V priestoroch kotolne a skladov tvorí nášlapnú vrstvu cementový poter a v jednom sklade  priamo 

zemina + piesok (presná skladba viď. výkres). 
 

Technický stav objektu: 
1. Obvodový plášť má nedostatočné zabezpečenie tepelnej ochrany a z toho vyplýva vysoká energetická 

náročnosť na vykurovanie. 
2. Strešný plášť má nedostatočné zabezpečenie tepelnej ochrany budovy 

 
 

6. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA  
 
A./ ROZŠIROVANIE KAPACITY EXISTUJÚCEHO OBJEKTU MŠ REKONŠTRUKCIOU A ZMENOU DISPOZÍCIE 
Búracie práce: 
- Odstránenie niektorých dverných krídel vnútorných dverí 
- Vybúranie častí priečok a celých priečok 
- Odstránenie niektorých hygienických zariadení 
- Odstránenie obkladov a omietok v kúpelni 
 
Dispozičné riešenie  
Zmenou dispozície a rekonštrukciou miestností sa  vytvorí z bývalého skladu na 2.np nová spálňa s plochou 
35,7 m2,  a tak MŠ može pre deti ponúknuť  1 trieda na 1.np a 2 triedy a 3 spálne na 2np. Na prízemí sa 
zamurovaním časti terasy vytvorí miestnosť skladu. 
 
Kúrenie 
 Novovzniknuté priestory majú zabezpečené kúrenie osadením nových vykurovacích telies. Potrubné 
rozvody, sú zhotovené z plastových potrubí. Potrubia sú upevnené pomocou objímok a závesných prvkov. 
Ležatý rozvod bude z ohybnej rúrky z polybuténu s kyslíkovou bariérou a z vonkajšej ochrannej vlnitej rúrky 
z polyetylénu. Takéto riešenie osadenia rúrky v rúrke umožní na jednej strane zníženie tepelných strát a na 
druhej strane možnosť voľnej dilatácie, v dôsledku tepelnej rozťažnosti, vnútornej PB rúrky v ochrannej PE 
rúrke. 
Vertikálny rozvod je zasekaný v stene v určených miestnostiach, podľa výkresovej dokumentácie. Potrubie je 
potrebné zaizolovať, voči nežiadúcim únikom tepla, potrubnou izoláciou TUBEX.  
Vykurovacie telesá, sú navrhnuté oceľové, doskové fi. KORAD, typu VENTIL-Kompakt so spodným pripojením. 
VT je navrhnuté na prevádzkový tlak 0,6 Mpa, a je dodávané s ventilovou vložkou HEIMEIER - slúži na 
hydraulické prednastavenie. VT je vybavené termostatickou hlavicou HEIMEIER-D a odvzdušňovacím ventilom.  
 
Vstup do objektu + rampa 
 Na vstupe bude vytvorené nové monolitické betónové schodisko ako aj  oceľová rampa pre prístup 
osôb so zníženou pohyblivosťou. Na čelnej strane objektu na terase sa dobudujú schody pre núdzový východ z 
objektu. Nová rampa dlžky 3+1,5m a šírky 1,5m bude tvorená samonosnou ocel.konštrukciou. 
Po obidvoch stranách rampy je osadené nové oceľové zábradlie. 
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Zámočnícke výrobky 

 - nové ocelové zábradlie na rampe dl.9,3m 
-nové externé ocelové požiarne schodisko 
 

Protipožiarna ochrana 
Podrobnejšie informácie viď . príloha  Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B./ STAVEBNO  - TECHNICKÉ ÚPRAVY AREÁLU MŠ 
 
Okolie objektu škôlky je 
udržiavané, no je vybavené 
ešte starými oceľovými 
hracími prvkami -preliezkami a 
velkým dreveným 
pieskoviskom. V návrhu sa 
uvažuje s osadením novej 
viacfunkčnej zostavy pre lepšie 
vyžitie detí. 
Hracia zostava Camelot 8 je 
certifikovaná podľa EN 1176 a 
je určená na verejné 
priestranstvá pre deti od 3 do 
14 rokov. Zostava obsahuje 1 x 
hraciu vežu so strechou, 1 x 
laminatovú šmýkalku, 1 x 
schodíky so zábradlím, hracie 
pole-piškôrky a 2 x hojdačka. 
Nosná časť hojdačky je z 
dôvodu vyššej bezpečnosti 
vyrobená z kovu.  
Ako dopadová plocha pod zostavu postačuje udržiavaný trávnik, špeciálne dopadové plochy nie sú potrebné.  
Nosné časti sú vyrobené z lepených hranolov.Drevo je tlakovo impregnovné (vnútorná ochrana dreva voči UV 
žiareniu, drevokaznému hmyzu a pod.). Z dôvodu predĺženia životnosti drevených častí a tiež z estetických 
dvôvodov doporučujeme drevo natierať zdravotne nezávadným lakom, napr. Lazúry na drevo 
Veľkosť bezpečnostných zón:740 x 660 cm. Hracie zariadenie je určené do exteriériu a postavené je na 
pozinkovaných kotvách, je teda zabezpečné oproti prípadnému odhnívaniu v spodnej časti. Ukotvenie 
zemnými vrutami 
 
 
C./ ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY 
 
Búracie práce: 
- Odstránenie existujúcich pôvodných drevených okien 
- Odstránenie existujúcich vonkajších parapetných plechov na všetkých oknách 
- Odstránenie existujúcich pôvodných vonkajších dverí 
- Odstránenie obkladu sokla 
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- Odstránenie existujúceho oplechovania rímsy 
- Odstránenie oplechovania na fasádnych výčneľkoch 
- Odstránenie existujúceho oplechovania strešnej atiky 
- Odstránenie zvislých dažďových zvodov a odstránenie dažďových žľabov  
- Odstránenie bleskozvodov 
- Odstránenie schodiska na vstupe 
- Odstránenie zábradlia  
 
 
Zateplenie fasády 
 Vonkajšia fasáda sa zateplí tepelnou izoláciou hr.150mm (minerálna vlna napr. NOBASIL FKD S 
Thermal) po celej výške od 1.NP až po strechu.  

Nový bleskozvod je navrhovaný umiestniť pod zatepľovací systém. V mieste zateplenia obvodovej 
steny KZS v okolí bleskozvodu, musí byť osadenie bleskozvodu riešené podľa prílohy č. 1 k technickej správe 
riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.   

Na tepelnú izoláciu sa nanesie lepiaca armovacia malta a previaže sa stužujúcou mriežkou sa ňu sa 
nanesie tenkovrstvová fasádna omietka (silikátová rozotieraná). Presný postup viď. Odsek POSTUP 
ZAIZOLOVANIA STIEN. 
 
Skladba zateplovacieho systému: 

- existujúce obvodové murivo,  hr.300mm 
- lepiaca stierka 
- Fasádne izolačné dosky hr. 150mm (minerálna vlna napr. NOBASIL FKD S Thermal)  
- lepidlo a stierkovacia hmota + Sklovláknitá tkanina 
- penetrácia,  
- silikonová omietka napr. škrabaná 2mm 

Kotvenie: tanierové hmoždinky zatĺkacie s plastovým alebo kovovým tŕňom 
 
 
Zateplenie sokla 

Fasáda sokla objektu bude kompletne zateplená doskami tvrdenej nenasiakavej tepelnej izolácie 
(napr. Styrodur alt. extrudovaný polystyrén) hrúbky 50mm. Na sokel sa nalepí tepelná izolácia extrudovaný 
polystyrén a na ňu sa nanesie lepiaca armovacia malta a previaže sa stužujúcou mriežkou sa nanovo natrie 
tenkovrstvová fasádna omietka (silikónová rozotieraná). Presný postup viď. Odsek POSTUP ZAIZOLOVANIA 
STIEN. 

 
Skladba zateplovacieho systému nad terénom (sokel): 

- existujúce  betónové základy, hr.600mm / existujúce obvodové murivo,  hr.300mm 
- lepiaca stierka 
- Platne z extrudovaného polystyrénu, hr.50mm 
- lepiaca stierka+sklotextilná sieťovina 
- Základný náter  
- Soklová silikónová omietka –nad úrovňou terénu 

 
 
Zateplenie strešného plášťa 

Jednotlivé vrstvy strešného plášťa v momentálnom stave nevyhovujú tepelnotechnickým 
požiadavkám. Predmetom riešenia je existujúca jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev 
vyspádovaná k okrajom do žľabom. Strecha je na štítoch lemovaná atikou.  

Návrh novej skladby strechy je riešený s hydroizolačnou strešnou fóliou Fatrafol 807, ochrannou 
geotextíliou 200g/m2 a tepelnou izoláciou z tvrdeného polystyrénu EPS 100S  hrúbky spolu 240mm 
(100+140mm), ktorý sa položí na ochrannú geotextíliu 200g/m2 a pôvodné vrstvy strechy. 

Na atikách sa odstráni pôvodný plech aj so starou strešnou fóliou, na potrebných miestach sa 
nadbetónuje atika  a následne sa prikotví sa tvrdená tepelná izolácia (napr. Styrodur alt. extrudovaný 
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polystyrén) hr.50mm a na hornú hranu atiky sa osadí OSB doska 2,2cm do spádu. OSB doska bude prekrývať 
tepelné izolácie po oboch stranách. Následne sa pripevní sa nový poplastovaný plech, na ktorý sa nalepí 
hydroizolačná strešná fólia. 

Samotná atika sa z vnútornej a hornej strany pod plechom zateplí tvrdenou tepelnou izoláciou (napr. 
Styrodur alt. extrudovaný polystyrén) hr.50mm.  

Staré žlaby a zvody sa odstránia a osadia sa nové dažďové žľaby a zvody. Pri zlaboch sa kvôli zatepleniu 
strechy na kraji osadí drevený hranol  2x120x140mm. 

 
 
Výmena výplní otvorov 

Všetky pôvodné drevené výplne otvorov budú vymenené za plastové bielej farby. Okná sú navrhnuté 
s izolačnými dvojsklami.  

Menia sa vonkajšie parapety na preklenutie izolácie zvonka a vnútorné parapety za plastové bielej 
farby. Zateplenie ostenia okien a dverí je tepelnou izoláciou hr.30mm (extrudovaný polystyrén). Styk vonkajšej 
omietky s oknom je riešený cez APU lištu.  

 

 
Klampiarske výrobky 

Nové oplechovanie bude realizované: 
- vonkajšie parapety okien 
- atikové plechy 
- dažďove žlaby a dažďové zvody 
- oplechovanie pri dažďových žlaboch 
- oplechovania krajov striešok nad vstupmi 

 
 
Farebnosť 
 Farebnosť  fasády je riešená na základe schválenej farebnej varianty na stavebnom úrade. Farby sú 
použité zo vzorkovníka farieb konkrétneho dodávateľa, farebné odtiene musia byť skonzultované 
s projektantom a stavebníkom. V styku 2 farieb je potrebné dodržať dilatačnú ryhu fasádneho náteru vyplnenú 
izolačným pásom na preberanie rôznej rozťažnosti materiálov. 
 
Výmena bleskozvodu 
 Bleskozvod bude urobený v zmysle STN 62 305 (1-4). Zachytávacia sústava na povrchu je mrežová. Ako 
zachytávací vodič sa použije AlMgSi ∅ 8mm. Zvodový vodič bude AlMgSi ∅ 8mm izolovaný. Počet zvodov je 
určený pre triedu LPS III – každých 15m vonkajšieho obvodu objektu. Jednotlivé zvody zo strechy sa vedú k 
skúšobnej svorke SZ osadenej vo výške 0,5m nad terénom. Použijú sa skryté zvody. Zachytávací aj zvodový 
vodič bude upevnený každý 1m, podperou vhodnou na daný povrch strešnej krytiny a obvodového múru.  
Zemniaca sústava bude použitá typu B - obvodový uzemňovač pásikom FeZn 30x4mm. Takisto sa vyvedie 
vodič na pripojenie ekvipotenciálnej prípojnice EPP. V prípade, že objekt nemá hlavnú ekvipotenciálnu 
prípojnicu, je potrebné zriadiť ju pri najbližšej rekonštrukcii elektroinštalácie.  Na streche sa k bleskozvodnej 
sústave pripoja iba tie kovové časti a konštrukcie, u ktorých nehrozí zavlečenie prepätia do vnútra objektu. 
Vyústenia vzduchotechnických jednotiek sa nepripoja, v ich blízkosti sa inštaluje zachytávacia tyč tak, aby 
chránený objekt ležal v ochrannom priestore tejto tyče. Kovové okapy sa pripoja pomocou okapových svoriek. 
Zateplenie domu v úseku okolo zvodových vodičov bleskozvodu sa prevedie nehorľavou minerálnou vatou. 
 
V prípade, že na streche bude umiestnený anténny stožiar, bude na anténnom stožiari inštalovaný izolovaný 
hromozvod v zmysle STN 62305. Zachytávacia tyč bude upevnená na podpornej izolovanej trubke. Zvod od 
zachytávacej tyči bude vodičom HVI s dodržaním dostatočnej vzdialenosti v zmysle platnej STN 62305. 
V súlade s STN 33 2000-5-54 sa urobí spoločné uzemnenie el. zariadenia NN s uzemnením bleskozvodu v EPP. 
Celkový zemný odpor takto vytvorenej spoločnej uzemňovacej sústavy nesmie prekročiť 5 Ohmov. 
 Podrobnejšie viď . profesia elektro 
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Kúrenie, ohrev TV 
Zdrojom tepla je navrhnutý 2x kondenzačný plynový kotol Protherm Medveď Condens 35 KKS, s výkonom 
10,1-33,3kW 
Kotol je umiestnený na 1.NP. Spaliny z kotla budú odvádzané pomocou komínového telesa nad strechu. 
Vývod je vyústený mini 0,5m,nad hrebeňu čo vyhovuje vyhláške č.706/2002. Výrobcom garantované 
koncentrácie sledovaných škodlivých sú pri kotloch Vaillant ecoTEC nasledovné:Trieda NOx- 5 
Výkon kotla je 47kW čo reprezentuje malý zdroj znečistenia. 

Príprava TV bude realizovaná v jestvujúcom zásobníkovom ohrievači  Quardiga 95l. 

 
Navrhnuté vykurovacie telesá budú napojené na jestvujúce rozvody UK 
Systém vykurovania je navrhnutý dvojrúrkový, nízkotlaký, teplovodný, s  núteným rozvodom vykurovacej vody 
75/65°C  
Potrubné rozvody, sú zhotovené z plastových potrubí, príp.medených potrubí. 
Potrubia sú upevnené pomocou objímok a závesných prvkov. Ležatý rozvod bude z ohybnej rúrky 
z polybuténu s kyslíkovou bariérou a z vonkajšej ochrannej vlnitej rúrky z polyetylénu. Takéto riešenie 
osadenia rúrky v rúrke umožní na jednej strane zníženie tepelných strát a na druhej strane možnosť voľnej 
dilatácie, v dôsledku tepelnej rozťažnosti, vnútornej PB rúrky v ochrannej PE rúrke. 
Vertikálny rozvod je zasekaný v stene v určených miestnostiach, podľa výkresovej dokumentácie. Potrubie je 
potrebné zaizolovať, voči nežiadúcim únikom tepla, potrubnou izoláciou TUBEX.  
Vykurovacie telesá, sú navrhnuté oceľové, doskové fi. KORAD, typu VENTIL-Kompakt so spodným pripojením. 
VT je navrhnuté na prevádzkový tlak 0,6 Mpa, a je dodávané s ventilovou vložkou HEIMEIER - slúži na 
hydraulické prednastavenie. VT je vybavené termostatickou hlavicou HEIMEIER-D a odvzdušňovacím ventilom.  

 
 
7. POSTUP ZAIZOLOVANIA STIEN 
 Pracovný postup pri zaizolovaní fasádnych stien je špecifický podľa jednotlivých použitých materiálov 
a bude spresnený výrobcom resp. dodávateľom prác, no v podstate sa dá zovšeobecniť na nasledovnú schému 
práce:  

• ošetrenie povrchu od vypuklých a odlupujúcich sa častí dorovna  
• vyrovnanie nerovností existujúceho podkladu na zaizolovanie 
• natiahnutie lepiacej malty 
• prilepenie tepelnoizolačnej dosky 
• kotvenie do obvodového muriva (min.6x/m2), na štíte min.1x do obvodového muriva 
• nanesenie lepiacej armovacej malty a previazanie stužujúcou mriežkou 
• základný fasádny náter 
• štruktúrovaná tenkovrstvová omietka (hr.1,5mm) 
 

 Lepiace malty a krycí materiál omietky musia byť primerané použitému tepelnoizolačnému podkladu – 
je potrebná koordinácia dodávateľa realizácie tepelného zaizolovania s dodávateľmi jednotlivých častí fasády, 
tepelnoizolačného materiálu na obvodové steny a povrchovej farebnej stierky. 
 Zloženie vrstiev, materiálov a postup prác sú podľa technických listov, certifikátov a návodu 
jednotlivých výrobcov a dodávateľov. Realizácia vybudovania prídavného opláštenia – zateplenia objektu – 
smie byť vyhotovená len z materiálov s platným európskym osvedčením ETA, podľa technologického postupu 
daného zatepľovacieho systému. Zateplenie je nutné zhotoviť zatepľovacím systémom s finálnou povrchovou 
úpravou s certifikovaným osvedčeným zatepľovacím systémom. Zatepľovací systém musí rešpektovať aj 
požiadavky požiarneho posudku. Zateplenie je nutné zhotoviť celoplošne od prízemia až po vrch atiky. Táto 
úprava vyžaduje zhotovenie nového oplechovania okien. Oplechovanie atiky bude taktiež vymenené za nové. 
 Potencionálni dodávatelia doložia technické listy postupu montáže s návodom na realizáciu 
zaizolovania s ukotvením do obvodového plášťa. Kotvenie jednotlivých systémov sa líši vzhľadom na štruktúru 
a súdržnosť jednotlivých konkrétnych druhov použitých materiálov na zaizolovanie, preto sa vyžaduje od 
dodávateľa resp. výrobcu pracovný postup  podľa dodacích listov výrobcu.  
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Technické požiadavky kotvenia izolačných dosiek 

Mechanické pripevnenie - Kotvenie tanierovými hmoždinkami je riešené v technologickom predpise 
konkrétneho systému a je možné ho robiť po nalepení izolačných dosiek na stenu, alebo po urobení 
výstužného systému (cez výstužnú mriežku), avšak nie skôr, než po uplynutí 24 až 48 hodín po ich nalepení. 
Technologický predpis uvádza tiež počet a rozmiestnenie tanierových hmoždiniek. Typ hmoždinky je ďalej 
ovplyvnený typom podkladnej konštrukcie a druhom zateplovacieho systému. Podľa hmotnosti fasádneho 
systému sa používajú hmoždinky s plastovým (do 10 kg.m-2) alebo oceľovým tŕňom (nad 10 kg.m-2), viď 
tabuľka. 

Typ podkladnej 
konštrukcie 

Kotevná dĺžka (záleží na type hmoždinky)  

Hmotnosť do  

10 kg .m -2 

Hmotnosť nad  

10 kg .m -2  

Betón, plná tehla  40 - 50 mm  40 - 55 mm  

Duté materiály  55 mm  55 - 80 mm  

Pórobetón  120 mm  120 mm  

 

 

 

 

 

 

 
 

Počet a rozmiestnenie hmoždinek sa volí podľa technologického predpisu 
konkrétneho systému, ale vždy s ohľadom na plochu steny a umiestnenie 
kotevných prvkov v rohoch. V rohoch je vyššie namáhanie, a preto je tu nutné  
použiť väčší počet hmoždiniek. Obvykle sa používa 6 ks.m-2 v ploche, a v rohoch  
sa ich počet zdvojnásobí. – 
 
Izolačné dosky s pozdĺžne orientovanými vláknami vyžadujú vyšší počet kotviacich 
prvkov - min. priemer 140 mm a 6 ks hmoždiniek na m2. Izolačné  dosky s kolmo 
orientovanými vláknami sa celoplošne lepia, a len sa dodatočne kotvia od  
výšky 20 m - min. priemer 60 mm a 4 ks hmoždiniek na m2. 
 
 
8. TECHNICKÉ VYBAVENIE 
 Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Existujúce vnútorné rozvody sa zachovajú.  
kúrenie: 

Doplnia sa rozvody kurenia s radiatormi do novovytvorených miestností. V kotolni sa vymenia 2 pôvodné 
plynové kotleTKM 45 za novšie kusy-2x plynový kondenzačný kotol Protherm Medveď Cndens 35KKS 

 
 

Kotviaca dĺžka = ukotvenie 
hmoždinky v únosnom materiáli 
(bez hrúbky pôvodnej omietky) 

Kotviaci prvok 
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elektro: 

Pôvodné žiarovky sa nahradia uspornými žiarovkami 
Existujúci bleskozvod sa odstráni a po zateplení strechy a fasády sa osadí nový. 
Zdravotechnika: 

V kúpelniach sa niektoré zariaďovacie predmety odstránia a niektoré sa aj doplnia-viď výkresy.  
 
 
9.PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 
 Objekt materskej školy tvorí jeden samostatný prevádzkový súbor. 
 
 
10.CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV 
 Z hľadiska tepelnej pohody sú priestory charakterizované ako s požadovaným tepelným stavom 
vnútorného prostredia. 
 
 
11. OCHRANA PRED HLUKOM 
 Vonkajšie zdroje hluku sa v blízkosti objektu nenachádzajú. Počas prác nebudú vyvíjané žiadne 
nadnormové hladiny hluku. 
 
12. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 z.z. 
Stavebné práce je treba vykonávať s ohľadom na technické a realizačné podmienky stanovené 
výrobcami stavebných materiálov a konštrukcií. 

Všetky stavebné a montážne práce je treba vykonávať v zmysle STN pre realizáciu stavebných prác, pri 
dodržaní zásad technolog. disciplíny v stavebnej výrobe podľa platných predpisov BOZP.  
Takisto stroje a prístroje používať len na tie práce, pre ktoré sú určené. Stavbu bude počas celej doby 
dozorovať odborne spôsobilá osoba. 
 
13. RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY 
Podrobnejšie informácie viď . príloha  Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
 
 
14. RIEŠENIE CIVILNEJ OCHRANY 
 V projektovej dokumentácii s úkrytom pred radiačným žiarením sa neuvažuje. 
 
 
15. RIEŠENIE DOPRAVY A NAPOJENIA NA DOPRAVNÝ SYSTÉM 
 Objekt materskej školy je pre dopravnú obsluhu prístupný priamo z ulice. Zásobovanie pre účel 
stavebných prác je bezproblémový. 
 
 
16. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 Stavba nebude nepriaznivo vplývať na životné prostredie. Pri stavebných prácach nebude obmedzená 
premávka na komunikáciách. Pri výkopových prácach základov stavby sa nahromadí zemina, ktorá sa využije 
na úpravu terénu okolia, resp. na skládku zeminy. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie 
a budú dodržané všetky environmentálne zásady. Prípadné znečistenie verejných komunikácií odstráni 
stavebník. 
 
Stavebný odpad 
 Stavebný odpad, ktorý vznikne pri obnove objektu sa bude triediť a vyvážať v zmysle platného 
Katalógu odpadov – vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z. Niektoré materiály sa dajú recyklovať, prípadne 
stavebná suť sa uloží na regulovanú skládku. Drevo sa dá využiť ako stavebné drevo, resp. na vykurovanie. 
Malá časť zbytkových materiálov výstavby sa uloží na skládku nebezpečného odpadu (napr. sklená vata). 
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KATEGÓRIE ODPADU  
 O-ostatný 
 N-nebezpečný 
 
Spôsob likvidácie 
 1 - zhromažďovanie  Odvoz organizáciou oprávnenou na likvidáciu nebezpečného odpadu 
 2 - využitie.   Využitie v alternatívnych zdrojoch tepla ako palivové drevo 
 3 - zhromažďovanie.  Odvoz oprávnenou organizáciou na regulovanú skládku alebo do spaľovne 
 4 - zhromažďovanie.  Odvoz na recykláciu: výkup železa, papiera, skla,... 
 5 - využitie.   Spätné využitie do podkladových vrstiev spevnených plôch a na terénne  
    úpravy 
 

Množstvo  vyproduktovaného nebezpečného odpadu počas výstavby neprekročí  100kg. 

 Pri zhromažďovaní odpadov je nutné dbať na jeho separáciu. Nie je prípustné, aby odpady rozdielnej 

kategórie a rozdielného spôsobu likvidácie boli kumulované spoločne. Nie je umožnená jeho recyklácia ani 

bezpečná stabilizácia.  

 Odvoz stavebného odpadu je vhodné zadať organizácii oprávnenej na jej likvidáciu. Likvidáciu 

nebezpečného odpadu je nutné zabezpečiť organizáciou na tieto činnosti. 

 
Komunálny odpad 

Prevádzka objektu bude v minimálnej miere produkovať zväčša bežný komunálny odpad, ktorý bude 
priebežne vyvážaný a likvidovaný zmluvným partnerom prevádzkovateľa. Recyklovateľný odpad bude 
odvážaný do zberných surovín a následne recyklovaný. V objekte bude zabezpečený oddelený zber bežného 
komunálneho odpadu, nebezpečného a ostatného odpadu v súlade so všeobecne záväzným právnym 
predpisom (zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov).  
 
 
 
 
V Nitre dňa 11.01.2017        Ing.arch.Miroslava Kočajdová 

Číslo 
skupiny 

Názov skupiny a druh odpadu v zmysle vyhlášky 
č.284/2001 Z.z. 

Kategória 
odpadu 

množstvo Spôsob 
likvidácie 

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE 
VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST) 

   

17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA    
     
17 01 01 betón O 1m3 3 
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika O 16t 3 
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY    
17 02 01 drevo O 1,5t 3 
17 02 02 sklo O 1m3 3 
17 02 03 plasty O  3 
17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)    
17 04 05 železo a oceľ O 0,2m3 4 
17 05 ZEMINA(VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY 

Z KONTAMINOVANÝCH PLôCH), KAMENIVO 
A MATERIÁL Z BÁGROVÍSK 

   

17 05 06 Zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 71m3 3,5 
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T E C H N I C K Á   S P R Á V A 
 
 

Akcia     : ZVÝŠENIE KAPACITY BUDOVY MŠ V NITRIANSKEJ BLATNICI 
Investor :  obec Nitrianska Blatnica 

Objekt   :  Bleskozvod  
Obsah    :  Vnútorná elektrika  
Účel       :  Projekt 
Arch.č.   :  2017/2 
Profesia :  Elektro 
 
Zoznam príloh: 
 
A/ Textová časť: 
1, Technická správa 
2, Protokol o určení vonkajších vplyvov 
 
B/ Výkresová časť: 
 
E-1/ Strecha – bleskozvod 
 
1. ÚVOD:    Projektová dokumentácia rieši projekt bleskozvodu pre základnú školu s materskou školou 
v Nitrianskej Blatnici. Je vypracovaná na základe objednávky investora, podkladov výkresov stavebnej 
časti. 
 
2. PREDPISY: Projekt bol vypracovaný podľa platných noriem STN, súvisiacich predpisov a právnych 
noriem. 
 
3. ZARADENIE  EL. ZARIADENIA DO SKUPINY V ZMYSLE VYHLÁŠKY č. 508/2009Z.z. 
 
Podľa §4, prílohy č.1, III. časť, odstavca B jedná sa o vyhradené elektrické zariadenie s vyššou mierou 
ohrozenia.   
 
4. PROSTREDIE: definované v protokole o určení prostredia a vonkajších vplyvoch. 
 
5. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY: 
 
                                Pre obsluhu a údržbu elektrických zariadení platí STN 34 3100. V zmysle  vyhlášky č. 
508/2009 Zb. obsluhovať elektrické zariadenia môžu poučení pracovníci podľa § 20 a údržbárske práce 
pracovníci podľa § 21 - elektrotechnik citovanej vyhlášky.  
    Montáž el. zariadení môže vykonávať len firma s platným oprávnením v zmysle vyhlášky č. 
508/2009 Z.z. Počas montážnych prác musia pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné 
predpisy pre prácu na el. zariadeniach podľa STN 34 3100, čl. 4.4.1 - 4.4.8. 
               Pred predaním elektrického zariadenia do používania musí byť urobená východisková revízna 
správa podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6. 
              Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať farebné značenie vodičov podľa  STN IEC 60446 
s označením ochranného vodiča zelenožltou farbou, ktorý sa nesmie používať ako iný vodič ani zmenou 
jeho farby. 
 Bezpečný stav elektrického zariadenia v prevádzke a odstránenie nedostatkov je potrebné previesť 
v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. §8.  
 Periodické  odborné prehliadky, skúšky je potrebné vykonávať podľa STN 33 1500 tab.č.1, alebo 
vyhl. 508/2009 Zb. príloha č.8. 
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6. TECHNICKÝ POPIS: 
 
Bleskozvod bude urobený v zmysle STN 62 305 (1-4). Zachytávacia sústava na povrchu je mrežová. Ako 
zachytávací vodič sa použije AlMgSi ∅ 8mm. Zvodový vodič bude AlMgSi ∅ 8mm izolovaný. Počet 
zvodov je určený pre triedu LPS III – každých 15m vonkajšieho obvodu objektu. Jednotlivé zvody zo 
strechy sa vedú k skúšobnej svorke SZ osadenej vo výške 0,5m nad terénom. Použijú sa skryté zvody. 
Zachytávací aj zvodový vodič bude upevnený každý 1m, podperou vhodnou na daný povrch strešnej 
krytiny a obvodového múru.  Zemniaca sústava bude použitá typu B - obvodový uzemňovač pásikom 
FeZn 30x4mm. Takisto sa vyvedie vodič na pripojenie ekvipotenciálnej prípojnice EPP. V prípade, že 
objekt nemá hlavnú ekvipotenciálnu prípojnicu, je potrebné zriadiť ju pri najbližšej rekonštrukcii 
elektroinštalácie.  Na streche sa k bleskozvodnej sústave pripoja iba tie kovové časti a konštrukcie, 
u ktorých nehrozí zavlečenie prepätia do vnútra objektu. Vyústenia vzduchotechnických jednotiek sa 
nepripoja, v ich blízkosti sa inštaluje zachytávacia tyč tak, aby chránený objekt ležal v ochrannom 
priestore tejto tyče. Kovové okapy sa pripoja pomocou okapových svoriek. 
Zateplenie domu v úseku okolo zvodových vodičov bleskozvodu sa prevedie nehorľavou 
minerálnou vatou. 
 
V prípade, že na streche bude umiestnený anténny stožiar, bude na anténnom stožiari inštalovaný 
izolovaný hromozvod v zmysle STN 62305. Zachytávacia tyč bude upevnená na podpornej izolovanej 
trubke. Zvod od zachytávacej tyči bude vodičom HVI s dodržaním dostatočnej vzdialenosti v zmysle 
platnej STN 62305. V súlade s STN 33 2000-5-54 sa urobí spoločné uzemnenie el. zariadenia NN 
s uzemnením bleskozvodu v EPP. Celkový zemný odpor takto vytvorenej spoločnej uzemňovacej sústavy 
nesmie prekročiť 5 Ohmov. 
 
Dostatočná vzdialenosť na streche pre materiál vzduch je S = 0,4m. 
 
7. UPOZORNENIE: 
 
              Pred predaním elektrického zariadenia do používania musí byť urobená východisková revízna 
správa podľa STN 33 1500. 
               V prípade výskytu alebo zistenia nepredvídaných okolností, alebo nejasností týkajúcich sa 
elektroprojektu počas elektromontáže je potrebné, aby dodávateľ ihneď upovedomil zodpovedného 
projektanta elektro, aby mohla byť zjednaná náprava!  Zmena bez vedomia projektanta nie je možná!  
                Projektová dokumentácia je pre dodávateľa záväzná a nemenná v plnom rozsahu. 
Projekt bol vypracovaný v zmysle platných noriem STN, súvisiacich predpisov a musí byť aj v ich zmysle 
realizovaný. 

 
 

V Nitre: 10. 1. 2017     vypracoval: Ing. Stanislav Gajdoš 



PROTOKOL O URČENÍ PROSTREDIA  

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU V ZMYSLE  STN  33 200 0-5-51 
č.2/2017 

 

Akcia     : ZVÝŠENIE KAPACITY BUDOVY MŠ V NITRIANSKEJ BLATNICI 
Investor :  obec Nitrianska Blatnica 

Objekt   :  Bleskozvod  
Obsah    :  Vnútorná elektrika  
 
Zloženie komisie: 
 
Predseda: Ing. Stanislav Gajdoš  – projektant el. zariadení, elektrotechnik špecialista 
Členovia:  Ing. arch. Rastislav Kočajda– projektant stavebnej časti 
                 Ing. arch. Miroslava Kočajdová– projektant stavebnej časti 
 
Podklady použité pre spracovanie protokol     
- obdobné prevádzky v praxi 
- STN  33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 
              Spoločné pravidlá 
Popis technologického procesu a zariadenia: 
 
V rámci zateplenia základnej školy s materskou školou v Nitrianskej Blatnici je potrebné vybudovať 
novú bleskozvodnú a uzemňovaciu sústavu. Objekt je dvojpodlažný s plochou strechou členitého 
pôdorysu. 
Bleskozvod bude urobený v zmysle STN 62 305 (1-4). Zachytávacia sústava na povrchu je mrežová. 
Ako zachytávací vodič sa použije AlMgSi ∅ 8mm. Zvodový vodič bude AlMgSi ∅ 8mm izolovaný. 
Počet zvodov je určený pre triedu LPS III – každých 15m vonkajšieho obvodu objektu. Jednotlivé 
zvody zo strechy sa vedú k skúšobnej svorke SZ osadenej vo výške 0,5m nad terénom. Použijú sa 
skryté zvody. Zachytávací aj zvodový vodič bude upevnený každý 1m, podperou vhodnou na daný 
povrch strešnej krytiny a obvodového múru.  Zemniaca sústava bude použitá typu B - obvodový 
uzemňovač pásikom FeZn 30x4mm. Takisto sa vyvedie vodič na pripojenie ekvipotenciálnej 
prípojnice EPP. V prípade, že objekt nemá hlavnú ekvipotenciálnu prípojnicu, je potrebné 
zriadiť ju pri najbližšej rekonštrukcii elektroinštalácie.   Na streche sa k bleskozvodnej sústave 
pripoja iba tie kovové časti a konštrukcie, u ktorých nehrozí zavlečenie prepätia do vnútra objektu. 
Vyústenia vzduchotechnických jednotiek sa nepripoja, v ich blízkosti sa inštaluje zachytávacia tyč 
tak, aby chránený objekt ležal v ochrannom priestore tejto tyče. Kovové okapy sa pripoja pomocou 
okapových svoriek. 
Zateplenie domu v úseku okolo zvodových vodičov bleskozvodu sa prevedie nehorľavou 
minerálnou vatou. 
 
V prípade, že na streche bude umiestnený anténny stožiar, bude na anténnom stožiari inštalovaný 
izolovaný hromozvod v zmysle STN 62305. Zachytávacia tyč bude upevnená na podpornej 
izolovanej trubke. Zvod od zachytávacej tyči bude vodičom HVI s dodržaním dostatočnej 
vzdialenosti v zmysle platnej STN 62305. V súlade s STN 33 2000-5-54 sa urobí spoločné 
uzemnenie el. zariadenia NN s uzemnením bleskozvodu v EPP. Celkový zemný odpor takto 
vytvorenej spoločnej uzemňovacej sústavy nesmie prekročiť 5 Ohmov. 
 
Dostatočná vzdialenosť na streche pre materiál vzduch je S = 0,4m. 
 

 



Rozhodnutie: 
Na základe predložených podkladov a získaných informácií, komisia stanovila prostredie v 
posudzovanom priestore v zmysle  33 2000-5-51 takto: 
 

PRIESTOR PODĽA  
STN 33 2000-5-51 VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-5-51 

VI AA7 AB6 AD2 AE4 AF2 AN2 AQ2 BC2 

 
VONKAJŠIE PRIESTORY PRIAMO VYSTAVENÉ VONKAJŠEJ KLÍME. 
 
Zdôvodnenie: 
Charakter posudzovaných priestorov a prostredí v nich jednoznačne vyplýva z  STN 33 2000-5-51 
uvedených jednotlivými článkami citovanej normy. Pri určení prostredia boli vzaté do úvahy 
prevádzkové pomery a predpokladaný stupeň vzájomného pôsobenia technologických a elektrických 
zariadení v posudzovanom priestore, vytvoreným ovzduším, látkami, predmetmi a zariadeniami 
prítomnými v posudzovaných priestoroch. 
 

 
 
Dátum napísania protokolu: 10. 1. 2017                         ....................................................... 
                                                                                      podpis predsedu komisie 
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Bleskozvod bude urobený v zmysle STN 62 305 (1-4). Zachytávacia sústava na
povrchu je mrežová. Ako zachytávací vodič sa použije AlMgSi Ø 8mm. Zvodový
vodič bude AlMgSi Ø 8mm izolovaný. Počet zvodov je určený pre triedu LPS III
– každých 15m vonkajšieho obvodu objektu. Jednotlivé zvody zo strechy sa vedú k
skúšobnej svorke SZ osadenej vo výške 0,5m nad terénom. Použijú sa skryté zvody.
Zachytávací aj zvodový vodič bude upevnený každý 1m, podperou vhodnou na daný
povrch strešnej krytiny a obvodového múru.  Zemniaca sústava bude použitá typu B
- obvodový uzemňovač  pásikom FeZn 30x4mm. Takisto sa vyvedie vodič na
pripojenie ekvipotenciálnej prípojnice EPP. V prípade, že objekt nemá hlavnú
ekvipotenciálnu prípojnicu, je potrebné zriadiť ju pri najbližšej rekonštrukcii
elektroinštalácie.  Na streche sa k bleskozvodnej sústave pripoja iba tie kovové časti
a konštrukcie, u ktorých nehrozí zavlečenie prepätia do vnútra objektu. Vyústenia
vzduchotechnických jednotiek sa nepripoja, v ich blízkosti sa inštaluje zachytávacia
tyč tak, aby chránený objekt ležal v ochrannom priestore tejto tyče. Kovové okapy sa
pripoja pomocou okapových svoriek.
Zateplenie domu v úseku okolo zvodových vodičov bleskozvodu sa prevedie
nehorľavou minerálnou vatou.

V prípade, že na streche bude umiestnený anténny stožiar, bude na anténnom stožiari
inštalovaný izolovaný hromozvod v zmysle STN 62305. Zachytávacia tyč bude
upevnená na podpornej izolovanej trubke. Zvod od zachytávacej tyči bude vodičom
HVI s dodržaním dostatočnej vzdialenosti v zmysle platnej STN 62305. V súlade
s STN 33 2000-5-54 sa urobí spoločné uzemnenie el. zariadenia NN s uzemnením
bleskozvodu v EPP. Celkový zemný odpor takto vytvorenej spoločnej uzemňovacej
sústavy nesmie prekročiť 5 Ohmov.
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TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
PODĽA STN 73 0540/2012

1. Identifikačné údaje

Názov projektu: podlaha na teréne

Spracovateľ: Ing. Klaudia Gálová Dátum: 11.1.2017

2. Vstupné a okrajové podmienky

Názov konštrukcie: Podlaha vykurovaného priestoru na teréne do 0,5m pod terénom

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R: Normalizovaná

Exterier

Teplota θe: -11 °C

Relatívna vlhkosť φe: 83 %

Odpor pri prestupe tepla Rse: 0.04 m²K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia α: 0

Interier

Teplota θi: 22 °C

Relatívna vlhkosť φi: 50 %

Odpor pri prestupe tepla Rsi: 0.17 m²K/W

Bezpečnostná prirážka ∆θsi: 0.2 K

3. Skladba konštrukcie (od interiéru)

č. Názov materiálu d m ρ kg/m³ λ W/(m.K) c J/(kg.K) µ

1 PVC 0.003 1400 0.16 1100 17000

2 Lepenka A 400 0.002 900 0.21 1470 3150

3 Perlitový betón 0.05 450 0.13 1150 11

4 Izoplat nelisovaná doska 0.02 300 0.112 1630 5

5 Hydrobit 0.004 1400 0.21 1470 17000

4. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina Vypočítaná hodnota Normalizovaná hodnota Jednotka Posúdenie

Tepelný odpor konštrukcie R: 0.61 2.3 m²K/W nevyhovuje

Odpor pri prechode tepla Ro: 0.82 m²K/W

Difúzny odpor Rd: 669.06 ·109 m/s

Riziko vzniku plesní θsi: 15.16 14.71 °C vyhovuje

Tepelná prijímavosť podláh b: 278 W.s1/2

/(m².K) I. veľmi teplé

Pokles dotykovej teploty ∆θ10: 3.56 °C

5. Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov

θ °C Rd ·109 m/s Pd Pa Psatx Pa

si 15.16 0 1321.2 1722.35

1-2 14.41 270.92 865.93 1640.6

2-3 14.03 304.38 809.69 1600.39

3-4 -1.44 307.3 804.78 541.7

4-5 -8.63 307.84 803.89 292.88

se -9.39 669.06 196.85 273.73

Posúdenie kondenzácie vo vrstvách

si nekondenzuje

1 nekondenzuje

2 nekondenzuje

3 kondenzuje

4 kondenzuje

5 kondenzuje

se nekondenzuje

Záver: V konštrukcii dochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie.

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

1 z 4 11. 1. 2017 14:59



6. Ročná bilancia vlhkosti

Slnečné žiarenie

bez vplyvu s vplyvom Jednotka

Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc: 0.022 - kg/m²a

Množstvo vyparenej vodnej pary Mev: 0.048 - kg/m²a

Maximálne prípustné množstvo Mc,max: 0.5 - kg/m²a

Posúdenie vyhovuje -

Posúdenie kondenzácie na povrchu pre normované hodnoty teplôt ročnej bilancie:

Teplota θe°C -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Kondenzuje: nie nie nie nie nie nie nie nie nie

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

2 z 4 11. 1. 2017 14:59



7. Grafické výstupy

Priebeh teploty v konštrukcii

Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii

Bilancia vlhkosti bez vplyvu slnečného žiarenia

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

3 z 4 11. 1. 2017 14:59



os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank
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TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
PODĽA STN 73 0540/2012

1. Identifikačné údaje

Názov projektu: stena 300 nová

Spracovateľ: Ing. Klaudia Gálová Dátum: 12.1.2017

2. Vstupné a okrajové podmienky

Názov konštrukcie: Obvodová stena

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R: Odporúčaná

Exterier

Teplota θe: -11 °C

Relatívna vlhkosť φe: 83 %

Odpor pri prestupe tepla Rse: 0.04 m²K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia α: 0

Interier

Teplota θi: 22 °C

Relatívna vlhkosť φi: 50 %

Odpor pri prestupe tepla Rsi: 0.13 m²K/W

Bezpečnostná prirážka ∆θsi: 0.2 K

3. Skladba konštrukcie (od interiéru)

č. Názov materiálu d m ρ kg/m³ λ W/(m.K) c J/(kg.K) µ

1 Vápennocementová omietka 0.03 2000 0.99 790 19

2 Porfix 300 0.3 420 0.098 1000 10

3 Lepiaca malta celoplošne nanesená 0.002 1300 0.70 790 30

4 NOBASIL FKD-S 0.15 115 0.036 1150 1

5 Malta výstužnej vrstvy 0.003 1300 0.7 790 40

6 Silikónová omietka, plnivo 2mm 0.0015 1620 0.7 790 70

4. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina Vypočítaná hodnota Normalizovaná hodnota Jednotka Posúdenie

Tepelný odpor konštrukcie R: 7.27 4.4 m²K/W vyhovuje

Odpor pri prechode tepla Ro: 7.44 m²K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U: 0.13 0.22 W/m²K vyhovuje

Difúzny odpor Rd: 21.27 ·109 m/s

Riziko vzniku plesní θsi: 21.42 14.71 °C vyhovuje

5. Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov

θ °C Rd ·109 m/s Pd Pa Psatx Pa

si 21.42 0 1321.2 2550.93

1-2 21.29 3.03 1161.18 2530.01

2-3 7.71 18.96 318.98 1050.94

3-4 7.69 19.28 302.13 1050.03

4-5 -10.79 20.08 260.02 241.59

5-6 -10.81 20.72 226.33 241.18

se -10.82 21.27 196.85 240.98

Posúdenie kondenzácie vo vrstvách

si nekondenzuje

1 nekondenzuje

2 nekondenzuje

3 nekondenzuje

4 kondenzuje

5 kondenzuje

6 nekondenzuje

se nekondenzuje

Záver: V konštrukcii dochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie.

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

1 z 4 12. 1. 2017 10:59



6. Ročná bilancia vlhkosti

Slnečné žiarenie

bez vplyvu s vplyvom Jednotka

Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc: 0.031 - kg/m²a

Množstvo vyparenej vodnej pary Mev: 8.315 - kg/m²a

Maximálne prípustné množstvo Mc,max: 0.5 - kg/m²a

Posúdenie vyhovuje -

Posúdenie kondenzácie na povrchu pre normované hodnoty teplôt ročnej bilancie:

Teplota θe°C -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Kondenzuje: nie nie nie nie nie nie nie nie nie

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

2 z 4 12. 1. 2017 10:59



7. Grafické výstupy

Priebeh teploty v konštrukcii

Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii

Bilancia vlhkosti bez vplyvu slnečného žiarenia

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

3 z 4 12. 1. 2017 10:59



os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank
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TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
PODĽA STN 73 0540/2012

1. Identifikačné údaje

Názov projektu: stena 300mm

Spracovateľ: Ing. Klaudia Gálová Dátum: 11.1.2017

2. Vstupné a okrajové podmienky

Názov konštrukcie: Obvodová stena

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R: Odporúčaná

Exterier

Teplota θe: -11 °C

Relatívna vlhkosť φe: 83 %

Odpor pri prestupe tepla Rse: 0.04 m²K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia α: 0

Interier

Teplota θi: 22 °C

Relatívna vlhkosť φi: 50 %

Odpor pri prestupe tepla Rsi: 0.13 m²K/W

Bezpečnostná prirážka ∆θsi: 0.2 K

3. Skladba konštrukcie (od interiéru)

č. Názov materiálu d m ρ kg/m³ λ W/(m.K) c J/(kg.K) µ

1 Vápennocementová omietka 0.03 2000 0.99 790 19

2 Murivo z plných pál. tehál rozmerov 290/140/65mm 0.3 1700 0.80 900 8.5

3 Vápennocementová omietka 0.02 2000 0.99 790 19

4 Brizolit 0.03 2000 0.90 790 20

4. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina Vypočítaná hodnota Normalizovaná hodnota Jednotka Posúdenie

Tepelný odpor konštrukcie R: 0.46 4.4 m²K/W nevyhovuje

Odpor pri prechode tepla Ro: 0.63 m²K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U: 1.59 0.22 W/m²K nevyhovuje

Difúzny odpor Rd: 21.78 ·109 m/s

Riziko vzniku plesní θsi: 15.18 14.71 °C vyhovuje

5. Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov

θ °C Rd ·109 m/s Pd Pa Psatx Pa

si 15.18 0 1321.2 1724.03

1-2 13.59 3.03 1164.89 1555.48

2-3 -6.09 16.57 465.6 365.26

3-4 -7.15 18.59 361.39 333.2

se -8.9 21.78 196.85 285.85

Posúdenie kondenzácie vo vrstvách

si nekondenzuje

1 nekondenzuje

2 kondenzuje

3 kondenzuje

4 kondenzuje

se nekondenzuje

Záver: V konštrukcii dochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie.

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

1 z 4 11. 1. 2017 14:13



6. Ročná bilancia vlhkosti

Slnečné žiarenie

bez vplyvu s vplyvom Jednotka

Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc: 0.049 - kg/m²a

Množstvo vyparenej vodnej pary Mev: 2.773 - kg/m²a

Maximálne prípustné množstvo Mc,max: 0.5 - kg/m²a

Posúdenie vyhovuje -

Posúdenie kondenzácie na povrchu pre normované hodnoty teplôt ročnej bilancie:

Teplota θe°C -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Kondenzuje: nie nie nie nie nie nie nie nie nie

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

2 z 4 11. 1. 2017 14:13



7. Grafické výstupy

Priebeh teploty v konštrukcii

Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii

Bilancia vlhkosti bez vplyvu slnečného žiarenia

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

3 z 4 11. 1. 2017 14:13



os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

4 z 4 11. 1. 2017 14:13



TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
PODĽA STN 73 0540/2012

1. Identifikačné údaje

Názov projektu: stena 300 + Z

Spracovateľ: Ing. Klaudia Gálová Dátum: 12.1.2017

2. Vstupné a okrajové podmienky

Názov konštrukcie: Obvodová stena

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R: Odporúčaná

Exterier

Teplota θe: -11 °C

Relatívna vlhkosť φe: 83 %

Odpor pri prestupe tepla Rse: 0.04 m²K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia α: 0

Interier

Teplota θi: 22 °C

Relatívna vlhkosť φi: 50 %

Odpor pri prestupe tepla Rsi: 0.13 m²K/W

Bezpečnostná prirážka ∆θsi: 0.2 K

3. Skladba konštrukcie (od interiéru)

č. Názov materiálu d m ρ kg/m³ λ W/(m.K) c J/(kg.K) µ

1 Vápennocementová omietka 0.03 2000 0.99 790 19

2 Murivo z plných pál. tehál rozmerov 290/140/65mm 0.3 1700 0.80 900 8.5

3 Vápennocementová omietka 0.02 2000 0.99 790 19

4 Brizolit 0.03 2000 0.90 790 20

5 Lepiaca malta celoplošne nanesená 0.003 1300 0.70 790 30

6 NOBASIL FKD-S 0.15 115 0.036 1150 1

7 Malta výstužnej vrstvy 0.003 1300 0.7 790 40

8 Silikónová omietka, plnivo 2mm 0.0015 1620 0.7 790 70

4. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina Vypočítaná hodnota Normalizovaná hodnota Jednotka Posúdenie

Tepelný odpor konštrukcie R: 4.64 4.4 m²K/W vyhovuje

Odpor pri prechode tepla Ro: 4.81 m²K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U: 0.21 0.22 W/m²K vyhovuje

Difúzny odpor Rd: 24.25 ·109 m/s

Riziko vzniku plesní θsi: 21.11 14.71 °C vyhovuje

5. Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov

θ °C Rd ·109 m/s Pd Pa Psatx Pa

si 21.11 0 1321.2 2502.03

1-2 20.9 3.03 1180.81 2470.26

2-3 18.32 16.57 552.76 2105.3

3-4 18.19 18.59 459.16 2087.06

4-5 17.96 21.78 311.38 2057.26

5-6 17.93 22.26 289.22 2053.45

6-7 -10.68 23.05 252.27 244.04

7-8 -10.71 23.69 222.72 243.4

se -10.73 24.25 196.85 243.08

Posúdenie kondenzácie vo vrstvách

si nekondenzuje

1 nekondenzuje

2 nekondenzuje

3 nekondenzuje

4 nekondenzuje

5 nekondenzuje

6 kondenzuje

7 kondenzuje

8 nekondenzuje

se nekondenzuje

Záver: V konštrukcii dochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie.

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

1 z 4 12. 1. 2017 12:55



6. Ročná bilancia vlhkosti

Slnečné žiarenie

bez vplyvu s vplyvom Jednotka

Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc: 0.017 - kg/m²a

Množstvo vyparenej vodnej pary Mev: 8.404 - kg/m²a

Maximálne prípustné množstvo Mc,max: 0.5 - kg/m²a

Posúdenie vyhovuje -

Posúdenie kondenzácie na povrchu pre normované hodnoty teplôt ročnej bilancie:

Teplota θe°C -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Kondenzuje: nie nie nie nie nie nie nie nie nie

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

2 z 4 12. 1. 2017 12:55



7. Grafické výstupy

Priebeh teploty v konštrukcii

Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii

Bilancia vlhkosti bez vplyvu slnečného žiarenia

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

3 z 4 12. 1. 2017 12:55



os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

4 z 4 12. 1. 2017 12:55



TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
PODĽA STN 73 0540/2012

1. Identifikačné údaje

Názov projektu: stena 375mm

Spracovateľ: Ing. Klaudia Gálová Dátum: 11.1.2017

2. Vstupné a okrajové podmienky

Názov konštrukcie: Obvodová stena

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R: Odporúčaná

Exterier

Teplota θe: -11 °C

Relatívna vlhkosť φe: 83 %

Odpor pri prestupe tepla Rse: 0.04 m²K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia α: 0

Interier

Teplota θi: 22 °C

Relatívna vlhkosť φi: 50 %

Odpor pri prestupe tepla Rsi: 0.13 m²K/W

Bezpečnostná prirážka ∆θsi: 0.2 K

3. Skladba konštrukcie (od interiéru)

č. Názov materiálu d m ρ kg/m³ λ W/(m.K) c J/(kg.K) µ

1 Vápennocementová omietka 0.03 2000 0.99 790 19

2 Murivo z plných pál. tehál rozmerov 290/140/65mm 0.375 1700 0.80 900 8.5

3 Vápennocementová omietka 0.02 2000 0.99 790 19

4 Brizolit 0.03 2000 0.90 790 20

4. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina Vypočítaná hodnota Normalizovaná hodnota Jednotka Posúdenie

Tepelný odpor konštrukcie R: 0.55 4.4 m²K/W nevyhovuje

Odpor pri prechode tepla Ro: 0.72 m²K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U: 1.38 0.22 W/m²K nevyhovuje

Difúzny odpor Rd: 25.17 ·109 m/s

Riziko vzniku plesní θsi: 16.06 14.71 °C vyhovuje

5. Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov

θ °C Rd ·109 m/s Pd Pa Psatx Pa

si 16.06 0 1321.2 1824.61

1-2 14.68 3.03 1185.93 1669.51

2-3 -6.73 19.96 429.44 345.68

3-4 -7.65 21.98 339.25 319

se -9.17 25.17 196.85 279.06

Posúdenie kondenzácie vo vrstvách

si nekondenzuje

1 nekondenzuje

2 kondenzuje

3 kondenzuje

4 kondenzuje

se nekondenzuje

Záver: V konštrukcii dochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie.

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

1 z 4 11. 1. 2017 14:11



6. Ročná bilancia vlhkosti

Slnečné žiarenie

bez vplyvu s vplyvom Jednotka

Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc: 0.038 - kg/m²a

Množstvo vyparenej vodnej pary Mev: 2.757 - kg/m²a

Maximálne prípustné množstvo Mc,max: 0.5 - kg/m²a

Posúdenie vyhovuje -

Posúdenie kondenzácie na povrchu pre normované hodnoty teplôt ročnej bilancie:

Teplota θe°C -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Kondenzuje: nie nie nie nie nie nie nie nie nie

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

2 z 4 11. 1. 2017 14:11



7. Grafické výstupy

Priebeh teploty v konštrukcii

Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii

Bilancia vlhkosti bez vplyvu slnečného žiarenia

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

3 z 4 11. 1. 2017 14:11



os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

4 z 4 11. 1. 2017 14:11



TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
PODĽA STN 73 0540/2012

1. Identifikačné údaje

Názov projektu: stena 375+Z

Spracovateľ: Ing. Klaudia Gálová Dátum: 12.1.2017

2. Vstupné a okrajové podmienky

Názov konštrukcie: Obvodová stena

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R: Odporúčaná

Exterier

Teplota θe: -11 °C

Relatívna vlhkosť φe: 83 %

Odpor pri prestupe tepla Rse: 0.04 m²K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia α: 0

Interier

Teplota θi: 22 °C

Relatívna vlhkosť φi: 50 %

Odpor pri prestupe tepla Rsi: 0.13 m²K/W

Bezpečnostná prirážka ∆θsi: 0.2 K

3. Skladba konštrukcie (od interiéru)

č. Názov materiálu d m ρ kg/m³ λ W/(m.K) c J/(kg.K) µ

1 Vápennocementová omietka 0.03 2000 0.99 790 19

2 Murivo z plných pál. tehál rozmerov 290/140/65mm 0.375 1700 0.80 900 8.5

3 Vápennocementová omietka 0.02 2000 0.99 790 19

4 Brizolit 0.03 2000 0.90 790 20

5 Lepiaca malta celoplošne nanesená 0.003 1300 0.70 790 30

6 NOBASIL FKD-S 0.15 115 0.036 1150 1

7 Malta výstužnej vrstvy 0.003 1300 0.7 790 40

8 Silikónová omietka, plnivo 2mm 0.0015 1620 0.7 790 70

4. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina Vypočítaná hodnota Normalizovaná hodnota Jednotka Posúdenie

Tepelný odpor konštrukcie R: 4.73 4.4 m²K/W vyhovuje

Odpor pri prechode tepla Ro: 4.9 m²K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U: 0.2 0.22 W/m²K vyhovuje

Difúzny odpor Rd: 27.64 ·109 m/s

Riziko vzniku plesní θsi: 21.12 14.71 °C vyhovuje

5. Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov

θ °C Rd ·109 m/s Pd Pa Psatx Pa

si 21.12 0 1321.2 2504.65

1-2 20.92 3.03 1198.02 2473.46

2-3 17.76 19.96 509.14 2032.36

3-4 17.63 21.98 427.02 2015

4-5 17.4 25.17 297.35 1986.66

5-6 17.37 25.64 277.9 1983.04

6-7 -10.69 26.44 245.48 243.91

7-8 -10.72 27.08 219.55 243.28

se -10.73 27.64 196.85 242.97

Posúdenie kondenzácie vo vrstvách

si nekondenzuje

1 nekondenzuje

2 nekondenzuje

3 nekondenzuje

4 nekondenzuje

5 nekondenzuje

6 kondenzuje

7 kondenzuje

8 nekondenzuje

se nekondenzuje

Záver: V konštrukcii dochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie.

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

1 z 4 12. 1. 2017 12:53



6. Ročná bilancia vlhkosti

Slnečné žiarenie

bez vplyvu s vplyvom Jednotka

Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc: 0.01 - kg/m²a

Množstvo vyparenej vodnej pary Mev: 8.414 - kg/m²a

Maximálne prípustné množstvo Mc,max: 0.5 - kg/m²a

Posúdenie vyhovuje -

Posúdenie kondenzácie na povrchu pre normované hodnoty teplôt ročnej bilancie:

Teplota θe°C -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Kondenzuje: nie nie nie nie nie nie nie nie nie

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

2 z 4 12. 1. 2017 12:53



7. Grafické výstupy

Priebeh teploty v konštrukcii

Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii

Bilancia vlhkosti bez vplyvu slnečného žiarenia

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

3 z 4 12. 1. 2017 12:53



os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

4 z 4 12. 1. 2017 12:53



TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
PODĽA STN 73 0540/2012

1. Identifikačné údaje

Názov projektu: stena s kotolňou

Spracovateľ: Ing. Klaudia Gálová Dátum: 12.1.2017

2. Vstupné a okrajové podmienky

Názov konštrukcie: Vnútorná stena do 10K

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R: Normalizovaná

Exterier

Teplota θe: 10 °C

Relatívna vlhkosť φe: 80 %

Odpor pri prestupe tepla Rse: 0.13 m²K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia α: 0

Interier

Teplota θi: 20 °C

Relatívna vlhkosť φi: 50 %

Odpor pri prestupe tepla Rsi: 0.13 m²K/W

Bezpečnostná prirážka ∆θsi: 0.2 K

3. Skladba konštrukcie (od interiéru)

č. Názov materiálu d m ρ kg/m³ λ W/(m.K) c J/(kg.K) µ

1 Vápennocementová omietka 0.03 2000 0.99 790 19

2 Murivo z plných pál. tehál rozmerov 290/140/65mm 0.3 1700 0.80 900 8.5

3 Vápennocementová omietka 0.02 2000 0.99 790 19

4. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina Vypočítaná hodnota Normalizovaná hodnota Jednotka Posúdenie

Tepelný odpor konštrukcie R: 0.43 0.4 m²K/W vyhovuje

Odpor pri prechode tepla Ro: 0.69 m²K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U: 1.46 1.5 W/m²K vyhovuje

Difúzny odpor Rd: 18.59 ·109 m/s

Riziko vzniku plesní θsi: 18.1 12.82 °C vyhovuje

5. Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov

θ °C Rd ·109 m/s Pd Pa Psatx Pa

si 18.1 0 1168.48 2076.3

1-2 17.66 3.03 1138.08 2019.34

2-3 12.19 16.57 1002.11 1419.57

se 11.9 18.59 981.85 1392.26

Posúdenie kondenzácie vo vrstvách

si nekondenzuje

1 nekondenzuje

2 nekondenzuje

3 nekondenzuje

se nekondenzuje

Záver: V konštrukcii nedochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii .

6. Ročná bilancia vlhkosti

Nehodnotí sa

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

1 z 2 12. 1. 2017 11:13



7. Grafické výstupy

Priebeh teploty v konštrukcii

Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

2 z 2 12. 1. 2017 11:13



TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
PODĽA STN 73 0540/2012

1. Identifikačné údaje

Názov projektu: strecha

Spracovateľ: Ing. Klaudia Gálová Dátum: 11.1.2017

2. Vstupné a okrajové podmienky

Názov konštrukcie: Plochá strecha

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R: Odporúčaná

Exterier

Teplota θe: -11 °C

Relatívna vlhkosť φe: 83 %

Odpor pri prestupe tepla Rse: 0.04 m²K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia α: 0

Interier

Teplota θi: 22 °C

Relatívna vlhkosť φi: 50 %

Odpor pri prestupe tepla Rsi: 0.1 m²K/W

Bezpečnostná prirážka ∆θsi: 0.2 K

3. Skladba konštrukcie (od interiéru)

č. Názov materiálu d m ρ kg/m³ λ W/(m.K) c J/(kg.K) µ

1 Vápennocementová omietka 0.02 2000 0.99 790 19

2 Dutinový žel. bet. panel 0.25 1200 1.2 1020 23

3 Škvarový betón 0.05 1500 0.74 830 6

4 Foalbit S 0.009 850 0.21 1470 28900

5 Hydrobit 0.01 1400 0.21 1470 17000

4. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina Vypočítaná hodnota Normalizovaná hodnota Jednotka Posúdenie

Tepelný odpor konštrukcie R: 0.39 6.5 m²K/W nevyhovuje

Odpor pri prechode tepla Ro: 0.53 m²K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U: 1.9 0.15 W/m²K nevyhovuje

Difúzny odpor Rd: 2318.89 ·109 m/s

Riziko vzniku plesní θsi: 15.73 14.71 °C vyhovuje

5. Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov

θ °C Rd ·109 m/s Pd Pa Psatx Pa

si 15.73 0 1321.2 1786.53

1-2 14.47 2.02 1320.23 1646.81

2-3 1.41 32.56 1305.42 676.12

3-4 -2.82 34.16 1304.64 482.59

4-5 -5.51 1415.83 634.72 384.05

se -8.49 2318.89 196.85 296.3

Posúdenie kondenzácie vo vrstvách

si nekondenzuje

1 nekondenzuje

2 kondenzuje

3 kondenzuje

4 kondenzuje

5 kondenzuje

se nekondenzuje

Záver: V konštrukcii dochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie.

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

1 z 4 11. 1. 2017 14:17



6. Ročná bilancia vlhkosti

Slnečné žiarenie

bez vplyvu s vplyvom Jednotka

Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc: 0.148 - kg/m²a

Množstvo vyparenej vodnej pary Mev: 0.234 - kg/m²a

Maximálne prípustné množstvo Mc,max: 0.1 - kg/m²a

Posúdenie nevyhovuje -

Posúdenie kondenzácie na povrchu pre normované hodnoty teplôt ročnej bilancie:

Teplota θe°C -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Kondenzuje: nie nie nie nie nie nie nie nie nie

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

2 z 4 11. 1. 2017 14:17



7. Grafické výstupy

Priebeh teploty v konštrukcii

Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii

Bilancia vlhkosti bez vplyvu slnečného žiarenia

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

3 z 4 11. 1. 2017 14:17



os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank

4 z 4 11. 1. 2017 14:17



TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
PODĽA STN 73 0540/2012

1. Identifikačné údaje

Názov projektu: strecha + Z

Spracovateľ: Ing. Klaudia Gálová Dátum: 11.1.2017

2. Vstupné a okrajové podmienky

Názov konštrukcie: Plochá strecha

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R: Odporúčaná

Exterier

Teplota θe: -11 °C

Relatívna vlhkosť φe: 83 %

Odpor pri prestupe tepla Rse: 0.04 m²K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia α: 0

Interier

Teplota θi: 22 °C

Relatívna vlhkosť φi: 50 %

Odpor pri prestupe tepla Rsi: 0.1 m²K/W

Bezpečnostná prirážka ∆θsi: 0.2 K

3. Skladba konštrukcie (od interiéru)

č. Názov materiálu d m ρ kg/m³ λ W/(m.K) c J/(kg.K) µ

1 Vápennocementová omietka 0.02 2000 0.99 790 19

2 Dutinový žel. bet. panel 0.25 1200 1.2 1020 23

3 Škvarový betón 0.05 1500 0.74 830 6

4 Foalbit S 0.009 850 0.21 1470 28900

5 Hydrobit 0.01 1400 0.21 1470 17000

6 geotextília 0.003 160 0.065 1880 7.5

7 Expandovaný (penový) polystyrén (EPS) 0.24 30 0.035 1270 40

8 geotextília 0.003 160 0.065 1880 7.5

9 Fatrafol 807 0.002 1335 0.35 1470 8000

4. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina  Vypočítaná hodnota Normalizovaná hodnota Jednotka Posúdenie

Tepelný odpor konštrukcie R: 7.34 6.5 m²K/W vyhovuje

Odpor pri prechode tepla Ro: 7.48  m²K/W  

Súčiniteľ prechodu tepla U: 0.13 0.15 W/m²K vyhovuje

Difúzny odpor Rd: 2455.12 �109  m/s  

Riziko vzniku plesní θsi: 21.56 14.71 °C vyhovuje

5. Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov

 θ °C Rd �109 m/s Pd Pa Psatx Pa

si 21.56 0 1321.2 2572.2

1-2 21.47 2.02 1320.28 2558.22

2-3 20.55 32.56 1306.29 2417.84

3-4 20.25 34.16 1305.56 2373.79

4-5 20.06 1415.83 672.81 2346.21

5-6 19.85 2318.89 259.24 2315.89

6-7 19.65 2319.01 259.19 2286.83

7-8 -10.59 2370.01 235.83 245.94

8-9 -10.8 2370.13 235.78 241.5

se -10.82 2455.12 196.85 240.95

 Posúdenie kondenzácie vo vrstvách

si nekondenzuje

1 nekondenzuje

2 nekondenzuje

3 nekondenzuje

4 nekondenzuje

5 nekondenzuje

6 nekondenzuje

7 nekondenzuje

8 nekondenzuje

9 nekondenzuje

se nekondenzuje

Záver: V konštrukcii nedochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii .

6. Ročná bilancia vlhkosti

Nehodnotí sa
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7. Grafické výstupy

Priebeh teploty v konštrukcii

Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii
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TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
PODĽA STN 73 0540/2012

1. Identifikačné údaje

Názov projektu: strop nad exteriérom

Spracovateľ: Ing. Klaudia Gálová Dátum: 11.1.2017

2. Vstupné a okrajové podmienky

Názov konštrukcie: Strop nad vonkajším prostredím

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R: Odporúčaná

Exterier

Teplota θe: -11 °C

Relatívna vlhkosť φe: 83 %

Odpor pri prestupe tepla Rse: 0.04 m²K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia α: 0

Interier

Teplota θi: 22 °C

Relatívna vlhkosť φi: 50 %

Odpor pri prestupe tepla Rsi: 0.17 m²K/W

Bezpečnostná prirážka ∆θsi: 0.2 K

3. Skladba konštrukcie (od interiéru)

č. Názov materiálu d m ρ kg/m³ λ W/(m.K) c J/(kg.K) µ

1 Terazzo dlažba 0.025 2000 1.01 840 200

2 Cementový poter 0.025 2000 1.16 840 19

3 Izoplat nelisovaná doska 0.02 300 0.112 1630 5

4 Piesok 0.02 1750 0.95 960 4

5 Cementový poter 0.015 2000 1.16 840 19

6 Dutinový žel. bet. panel 0.25 1200 1.2 1020 23

7 Vápennocementová omietka 0.02 2000 0.99 790 19

4. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina Vypočítaná hodnota Normalizovaná hodnota Jednotka Posúdenie

Tepelný odpor konštrukcie R: 0.49 6.5 m²K/W nevyhovuje

Odpor pri prechode tepla Ro: 0.7 m²K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U: 1.43 0.15 W/m²K nevyhovuje

Difúzny odpor Rd: 64.12 ·109 m/s

Riziko vzniku plesní θsi: 13.96 14.71 °C nevyhovuje

Tepelná prijímavosť podláh b: 1319 W.s1/2

/(m².K) IV. studené

Pokles dotykovej teploty ∆θ10: 10.31 °C

5. Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov

θ °C Rd ·109 m/s Pd Pa Psatx Pa

si 13.96 0 1321.2 1593.15

1-2 12.78 26.56 855.44 1475.99

2-3 11.76 29.08 811.19 1380.21

3-4 3.31 29.61 801.88 774.48

4-5 2.32 30.04 794.43 721.54

5-6 1.71 31.55 767.88 690.63

6-7 -8.15 62.1 232.25 305.33

se -9.11 64.12 196.85 280.69

Posúdenie kondenzácie vo vrstvách

si nekondenzuje

1 nekondenzuje

2 nekondenzuje

3 kondenzuje

4 kondenzuje

5 kondenzuje

6 kondenzuje

7 nekondenzuje

se nekondenzuje

Záver: V konštrukcii dochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie.
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6. Ročná bilancia vlhkosti

Slnečné žiarenie

bez vplyvu s vplyvom Jednotka

Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc: 0.01 - kg/m²a

Množstvo vyparenej vodnej pary Mev: 1.049 - kg/m²a

Maximálne prípustné množstvo Mc,max: 0.5 - kg/m²a

Posúdenie vyhovuje -

Posúdenie kondenzácie na povrchu pre normované hodnoty teplôt ročnej bilancie:

Teplota θe°C -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Kondenzuje: nie nie nie nie nie nie nie nie nie

os.ehb.sk - Tepelnotechnické posúdenie about:blank
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7. Grafické výstupy

Priebeh teploty v konštrukcii

Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii

Bilancia vlhkosti bez vplyvu slnečného žiarenia
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TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
PODĽA STN 73 0540/2012

1. Identifikačné údaje

Názov projektu: strop nad exteriérom + Z

Spracovateľ: Ing. Klaudia Gálová Dátum: 12.1.2017

2. Vstupné a okrajové podmienky

Názov konštrukcie: Strop nad vonkajším prostredím

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R: Odporúčaná

Exterier

Teplota θe: -11 °C

Relatívna vlhkosť φe: 83 %

Odpor pri prestupe tepla Rse: 0.04 m²K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia α: 0

Interier

Teplota θi: 22 °C

Relatívna vlhkosť φi: 50 %

Odpor pri prestupe tepla Rsi: 0.17 m²K/W

Bezpečnostná prirážka ∆θsi: 0.2 K

3. Skladba konštrukcie (od interiéru)

č. Názov materiálu d m ρ kg/m³ λ W/(m.K) c J/(kg.K) µ

1 Terazzo dlažba 0.025 2000 1.01 840 200

2 Cementový poter 0.025 2000 1.16 840 19

3 Izoplat nelisovaná doska 0.02 300 0.112 1630 5

4 Piesok 0.02 1750 0.95 960 4

5 Cementový poter 0.015 2000 1.16 840 19

6 Dutinový žel. bet. panel 0.25 1200 1.2 1020 23

7 Vápennocementová omietka 0.02 2000 0.99 790 19

8 Lepiaca malta celoplošne nanesená 0.003 1300 0.70 790 30

9 Extrudovaný polystyrén (XPS) podľa STN EN 13164 0.07 32 0.033 2060 100

10 NOBASIL FKD-S 0.15 115 0.036 1150 1

11 Malta výstužnej vrstvy 0.003 1300 0.7 790 40

12 Silikónová omietka 0.0015 1620 0.7 790 70

4. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina Vypočítaná hodnota Normalizovaná hodnota Jednotka Posúdenie

Tepelný odpor konštrukcie R: 6.79 6.5 m²K/W vyhovuje

Odpor pri prechode tepla Ro: 7 m²K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U: 0.14 0.15 W/m²K vyhovuje

Difúzny odpor Rd: 103.77 ·109 m/s

Riziko vzniku plesní θsi: 21.2 14.71 °C vyhovuje

Tepelná prijímavosť podláh b: 1319 W.s1/2

/(m².K) IV. studené

Pokles dotykovej teploty ∆θ10: 6.39 °C
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5. Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov

θ °C Rd ·109 m/s Pd Pa Psatx Pa

si 21.2 0 1321.2 2515.99

1-2 21.08 26.56 1033.43 2498.03

2-3 20.98 29.08 1006.09 2482.48

3-4 20.14 29.61 1000.33 2356.9

4-5 20.04 30.04 995.73 2342.46

5-6 19.98 31.55 979.32 2333.64

6-7 18.99 62.1 648.38 2195.38

7-8 18.9 64.12 626.51 2182.36

8-9 18.88 64.6 621.33 2179.61

9-10 8.87 101.78 218.44 1137.66

10-11 -10.78 102.58 209.81 241.87

11-12 -10.8 103.21 202.9 241.44

se -10.81 103.77 196.85 241.22

Posúdenie kondenzácie vo vrstvách

si nekondenzuje

1 nekondenzuje

2 nekondenzuje

3 nekondenzuje

4 nekondenzuje

5 nekondenzuje

6 nekondenzuje

7 nekondenzuje

8 nekondenzuje

9 nekondenzuje

10 nekondenzuje

11 nekondenzuje

12 nekondenzuje

se nekondenzuje

Záver: V konštrukcii nedochádza pri danej vonkajšej teplote ku kondenzácii .

6. Ročná bilancia vlhkosti

Nehodnotí sa
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7. Grafické výstupy

Priebeh teploty v konštrukcii

Priebeh tlakov vodnej pary v konštrukcii
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CELÁ BUDOVA – Budova škôl a školských zariadení

 Veličina

7 Potreba tepla na vykurovanie 237,70 62,40 175,30 74%

 Potreba energie:

8 na vykurovanie 325,20 66,40 258,80 80% 57 – 84 C

9 na prípravu teplej vody 14,63 14,05 0,58 0% 13 – 18 C

10 na chladenie/vetranie 0,00 0 0

11 na osvetlenie 15,62 4,42 11,20 72% ≤ 9 A 

12 355 85 270,58 76% 44 – 86 B

13 Primárna energia kWh/(m².a): 409 99 310,00 76% 69 – 136 B

16 Emisie CO2 77 18 59,00 77%

POTENCIÁL ÚSPOR ENERGIE  po vykonaní navrhovaných úprav pre celý objekt, me rná plocha je 693,86 m2

PREDBEŽNÉ ENERGETICKÉ ZATRIEDENIE   - škály energetických tried pod ľa vyhlášky č.364/2012

Potreba tepla /
energie - 
aktuálny

stav
v kWh/(m².a)

Potreba tepla
/ energie

- po realizácii
navrhovaných

úprav v
kWh/(m².a)

Úspora
tepla /

energie
v

kWh/(m².a)

Potenciál
úspor
v %

škála 
energetickej 

triedy

Energetická 
trieda

 Po realizácii
navrhovaných

Úprav

Celková potreba energie
kWh/(m².a):
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1 Všeobecné údaje 

Koncepcia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby ja vypracovaná na základe požiadavky 
Obce Nitrianska Blatnica (ďalej len „investor“) pre účely realizácie stavby stavebné úpravy za 
účelom zvýšenia kapacít materskej školy v obci Nitrianska Blatnica.Ako doplnková aktivita 
k stavebným úpravám sa zrealizuje opatrenie na zlepšenie tepelnotechnických vlastností konštrukcií 
obvodového plášťa – zateplenie minerálnou vlnou hrúbky 150 mm a výmena všetkých jestvujúcich 
drevených a hliníkových výplňových konštrukcií. 

 V dôsledku rekonštrukcie objektu MŠ nedochádza ku prístavbe, nadstavbe ani výmene 
nosných konštrukcií stavby. 

Podľa stanoviska investora, bola stavba projektovaná a postavenápred účinnosťou 
legislatívy a normatív z oblasti protipožiarnej bezpečnosti z roku 1976, preto je rekonštrukcia 
riešená podľa STN 73 0834,STN 73 0802a nadväzujúcej technickej normatívy.Uvedené umožňuje § 
98 ods. 2 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.Podľa čl. 2.1.1 STN 73 0834 sa v prípade dodatočného 
zateplenia pomocou kontaktného zatepľovacieho systému jednáo zmenu stavby skupiny II 
s uplatnením špecifických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti. Riešená stavba je 
podľa STN 73 0802 klasifikovaná ako nevýrobná. 

Zmena stavby podľa čl. 2.1.2 STN 73 0834z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je iba zmena 
funkcie, ktorá vedie: 
a) ku zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn – nedochádza ku zvýšeniu pn, 
b) ku zvýšeniu súčiniteľaan – nedochádza ku zvýšeniu an, 
c) ku zvýšeniu počtu osôb podľa STN 92 0241 – dochádza ku zvýšeniu počtu osôb v zmysle 

uvedenej normy, 
d) ku zvýšeniu počtu osôb so obmedzenou schopnosťou pohybu alebo schopných 

nesamostatného pohybu – dochádza ku zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu (navýšenie kapacity detí) 

e) k dodatočnému zatepleniu kontaktným zatepľovacím systémom –uvažuje sa so zateplením 
stavby pomocou kontaktného zatepľovacieho systému na báze minerálnej vlny, 

f) k zámene súčasného technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie – 
v stavbe nebude inštalované žiadne technologické zariadenie, 

g) k zmene účelu stavby (vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08...) – 
nedochádza ku zámene projektovej normy, 

h) k dodatočnej výmene nehorľavých potrubných rozvodov zemného plynu, bioplynu, propánu, 
butánu a iných zmesí s najvyšším prevádzkovým tlakom do 5 bar (500 kPa) za horľavé 
systémové rozvody realizované podľa STN ISO 17484-1 – nedochádza k takejto výmene 
 
Podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby boli 

získané z od hlavného projektanta Ing. arch. Rastislava Kočajdu. 

2 Požiarnotechnická charakteristika stavby 

Riešený objekt materskej školy sa nachádza v zastavanom území K.Ú. Nitrianska Blatnica na 
parcele č. 246, 244, ktoré sú vo vlastníctve obce Nitrianska Blatnica. Parcela susedí s parcelami, 
243/3, 242/1, 270/1, 245, 249, 248/1, 247 a je prístupná z cesty (parc.č.234).  

Objekt materskej školy je 2- podlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou 
strechou, zastavaná plocha objektu je 453 m2.  
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V objekte sa v súčasnosti nachádzajú celkom 2 triedy s oddelenými 2 spálňami na druhom 
nadzemnom podlaží. V každej triede je 23 detí, čiže spolu 46 detí. 

Zmenou dispozície a rekonštrukciou miestností sa  vytvorí z bývalého skladu na 2.np nová 
spálňa s plochou 35,7 m2,  a tak sa v MŠ môže pre deti vytvoriť  1 trieda na 1.np a 2 triedy a 3 
spálne na 2np. Na prízemí sa zamurovaním časti terasy vytvorí miestnosť skladu. 

V novom návrhu sa na 1.NP nachádza trieda pre 19 detí s plochou 58,3m2. Na 2.NP sú dve 
triedy pre 15 detí  s plochou 49 m2  a pre 22 detí s plochou 68 m2, čiže spolu 56 detí.  Jedáleň sa 
nachádza na 1.NP s rozlohou 47,4 m2 určená pre 28 detí. Stravovanie  detí  sa bude realizovať 
v dvoch etapách. 

Prístup do objektu MŠ sa zlepší vybudovaním nových schodov a oceľovej rampy pre 
imobilných a kočiariky. Na prízemí sa kúpeľňa prebuduje tak, aby sa vytvorilo jedno WC pre 
imobilné deti.  Na 2.np sa v kúpelni zase pridajú 2 umývadla a 4 záchody z dôvodu vytvorením 
novej triedy pre deti a tým zvýšenia kapacity MŠ. 

Vzhľadom na v súčasnosti nepostačujúce tepelno-technické vlastnosti obvodového a 
strešného plášťu je potrebné ich zaizolovať – t.j. obložiť tepelnoizolačným materiálom na 
zabezpečenie tepelnej pohody vo všetkých priestoroch riešeného objektu. Na objekte sa 
nachádzajú ešte staré drevené okná, ktoré už tiež nevyhovujú novým normám. Plánujú sa vymeniť 
ich za nové plastové okna s dvojsklom.  

Obnova Materskej školy_ nezmení účel využitia na žiadnom z podlaží. Mení sa čiastočne 
dispozícia jednotlivých podlaží. 

 
JESTVUJÚCI STAV A BÚRACIE PRÁCE 

Objekt sa nachádza v obci Nitrianska Blatnica. Terén riešeného územia je rovinatý. Vstup do 
objektu je riešený z dvora. 

Je to objekt s dvomi nadzemnými podlažiami. Priestory sú využívané ako materská škola. 
Objekt má obdĺžnikový pôdorys s maximálnymi pôdorysnými rozmermi 31,84m x 25,3m. Objekt má 
jeden hlavný vstup a jeden bočný vstup. K objektu materskej školy patrí aj objekt kotolne so skladmi 
prístupné samostatnými vchodmi z dvora.  

Zvislé nosné konštrukcie tvoria obvodové nosné steny tvorené z plných pálenych tehál hrúbky 
375 a 300mm a vnútorné nosné steny hrúbky 300mm. Nosné vodorovné konštrukcie sú tvorené 
panelmi hrúbky 250mm. Strešný plášť tvorí ŽB prefabrikovaná doska, spádový betón, 2x 
foalbit+alfobit a živičná krytina.  

Na streche sú umiestnené odvetrávacie hlavice, odvetrávacie kanáliky a komíny. Atika je 
murovaná.Výplne otvorov - hlavné vstupné dvere do objektu ako aj niektoré okná sú už vymenené 
za plastové (dvojsklo). Ostatné dverné a okenné konštrukcie v obvodovej stene sú pôvodné 
drevenej konštrukcie.  Dvere a okná do objektov skladu a kotolne sú drevenej a kovovej 
konštrukcie.  

Nášlapné vrstvy v objekte materskej školy sú tvorené keramickou dlažbou, lešteným 
mramorom, PVC, cementovým poterom, vlyskami (presná skladba viď. výkres).V priestoroch 
kotolne a skladov tvorí nášlapnú vrstvu cementový poter a v jednom sklade  priamo zemina + 
piesok (presná skladba viď. výkres). 

NAVRHOVANÝ STAV 
 

So zvýšením kapacít detí v Materskej škole súvisia stavebné úpravy a dispozičné zmeny 
priestorov v jestvujúcej stavbe MŠ. Stavebne sa upravia a zmodernizujú priestory šatní pre detí, 
sociálne zariadenia pre deti - wc a umývarka, stavebnými úpravami sa zväčšili priestory herne 
a spálne.  
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Stavebné úpravy MŠ si vyžadujú nasledovné práce: 

- zrealizovanie nových nášľapných vrstiev podláh – keramické dlažby a plávajúca podlaha – vid 
legenda miestností výkresová časť 

- zrealizovanie nových keramických obkladov v sociálnych zariadeniach apriestorov šatní – vid 
legenda miestností 

- Vnútorné deliace priečky a steny budú mať nové maľby. Podľa účelu miestnosti budú prevedené 
povrchové úpravy stien.  

- Osadenie novej sanity 
- Realizovaný bude kontaktný zatepľovací systém. Izolant fasádneho plášťa bude minerálna vlna 

v hr. 150 mm (minerálna vlna napr. NOBASIL FKD S Thermal). Z vonkajšej strany bude 
realizovaná nová fasáda, z vnútornej strany budú prevedené nové maľby a stierky podľa potreby. 

- Soklové murivo bude izolované kontaktným systémom EPS hr. 50 mm.   
- Navrhované výplňové konštrukcie – okná a dvere budú plastové s izolačným dvoj-sklom, 

vchodové dvere budú plastové. Okná a presklené plochy zabezpečujú presvetlenie interiéru 
a prísun dostatočnej úrovne denného osvetlenia. Rozmery okien sú vo výpise okien.  

 
V dôsledku rekonštrukcie objektu SO 01 nedochádza ku zmene konštrukčných prvkov 

použitých v požiarnych deliacich konštrukciách a nosných konštrukciách, ktoré zabezpečujú stabilitu 
stavby a preto zostáva zachovaný pôvodný konštrukčný systém (nehorľavý). Požiarna výška 
stavby zostáva bez zmien – hnp = 3,75 m.Posledné úžitné podlažie je stanovené podľa čl. 3.1.7 
STN 73 0802. 

Stavba si musí na čas určený technickými špecifikáciami zachovať svoju nosnosť a stabilitu. 
Objekt musí umožniť bezpečnú evakuáciu osôb a vecí z horiaceho alebo požiarom ohrozeného 
objektu alebo jeho časti na voľné priestranstvo, alebo do iných požiarom neohrozených priestorov. 
Musí brániť šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vo vnútri objektu, na iný 
objekt. Musí umožniť účinný zásah hasičských jednotiek pri hasení požiaru a hasiacich prácach. 

Pri zmene stavby alebo pri zmene užívania priestorov stavby sa nesmie znížiť protipožiarna 
bezpečnosť celej stavby alebo jej časti a bezpečnosť osôb alebo sťažiť zásah hasičskej jednotky – 
uvedená skutočnosť je dodržaná. 

3 Konštrukčné riešenie 

Pôvodné konštrukcie zostávajú v plnej miere zachované. Jedná sa najmä o: 
� nosné konštrukcie (železobetónový skelet); 
� obvodové konštrukcie (murovanéhr. 300 mm); 
� stropné konštrukcie (železobetónový monolit); 

Predmetom rekonštrukcie bude najmä: 
� dodatočné zateplenie pomocou kontaktného zatepľovacieho systému na báze minerálnej vlny 

(trieda reakcie na oheň A2 s doplnkovou klasifikáciou s1, d0); 
� vymurovanie vnútorných stien medzi oknami; 
� výmena okien; 
� oprava omietok, náterov. 
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3.1 Zvislé konštrukcie 

• existujúce nosné konštrukcie sú murované, 

3.2 Vodorovné konštrukcie 

• existujúce konštrukcie sú tvorené zo železobetónových prvkov. 

3.3 Konštrukcia strechy 

• nosná konštrukcia pôvodná pri sedlovej streche je tvorená z drevených väzníkov, uloženými 
nad stropom zo stropných panelov hr. 250 mm (jestvujúci stav) 

• Strešný plášť tvorí ŽB prefabrikovaná doska, spádový betón, 2x foalbit+alfobit a živičná krytina.  

3.4 Výplne otvorov, podlahy, steny a podhľady 

• okná sú navrhnuté plastové s tepelne izolačným trojsklom, 
• exteriérové dvere sú plastové, interiérové drevené, 
• podlaha je navrhnutá podľa účelu využitia jednotlivých priestorov, keramická dlažba 

protišmyková alebo PVC, 
• steny a stropy sú opatrené maľbou a oceľové konštrukcie náterom. 

Všetky novovybudované stavebné prvky a konštrukcie, vrátane monolitických, ako aj ostatné 
inštalované prvky a zariadenia, ktoré majú stanovené požiadavky z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti, musia mať preukázané a dokladované požiarnotechnické vlastnosti certifikátom o 
zhode, resp. vyhlásením o zhode v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. a vyhl. MVDaRRč. 
162/2013 Z. z. a to najneskôr pri kolaudácii stavby. 

4 Členenie stavby na požiarne úseky 

Podľa čl. 2.2.4 pri zmenách stavieb skupiny II sa postupuje tak, že: 
a) Pôvodné delenie na požiarne úseky nie je známe, preto považujem stavebný objekt za jeden 

požiarny úsek.  
 

b) V rámci novovytvorených stavebných konštrukcii sú použité materiály s reakciou na oheň A2 
s1d0 - nehorľavé. 
 

c) Únikové cesty ostávajú pôvodné bez zmeny + dopĺňa sa nové exteriérové schodisko ako 
druhá nechránená úniková cesta z 2.NP 
 

d) Odstupy sa neposudzujú z dôvodu, že sa nezväčšil obostavaný priestor stavby, nezväčšili sa  
šírky a výšky požiarne otvorených plôch a náhodné požiarne zaťaženie v požiarnom úseku je 
menej ako 50 kg.m-2. 
 

e) navrhované zmeny nemajú vplyv na zariadenia na protipožiarny zásah a požiarnotechnické 
zariadenia, ktoré sa v stavbe nachádzajú.  
 

f) V stavbe sa nenachádza vzduchotechnické . 
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5 Obsadenie stavby osobami 

V riešenej stavbe nedochádza ku principiálnej zmene účelu užívania jednotlivých priestorov, 
preto je uvažované s pôvodným počtom osôb + navýšenie osôb. V stavbe sa uvažuje s osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu. Z každého miesta vedia viac únikových ciest. V stavbe sú 
nechránené únikové cesty. Evakuácia je súčasná, po schodoch dole na voľné priestranstvo.  

 

Číslo Názov miestnosti 
Plocha 

miestnosti      
m2 

Počet osôb 
podľa 

projektu 

Položka 
číslo 

Plocha na  
osobu 
 v m2 

Súčiniteľ počtu 
osôb určený 
projektom 

Najmenší 
počet osôb 

1.NP trieda  19 2.1.1 - 1,3 25 
 personál  4 2.1.1 - 1,3 5 

Obsadenie PÚ na 1.NP 30 

2.NP trieda  15 2.1.1 - 1,3 19 
 trieda  22 2.1.1 - 1,3 29 
 personál  6 2.1.1 - 1,3 8 

Obsadenie PÚ N 3.06 56 

 

6 Určenie požiarneho rizika 

Požiarne riziko stavby je určené charakterom objektu, jeho funkciou, technickými a technologickými 
zariadeniami, konštrukčným, dispozičným riešením, požiarnobezpečnostnými opatreniami 
 a vyjadruje ho výpočtové požiarne zaťaženie pv. Požiarne zaťaženie podľa čl. 4.3 STN 73 0802 je 
tvorené náhodným požiarnym zaťažením, ktoré predstavuje horľavý materiál nachádzajúci sa 
v stavbe a stále požiarne zaťaženie, ktoré predstavujú horľavé okná, dvere a nášľapná vrstva 
podlahy. 
 
  pv[kg.m-2] 
• PÚ N 1.01/N2 59,0 

 

6.1 Určenie výpočtového požiarneho zaťaženia 

Výpočtové požiarne zaťaženiesa zásadným spôsobom nemení (využite priestorov v stavbe je 
rovnaké ako pred rekonštrukciou). Nemení sa požiarne zaťaženie podľa čl. 4.3 STN 73 0802 
(zloženie horľavých látok zostáva bez principiálnych zmien), súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť 
odhorievania z hľadiska stavebných podmienok podľa čl. 4.5.1 až 4.5.6 STN 73 0802  a ani súčiniteľ 
vyjadrujúci rýchlosť odhorievania z hľadiska charakteru horľavých látok podľa čl. 4.4.1 až 4.4.4 STN 
73 0802 (horľavé látky v požiarnom úseku zostávajú bez zmien). 

6.2 Určenie najväčšej dovolenej pôdorysnej plochy požiarnych úsekov 

Plocha stavby sa navrhovanými zmenami nemení. 
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6.3 Určenie požiadaviek na únikové cesty 

V stavbe sú nechránené únikové cesty. Z 2.NP je navrhnuté exteriérové schodisko z dôvodu 
zaistenia dvoch únikových ciest. Posúdenie únikových ciest je prevedené vo výpočtových listoch. 

6.3.1 Dvere na únikových cestách 

• dvere pre evakuáciu osôb únikovou cestou musia umožňovať ľahký a rýchly prechod 
(zabraňovať zachyteniu odevu a pod.) a svojim zaistením nesmú brániť evakuácii osôb ani 
zásahu hasičských jednotiek, 

• dvere na voľné priestranstvo musia byť otvárané v smeru úniku otáčaním dverných krídel 
v postranných závesoch alebo čapoch; pokiaľ nimi neprechádza viac ako 200 evakuovaných 
osôb môžu mať smer otáčania aj opačný, 

• dvere, ktorými prechádza úniková cesta, nesmú mať osadené prahy, 
• dvere otváravé do priestoru schodiska na únikových cestách sa musia otvárať na podestu,  
• dverné krídla, ktoré sú pri prevádzke zabezpečené, musia byť na strane v smere úniku 

opatrené stavebným kovaním podľa STN EN 179 alebo podľa STN EN 1125 – uvedené 
kovanie sa navrhuje na dvere vedúce na voľné priestranstvo, 

• podlaha na oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti 
rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni, to sa nevzťahuj na 
podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo. 

6.3.2 Osvetlenie únikových ciest 

• únikové cesty musia byť počas prevádzky v stavbe osvetlené denným svetlom alebo umelým 
svetlom aspoň počas pracovnej doby, 

6.3.3 Označenie únikových ciest 

• ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer úniku 
vyznačený na všetkých únikových cestách, 

• označenie únikových ciest musí byť v súlade s NV SR č. 387/2006 Z. z. 

6.3.4 Schodisko na únikovej ceste 

• schodiská na únikových cestách musia svojím vyhotovením spĺňať požiadavky STN 73 4130 

7 Určenie potreby vody na hasenie požiarov 

Zmenou stavieb skupiny II nie je opakované zväčšovanie stavby, resp. požiarneho úseku, t. z. 
že nevznikajú dodatočné požiadavky na zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 

8 Určenie odstupových vzdialeností 

Podľa čl. 3.6.1 STN 73 0834 sa odstupové vzdialenosti od požiarnych úsekov posudzujú iba v 
prípadoch keď: 
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a) šírka a výška požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie je zväčšená o viac ako 100 
mm alebo sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje platným normám – otvory 
v obvodových konštrukciách nie sú predmetom zväčšovania, 

b) sa zväčšuje obostavaný priestor stavby (prístavbou, nadstavbou) – stavba nie je predmetom 
uvedenej činnosti, 

 
c) náhodné požiarne zaťaženie je vyššie než 50 kg.m-2 – v riešenej časti stavby sa 

nenachádza priestor, v ktorom by bolo uvedené požiarne zaťaženie vyššie. 

V prípade riešených požiarnych úsekov nedochádza ku žiadnej zmene z vyššie uvedených 
požiadaviek, t. z. že odstupové vzdialenosti zostávajú pôvodné.  

9 Určenie požiarnych a požiarnotechnických zariadení 

9.1 Elektrická požiarna signalizácia 

Materská škôlka  nie je vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou a navrhované zmeny ju 
nepožadujú. 

9.2 Hasiace prístroje 

Hasiace prístroje slúžia len pre prvý zásah osôb nachádzajúcich sa v priestore, kde vznikol 
požiar až do príchodu jednotky Hasičského a záchranného zboru. Hasiace prístroje musia byť 
umiestnené na viditeľnom a prístupnom mieste, tak aby rukoväť hasiaceho prístroja bola 
max. vo výške 1,50 m nad podlahou.Hasiace prístroje je nutné prevádzkovať v súlade s vyhl. MV 
SR č. 719/2002 Z. z. 

Každé stanovište musí byť označené piktogramom v zmysle čl. 3.5 Nariadenia vlády SR č. 
387/2006 Z. z. V stavbe sú pôvodné hasiace prístroje, prípadne je možné doplniť hasiace prístroje 
podľa výpočtu, t.j. 6 ks hasiaci prístroj práškový P 6Te. 

10 Určenie zariadení na zásah 

Stavba musí mať zariadenia, ktoré umožňujú protipožiarny zásah tak z vonkajšieho priestoru 
stavby, ako ja z vnútorného priestoru stavby; protipožiarny zásah možno viesť z obidvoch týchto 
priestorov súčasne. 

10.1 Prístupová komunikácia 

K riešenej stavbe vedie vnútroareálová asfaltová prístupová komunikácia, ktorá umožňuje 
príjazd hasičských vozidiel, tak ako to stanovuje čl. 10.2 STN 73 0802.  

Požiadavky na prístupovú komunikáciu sú nasledovné: 
� musí viesť aspoň do vzdialenosti 20 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá 

zásah, 
� musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla 

musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh, 
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� vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku 
najmenej 4,0 m. 

10.2 Nástupná plocha 

S prihliadnutím na skutočnosť, že pri zmene stavby neprichádza ku zväčšovaniu úžitkovej 
plochy objektu nadstavbou alebo prístavbou, zariadenia pre protipožiarny zásah sa podľa čl. 2.2.4 
písm. e) STN 73 0834 neposudzujú. 

10.3 Zásahové cesty 

Zmenou stavby nie sú podľa čl. 2.2.4 písm. e) STN 73 0834 dotknuté vnútorné ani vonkajšie 
zásahové cesty. 

11 Posúdenie TZB 

11.1 Vykurovanie 

Vykurovanie riešenej stavby je z jestvujúcej plynovej kotolne.Staré dva liatinové kotle sa 
vymenia za nové účinnejšie s nižším výkonom- kondenzačný plynový kotol Protherm Medveď 
Condens 35 KKS, s výkonom 10,1-33,3kW. 

Jedná sa o teplovodné ústredné vykurovanie. 

11.2 Elektrické rozvody 

Pôvodné svietidlá žiarovkové svietidlá savymenia za úsporné stropné a nástenné svietidlá LED 
20-40W.Protokoly o odbornej prehliadke a skúške elektroinštalácie zabezpečí vlastník stavby pred 
kolaudáciou.  

11.3 Vetranie 

V rekonštruovaných požiarnych úsekochje uvažované s prirodzeným vetraním pomocou 
otvárateľných okien. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhované zmeny nemajú vplyv na 
požiarnu bezpečnosť stavby. 

12 Protipožiarna bezpečnosť zateplenia 

 Podľa čl. 6.2.7.5.1  STN 73 0802/Z2:2015 ak sa na vonkajší tepelnoizolačný 
kontaktný systém triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 na nehorľavej obvodovej stene nie sú ďalšie 
požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby.Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti platí § 98 vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z.z.. Nadväzne na základné požiadavky na stavby pre navrhovanie vonkajšieho 
tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) platia vybrané, technické normy: 
• STN 73 0802/Z2:2015 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia 
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Podľa čl. 6.2.7.2 na obvodové steny stavby z nehorľavých látok, vrátane požiarnych pásov sa 
z vonkajšej strany obvodovej steny môže pridať vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém triedy 
reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. 

Hrúbka tepelnej izolácia je navrhovaná tak, aby boli splnené minimálne požiadavky na 
energetickú hospodárnosť budov podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov, nakoľko kvalita tepelnej ochrany určujúca potrebu tepla na vykurovanie budovy ovplyvňuje 
potrebu energie  na vykurovanie budovy, ako hodnotené miesto spotreby. 

Podľa čl. 6.2.7.5.4 STN 73 0802/Z2:2015 tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na 
oheň aspoň A2-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 sa navrhuje v 
budovách materských škôl s viac ako jedným nadzemným podlažím. Vzhľadom k tomu, že sa jedná 
o dvojpodlažnú budovu bude pre zateplenie použitý kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny 
hrúbky 150 mm. Na ostenia a nadpražia sa použijú dosky z minerálnej vlny hr. 30 mm. 

V styku s terénom najviac do výšky 600 mm sa navrhuje tepelná izolácia (nenasiakavá) triedy 
reakcie na oheň aspoň E v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2-
s1, d0.  

Na zhotovovanie tepelnoizolačného kontaktného systému okolo technických a technologických 
zariadení (elektrických, plynových, vzduchotechnických, s kvapalinami, komínových systémov, 
vzduchotechnických otvorov a pod.), rozvodov a inštalácií sa navrhuje tepelnoizolačný kontaktný 
systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 podľa príslušných technických špecifikácii. 

Prestupujúce rozvody a inštalácie väčšie ako 0,04 m2 v obvodových stenách sa osadzujú 
v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 šírky najmenej 
500 mm od hrany otvoru prestupu. 

Na zateplenie stropných alebo stenových konštrukcií vo vnútri stavby sa navrhujú iba tepelné 
izolácie triedy reakcie A2-s1, d0. 

Tepelnoizolačný kontaktný systém A2-s1, d0 nemá vplyv na zmenu odstupovej vzdialenosti. 

13 Určenie požiarnobezpečnostných opatrení 

1. Zabezpečiť, aby boli dodržané požadované opatrenia popísané v jednotlivých kapitolách tejto 
technickej správy. 

2. Zabezpečiť, aby únikové cesty a komunikácie boli trvalo voľné. 
3. Únikové východy z požiarnych úsekov a celej stavby musia byť v prípade vzniku požiaru 

otvorené (neuzamknuté).  

14 Záver 

Požiarnobezpečnostné riešenie „Zvýšenie kapacity budovy MŠ v Nitrianskej Blatnici" je 
vypracované v rozsahu realizácie stavby. Jeho podrobnosť a konkretizácia je daná stupňom 
spracovania súvisiacich a nadväzujúcich projektových profesií. V tejto dokumentácii sú uvedené 
všeobecné požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb.  

Prevádzkovateľ stavby musí zabezpečiť (v súlade s preňho platnými právnymi normami - zákon č. 314/2001 Z. z.) 
spracovanie príslušnej dokumentácie ochrany pred požiarmi a dodržiavať aj ďalšie ustanovenia vyhlášky MV SR 
č.121/2002 Z. z. 
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Ku kolaudácii je investor povinný predložiť nasledujúce doklady z oblasti ochrany pred požiarmi: 
� doklady o odborných prehliadkach elektrických zariadení a bleskozvodovpred ich prvým uvedením do 

prevádzky podľa § 13 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z., vydané fyzickou osobou s osobitným oprávnením na 
kontrolu elektrických, resp. plynových zariadení. Samostatnou časťou v dokladoch o odbornej prehliadke 
elektrických zariadení bude zariadenie núdzového osvetlenia objektu. 

� certifikáty preukázania zhody požiarnotechnických charakteristík (t. j. skutočnej požiarnej odolnosti, tried reakcie 
na oheň, skutočného indexu šírenia plameňa atď.) vybraných stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov 
zabudovaných v stavbe. Pri kolaudácii musia mať všetky požiarne konštrukcie podľa prílohy č. 3 vyhlášky 
osvedčenie požiarnych konštrukcií, ktoré musí predložiť investor (toto osvedčenie vydáva zhotoviteľ požiarnej 
konštrukcie, ktorý požiarnu konštrukciu realizoval). 

 
Požiadavky počas užívania stavby 
Ďalšie požiadavky súvisiace s prevádzkovaním požiarnotechnických zariadení počas užívania stavby: 

Prevádzkovateľ elektrických zariadení a bleskozvodov zabezpečuje vykonávanie pravidelných kontrol týchto 
zariadení najmenej v lehotách uvedených vo vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z. 

 

 

 

Poznámka: 
V prípade, že počas užívania stavby dôjde ku zmene účelu užívania jednotlivých priestorov, je 
nutné spracovať nové riešenie protipožiarnej bezpečnosti, resp. posúdiť vplyv zmeny účelu 
užívania na pôvodné riešenie protipožiarnej bezpečnosti!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poučenie: 
Spracovaná projektová dokumentácia nadobúda platnosť až po schválení na miestne príslušnom okresnom 

riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. 
Možná zmena technológie, stavebných konštrukcií, požiarnych uzáverov otvorov, materiálov, umiestnenia 

prenosných hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a pod. musí byť konzultovaná so špecialistom, ktorý predmetnú 
technickú správu protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracoval. Možná zmena musí byť posúdená a formou doplnku 
doložená k projektovej dokumentácii stavby. 

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukovaná, ukladaná do trvalého pamäťového systému, alebo vysielaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom elektronicky, 
mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním, alebo inak, bez predchádzajúceho súhlasu Ing. Slavomíra Demčáka,. špecialistu PO. 
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15 Príloha č. 1 – Zoznam použitej legislatívy 

Pri riešení projektovej dokumentácie stavby boli použité pre účely zabezpečenia protipožiarnej 
bezpečnosti nasledujúce právne predpisy a platné technické normy:  
[1] Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov. 
[2] Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
[3] Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

v znení neskorších predpisov. 
[4] Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 
[5] Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). 
[6] Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona v znení neskorších predpisov. 
[7] Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 
[8] Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
bezpečnosti technických zariadení. 

[9] Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej 
signalizácie, podmienky je prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. 

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

[11] Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
[12] Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrérnych podmienkach prevádzkovania 

a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. 
[13] Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov 

a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
[14] STN 73 0802:2010 Požiarna bezpečnosť stavieb. Nevýrobné objekty. 
[15] STN 73 0834:2010 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. 
[16] STN 92 0400:2007 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 
[17] STN 92 0202-1:1999. Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi. 
[18] STN 92 0111:1998 Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. 

Špecifikácia. 
[19] STN 92 0101:1997 Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie. 
[20] STN 92 0400:2005 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 
[21] STN 92 0203:2010 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri 

požiari. 
[22] STN EN 13501-1+A1:2010 (92 0850) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných 

výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň. 
[23] STN EN 14600:2006 Dvere a otváracie okná s požiarnou odolnosťou alebo tesné proti 

prieniku dymu. Požiadavky a klasifikácia. 
[24] STN EN 179:2000 Stavebné kovanie. Núdzové východové uzávery ovládané kľučkou alebo 

tlačidlom. Požiadavky a skúšobné metódy. 
[25] STN EN 1125:2000 Stavebné kovanie. Panikové východové uzávery ovládané horizontálnym 

držadlom. Požiadavky a skúšobné metódy. 
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Technická správa – vykurovanie 2

 
1. ÚVOD 
Predmetom projektu je riešenie ústredného vykurovania v objekte. Projekt ÚK bol spracovaný na základe výkresov stavebnej časti a 
požiadavky riešiť tepelnú pohodu v objekte pomocou klasického konvekčného vykurovania. Výpočet tepelných strát bol spracovaný 
v zmysle normy STN  EN 12831 pre vonkajšiu teplotu  –11°C. Pri výpočte boli uvažované tepelnotechnické vlastnosti obvodového 
plášťa a strechy v zmysle stavebnej časti projektovej dokumentácie navrhnutej v súlade s odporúčanými hodnotami pre nové 
budovy podľa STN 73 0540-2 , tj.  
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
Miesto stavby                : Nitrianska Blatnica   
Vonkajšia výpoč. teplota : -11°C 
Vykurovacia látka   : voda 75/65°C 
 
3.  OPIS ZARIADENIA 
Zdrojom tepla je navrhnutý 2x kondenzačný plynový kotol Protherm Medveď Condens 35 KKS, s výkonom 10,1-33,3kW 
Kotol je umiestnený na 1.NP. Spaliny z kotla budú odvádzané pomocou komínového telesa nad strechu. 
Vývod je vyústený mini 0,5m,nad hrebeňu čo vyhovuje vyhláške č.706/2002. Výrobcom garantované koncentrácie sledovaných 
škodlivých sú pri kotloch Vaillant ecoTEC nasledovné:Trieda NOx- 5 
Výkon kotla je 47kW čo reprezentuje malý zdroj znečistenia. 
 

Príprava TV bude realizovaná v jestvujúcom zásobníkovom ohrievači  
 
4.  POPIS VYKUROVACEJ SÚSTAVY 
Navrhnuté vykurovacie telesá budú napojené ja jestvujúce rozvody UK 
Systém vykurovania je navrhnutý dvojrúrkový, nízkotlaký, teplovodný, s  núteným rozvodom vykurovacej vody 75/65°C  
Potrubné rozvody, sú zhotovené z plastových potrubí, príp.medených potrubí. 
Potrubia sú upevnené pomocou objímok a závesných prvkov. Ležatý rozvod bude z ohybnej rúrky z polybuténu s kyslíkovou 
bariérou a z vonkajšej ochrannej vlnitej rúrky z polyetylénu. Takéto riešenie osadenia rúrky v rúrke umožní na jednej strane zníženie 
tepelných strát a na druhej strane možnosť voľnej dilatácie, v dôsledku tepelnej rozťažnosti, vnútornej PB rúrky v ochrannej PE 
rúrke. 
Vertikálny rozvod je zasekaný v stene v určených miestnostiach, podľa výkresovej dokumentácie. Potrubie je potrebné zaizolovať, 
voči nežiadúcim únikom tepla, potrubnou izoláciou TUBEX.  
Vykurovacie telesá, sú navrhnuté oceľové, doskové fi. KORAD, typu VENTIL-Kompakt so spodným pripojením. VT je navrhnuté na 
prevádzkový tlak 0,6 Mpa, a je dodávané s ventilovou vložkou HEIMEIER - slúži na hydraulické prednastavenie. VT je vybavené 
termostatickou hlavicou HEIMEIER-D a odvzdušňovacím ventilom.  
 
5. TLAKOVÁ SKÚŠKA 
Vykurovacie zariadenie musí byť zmontované autorizovanými firmami. Skúšky zmontovaného vykurovacieho zariadenia je nutné 
previesť v zmysle STN 06 0310 – Ústredné vykurovanie, projektovanie a montáž. Jedná sa predovšetkým o skúšky: 
skúška tesnosti, skúška dilatačná, skúška vykurovacia 
O vykonaných skúška sa vyhotový protokol. Súčasťou preberacieho konania vykurovacieho zariadenia je zaškolenie obsluhy. 
Užívateľovi vykurovacieho systému je poskytnutý podrobný manuál na obsluhu 
Preplach potrubia, sa uskutoční po montáži všetkých príslušných zariadení. Všetky regulačné ventily na hlavných zariadeniach sa 
otvoria naplno. Po prepláchnutí musí byť celé zariadenie pred uvedením do prevádzky odskúšané.  
 Skúšky tesnosti a skúšky prevádzkové budú vykonané podľa STN 06 0310. 
Z hľadiska protikoróznej ochrany vnútorného povrchu vykurovacej sústavy je potrebné, aby bol systém plnený prostriedkom 
majúcim inhibičný vplyv na zmáčaný povrch použitých kovov s antikoróznym účinkom. Súčasne je potrebné udržiavať kyslosť vody 
v rozmedzí pH 5,8 – 9. 
 
6.  ZÁVER 
Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži. Po úspešnej tlakovej 
skúške sa nastaví regulácia a skontrolujú sa nastavené hodnoty ochranného systému. 
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