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1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY  

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

 

Dotknuté  územie je  situované v katastrálnom území  obce Chocholná – Velčice. 

Územie na juh od obce, mimo intravilánu obce ležiace medzi št. cestou I/61 a diaľnicou D1. S 

rozlohou cca 38ha je v súčasnosti poľnohospodársky využívanou pôdou. Vymedzenie hranice 

územia: 

Zo západu – západná hranica k.ú. obce - k.ú. Adamovské Kochanovce 

Zo severu –  komunikácia št. cesty I.tr I/61 

Z východu – komunikácia št. cesty I.tr I/50 

Z juhu  –  koryto Chocholanského potoka teleso diaľnice D1 

 

Reliéf záujmového územia  je rovinatý bez terénnych deformácií. Po obvodu je 

pozemok neoplotený. V súčasnosti je poľnohospodársky využívaný.  

          V zmysle zákona 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom  území 

nenachádzajú žiadne chránené územia prírody, chránené stromy, vzácne ani ohrozené druhy 

rastlín ani živočíchov ani ohrozené biotopy a ani  chránené vtáčie rezervácie.  Dotknuté 

územie v zmysle tohto zákona patrí do I. stupňa ochrany prírody. 
 

 

1.2 Vykonané prieskumy a ich dôsledky pre návrh stavby           

 

 

Všeobecné geologické pomery územia. 

 

Záujmové lokality sú súčasťou pravobrežnej aluviálnej nivy rieky Váh. Lokalita je 

podľa Atlasu SSR (1988) súčasťou geomorfologického celku Považské podolie, oddiel 

Trenčianska kotlina. 

Podľa „Regionálneho geologického členenia Západných Karpát“ (Vass a kol.1987) sú 

lokality súčasťou jednotiek :                   

                                                      I.rádu - 9   - Vnútrohorské panvy a kotliny 

                                                     II.rádu - 9E - Vnútorné kotliny 

                                                    III.rádu - 9EA - Trenčianska kotlina 

 

Na geologickej skladbe územia sa podieľajú sedimenty predkvartérneho podložia a 

kvartérnej výplne Trenčianskej kotliny. 

 

Predkvartérne podložie je tvorené jednak horninami mezozoika, v podobe flyšovej 

formácie strednej kriedy centrálno-karpatských sérií - manínskej a križňanskej jednotky 

vrásnenia, ktoré sú charakteristické striedaním polôh vápnitých ílovcov, pieskovcov 

a slieňovcov, jednak sedimentami neogénu v podobe „molasovej formácie“ tvorenej 

prachovcami a ílovcami s vložkami pieskovcov.   

Kvartérna výplň Trenčianskej kotliny je tvorená sedimentami rieky Váh, holocénneho 

a pleistocénneho veku, reprezentované jednak sedimentami fácie „korytového dna“ – 

súvrstvie piesčitých štrkov a pieskov údolnej Vážskej štrkovej terasy, ako aj nadložnými 

sedimentami fácie „povodňových hlín“.  
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Súvrstvie piesčitých štrkov a pieskov je dominantné súvrstvie kvartérnych 

sedimentov. Štrky sú stredne hrubé až hrubé, piesčité, lokálne sa vyskytujú piesky so štrkom. 

Valúny štrkov sú dobre opracované – zaokrúhlené. 

Celková mocnosť kvartérneho súvrstvia dosahuje cca 8 až 10 m.  

Ako súčasť kvartérneho súvrstvia sa tu môžu nachádzať vložky a šošovky bahnitého 

charakteru, ktorých pôvod je v pochovaných meandroch Váhu a jeho prítokov. 

 

 
Klimatické pomery. 

Lokalita je súčasťou teplej oblasti s kotlinovou klímou, okrsok mierne vlhký, teplý, 

s miernou zimou. Podľa pozorovaní stanice HMÚ Trenčianske Biskupice dosahuje oblasť 

nasledovné priemerné hodnoty veličín: 

priemerná ročná teplota                         9
o
 C 

teplota v januári                                -2 až -4
o
 C 

teplota v júli                                  18,5 až 20
o
 C 

ročné zrážky                                         670 mm/rok 

priemerná hĺbka premŕzania pôdy   30 – 40 cm 

extrémna            -„-                          60 – 80 cm 

 
Seizmicita územia. 

Podľa mapy seizmických oblastí v ČSN 73 0036 je skúmaná lokalita súčasťou územia, 

kde maximálna intenzita seizmických otrasov nepresiahne 6
o
 stupnice MSK - 64. 

Za návrhové seizmické zrýchlenie odporúčame uvažovať pre danú lokalitu, v zmysle 

citovanej normy, hodnotu aq = 0,2 m.s
-2

. 

 
Inžiniersko geologické zhodnotenie lokalít. 

Záujmové lokality sa nachádzajú v priestore pravobrežnej aluviálnej nive rieky Váh. 

V geologickej skladbe vybratých lokalít, ktoré sú v súčasnosti poľnohospodársky využívané, 

očakávame na základe výsledkov starších geologických prieskumov veľmi príbuznú  

geologickú skladbu, zloženú z nasledovných vrstiev a súvrstiev: 

 
A. Súvrstvie antropogénnych sedimentov. 

Výskyt súvrstvia predpokladáme len vo výplni výkopov pre uloženie podzemných 

inžinierskych sietí a v tesnej blízkosti líniových stavieb – násyp cesty, železničnej trate 

a dialnice D1. 

Vrstvu ornice odhadujeme na 20 až 50 cm. 

 
B. Súvrstvie fácie „povodňových hlín“. 

Je tvorené piesčitým ílom triedy F4 so symbolom CS, stredno plastickými hlinami 

triedy F5 so symbolom MI  a zeminami triedy F 6 so symbolom CL a CI.. 

Povrch súvrstvia sa nachádza v hĺbkach 0,3 až 0,5 m pod terénom. Hrúbka súvrstvia 

hlín dosahuje 0,5 až 2,2 m. Miestami nebolo súvrstvie zistené.    

 

Geotechnické charakteristiky zemín súvrstvia: 

 

zemina 

triedy                 F4, symbol CS                F6, symbol CL, CI                 F5 symbol MI 

 

(kNm
-3

)                  18,5                             18,7 – 21                              19,3 – 19,5 
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u  (
o
)                          0                                       0                                            0 

cu  (kPa)                     50                                 50 – 60                                     60 

ef   (
o
)                       20                                 15 – 20                                     20 

cef  (kPa)                    15                                 10 – 15                                     10 

                                0,35                                 0,40                                       0,40 

                                0,62                                 0,47                                       0,47 

Edef  (MPa)                  4                                2,5 – 4                                         4   

IC                                0,8                              0,7 – 1,3                                     1,2 

 

C. Súvrstvie štrkov a pieskov. 

Povrch súvrstvia sa nachádza prevažne v hĺbkach 1,0 až 2,8 m pod terénom, miestami 

vystupuje tesne pod povrch terénu na úroveň 0,2 až 0,3 m, čiže tesne pod ornicu. 

Súvrstvie je tvorené vážskym štrkopieskom s dobre opracovanými valúnmi kremeňa, 

granitu, kremenca, vápenca, pieskovca, veľkosti prevažne do 6 cm, ojedinele 8 – 12 cm. 

Medzerná výplň je tvorená prevažne strednozrnným pieskom s premenlivým obsahom hlinitej 

zložky. Súvrstvie je prevažne stredne uľahlé, miestami uľahlé. Pri jeho povrchu sa môžu 

nachádzať aj časti kypré.  

Súčasťou súvrstvia sú nepravidelné vložky a polohy pieskov a pieskov so štrkom 

s premenlivým stupňom zahlinenia až zaílovania.  

Množstvo hlinitej a ílovitej frakcie obsiahnuté s štrkoch nám ich rozdeľuje do tried G1 

až G5, so symbolmi GW až GC. 

Polohy pieskov sú zatriedené do tried S2 a S4, so symbolom SP a SM. 

 

 

 

Geotechnické charakteristiky zemín súvrstvia: 

Trieda                  G1 – GW        G2 – GP         G3 G-F              G4, GM           G5, GC 

  (kNm
-3

)                 21                   20                    19                  19 – 19,5             19,5 

ef  (
o
)                       38                 32 – 36              34                   28 – 30                 28 

cef  (kPa)                    0                       0                    0                          5                      5 

                               0,20                  0,20                0,25                    0,30                0,30 

                               0,90                  0,90                0,83                    0,74                0,74 

Edef  (MPa)               400                100 – 200           100                    50 – 70             50 

 

Geotechnické charakteristiky vložiek pieskov: 

Trieda                       S2 – SP                                    S4 – SM             

  (kNm
-3

)                   18,5                                            18 
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ef  (
o
)                          32                                              30 

cef  (kPa)                        0                                                0 

                                   0,28                                          0,30 

                                   0,78                                          0,74 

Edef  (MPa)                     25                                             10 

 

C. Súvrstvie „mŕtvych ramien“.   

Pochované meandre rieky Váh boli overené na lokalite PP CHV – Sihoť. 

Súvrstvie je tvorené hlinami s nízkou a ílom so strednou plasticitou, tmavosivej farby, 

s výrazným bahnitým zápachom. Konzistencia súvrstvia je mäkká až kašovitá, menej tuhá. 

Súvrstvie sa nachádza prevažne v hĺbkovom rozhraní 2,3  až 5,5 m, miestami 1,8 až 

5,0 m. 

Súvrstvie je tvorené zeminami triedy F5 so symbolom MI a zeminami triedy F6 so 

symbolom CL. 

 

 

 

Geotechnické charakteristiky zemín súvrstvia: 

Trieda                                     F5                                                F6 

Vlhkosť %                              43,7                                              17 

  (kNm
-3

)                                18                                               19,5 

wL %                                        44                                                 31 

IP                                              17                                                 13 

IC                                                  0                                                    0,6 

obsah org.látok %                   3,3                                                   1,1 

u  (
o
)                                        0                                                      0 

cu  (kPa)                                    30                                                    50  

ef  (
o
)                                        15                                                    20 

cef  (kPa)                                    5                                                      10 

                                               0,40                                                 0,40 

                                               0,47                                                 0,47 

Edef  (MPa)                                1,5                                                     3 

 

D. Súvrstvie neogénneho podložia. 

Nachádza sa v hĺbke 8 – 12 m pod povrchom terénu. Pri povrchu je prevažne tvorené 

rozloženými neogénnymi horninami molasovej formácie, tvorenými prachovcami a ílovcami 

s vložkami pieskovcov.  
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Povrchová časť súvrstvia tvorená ílom a  piesčitým ílom až ílovitým pieskom 

prevažne pevnej a tvrdej konzistencie,  je klasifikovaná do tried F8 symbol CH, F6 symbol CI 

a F4 symbol CS. 

Hlbšie časti súvrstvia sú klasifikované do triedy R5. 

 

Geotechnické charakteristiky zemín: 

Trieda                                     F4                       F6                         F8                   

  (kNm
-3

)                              18,5                      21                         21 

IC                                         0,6 – 1,1                 1,2                     1,1 – 1,3 

u  (
o
)                                       5                          5                           5 

cu  (kPa)                                  80                         80                        80 

ef  (
o
)                                     22                         15                         15 

cef  (kPa)                                 30                         30                         30 

                                             0,35                      0,40                     0,42 

Edef  (MPa)                              10                         10                         10 

Hydrogeologické pomery. 

Vodonosným horizontom hladiny podzemnej vody je súvrstvie vysoko priepustných 

vážskych štrkov, ktoré sa nachádzajú v celej údolnej nive Váhu. Predpokladá sa, že hladina 

podzemnej vody je v priamej hydraulickej závislosti od hladiny vody v koryte Váhu. Rozptyl 

hladiny vody predpokladáme v intervale asi 1 m. Podložné neogénne súvrstvie je tvorené 

nízko priepustnými zeminami a vytvára hydraulickú bariéru. 

 

Úroveň hladiny podzemnej vody bola v starších geologických prieskumoch 

zaznamenaná  

v hĺbke 2,3 – 6,5 m pod terénom. Hladina podzemnej vody je voľná, lokálne mierne 

napätá. 

Je možný výskyt hladiny podzemnej vody vo viacerých horizontoch za sebou. 

  
Kontaminácia pôdy. 

Vykonanou rekognoskáciou terénu sme v priestore lokalít nezistili žiadne 

makroskopické znaky kontaminácie pôdy. Terén lokalít je mierne zvlnený, neboli zistené 

divoké skládky odpadov. 

  

Záver.  

Realizovaný orientačný prieskum nám umožnil zostaviť predbežný model inžiniersko-

geologického prostredia záujmových lokalít. 

Je možné predbežne uviesť, že lokality vybraté pre výstavbu sa dajú charakterizovať 

a vhodné pre uvažovaný zámer. 

Z hľadiska výstavby je možné pre menej náročné objekty uvažovať ako základovú 

pôdu súvrstvie „povodňových hlín“, plošné zakladanie na základových pätkách a pásoch. 

Pre náročnejšie  stavby bude potrebné uvažovať s umiestnením základovej škáry na 

hlbšie uloženom štrkovom súvrství.  
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Negatívom geologickej skladby lokalít je prítomnosť súvrstvia „mŕtvych ramien“. 

Preto pred projektovaním objektov bude nutné vykonať podrobný inžiniersko-geologický 

prieskum pre každý objekt zvlášť.    

 
Radón 

 

Výsledky stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu stavebného 

pozemku pre akciu – logistický park Sihoť – Chocholná – Velčice preukázali, že štatisticky 

významné hodnoty tretích kvartilov súborov hodnôt (QcAR SO2 = (15,24 ± 3,51) kBq.m-3, 

QcAR SO5 = (14,14 ± 3,14) kBq.m-3) prekračujú zásahovú úroveň stanovenú vo Vyhláške 

MZ SR č. 528/2007 pre pôdy s nízkou priepustnosťou (10 kBq.m-3 ). Podľa už citovanej 

Vyhlášky MZ SR č. 528/2007 realizácia stavby vyžaduje ochranné opatrenia stavebného 

objektu.  

Pri ochrane stavieb na pozemku so stredným radónovým rizikom sa za dostatočné 

opatrenie považuje prevedenie všetkých kontaktných konštrukcií v 1. kategórii tesnosti - 

stavebné konštrukcie výrazne obmedzujúce prúdenie vzduchu a znižujúce transport radónu 

difúziou; obsahuje vždy minimálne jednu vrstvu celistvej protiradónovej izolácie s plynotesne 

prevedenými prestupmi. 

 

 

1.3 Použité mapové a geodetické podklady, zameranie, a overenie podzemných vedení  

 

Ako východiskové podklady pre vypracovanie dokumentácie boli použité následné 

podklady: 

- polohopisno - výškopisné zameranie stavby – Ing.Havier Karol (03/2008) 

- kópia katastrálnej mapy, LV parciel 

 

1.4 Príprava pre výstavbu 

 

Investor pred zahájením realizácie plochu pripraví na vykonanie stavebných prác. Pred 

začatím prác na stavbe je nutné overiť a vytýčiť poverenými odbornými pracovníkmi 

správcovských organizácií a investorom existujúce inžinierske siete (v prípade ich 

prítomnosti), aby nedošlo k ich poškodeniu, prípadne úrazu.   

  

1.5 Ochranné pásma 

 

V rámci ÚPN obce Chocholná–Velčice sú vymedzené nasledovné ochranné pásma : 

ochranné pásmo diaľnice a výhľadovej rýchlostnej cesty R2– redukovaná šírka 50 m 

od osi priľahlej vozovky, (na základe výnimky MDPaT) 

 ochranné pásmo železnice – šírka 60 m, 

 ochranné pásmo cesty I. triedy – 50 m od osi krajného jazdného pása. 

 ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia: 

 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV (v lesných priesekoch 7 m), 

 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane, 

 20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane, 
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 25 m pri napätí od 220 kV 220 kV do 400 kV vrátane 

 35 m pri napätí nad 400 kV 

 ochranné pásmo plynovodou: 

 4 m pre plynovody s menovitou svetlosťou do 200 mm 

 8 m pre plynovody s menovitou svetlosťou do 500 mm 

 12 m pre plynovody s menovitou svetlosťou do 700 mm 

 50 m pre plynovody s menovitou svetlosťou nad 700 mm. 

ochranné pásma letiska Trenčín   

pre plynovody, sa stanovuje aj bezpečnostné pásmo podľa osobitého predpisu. 

hygienické ochranné pásma 

hygienické ochranné pásmo objektov poľnohospodárskej výroby RDP Chocholná–

Velčice (150 m) 

vonkajšie ochranné pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja Veľké Bierovce  

studňa HŠB-1 .  

 

V stanovených ochranných pásmach je stavebná aktivita obmedzená podmienkami správcu a 

príslušnej právnej normy. 

 

 

2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ 

RIEŠENIE STAVBY 

2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia 

stavby  

 

Urbanistické riešenie 

 

Urbanisticko-technické riešenie osadenia stavby vychádza z primárnych požiadaviek 

na efektívne využitie dotknutej časti obce Chocholná – Velčice.  

Navrhovaná zóna je situovaná podľa Územného plánu sídelného útvaru Chocholná – 

Velčice do územia definovaného ako výrobné územie: plochy priemyselnej výroby. Dané 

územie bude určené predovšetkým na umiestňovanie menších zariadení výroby, skladov, 

výrobných služieb, veľkoobchodu a logistiky, podstatne neobťažujúcich okolie.  S touto 

funkciou sa počíta ako s dominantnou pri rozvoji nových plôch s charakteristikou výroby 

a logistiky v Chocholnej – Velčiciach.  

Z uvedeného vyplýva, že predkladaná dokumentácia nie je v rozpore s platným 

územným plánom  a je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou. 

 

 

Architektonické riešenie 

 

Hala S2 má v súlade typologickými požiadavkami „logistického" skladovania 

obdĺžnikový pôdorys s osvedčenou modulovou skladbou zvislej nosnej konštrukcie zo 

železobetónových stĺpov 12 x 24 m, pri obvodovom plášti bude mať podporné konštrukcie po 

6 m. 
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Administratívne, sociálne a technické priestory sú umiestnené v dvojpodlažných 

vstavkoch, ktoré sú situované v rohoch haly, v súlade s požiarnymi úsekmi. Vstavky sú 

navrhnuté všeobecne a môžu byť upravované podľa konkrétnych požiadaviek budúcich 

nájomcov. 

Vstupy do hál sú navrhnuté dvomi spôsobmi: vo vyhradených pozíciách sú navrhnuté 

vjazdy do hál, v bežných traktoch sú navrhnuté štandardné, elektricky ovládané brány  s 

vyrovnávacou plošinou, vo výške 1,200 m nad spevnenou plochou. Spevnená plocha je v 

priestore brán opatrená štandardnými vodiacimi profilmi. Vstup pre zamestnancov a 

návštevníkov je riešený vo vyhradených pozíciách v rohoch jednotlivých častí haly v 

kombinácii so schodiskami spájajúcimi 2.np podlažia. Únikové východy sú umiestnené po 

obvode haly v kombinácii s vonkajšími oceľovými schodiskami. 

V architektonickom návrhu haly je dôraz na plastické stvárnenie fasády. Farebným a 

technickým riešením fasády a vložením presvetľovacích prvkov v rohoch haly, bola 

odstránená monotónnosť výrazu. Súčasne je podporený „nový“ výraz fasády riešením 

osvetlenia a základnou informačnou grafikou, opäť nad rámec bežných riešení. Predložený 

návrh fasád je variabilný a počet prvkov môžeme regulovať vo väzbe na užívateľské 

požiadavky a investičné náklady. 

 

 

Stavebno-technické riešenie 

 

SO 2-201 Logistická hala S2 

 

Projekt haly Logistická hala S2 v rámci Logistického parku Sihoť Chocholná-Velčice  

vychádza z požiadaviek investora a budúcich užívateľov. Jedná sa o jednopodlažný halový 

objekt, s dvojpodlažnými administratívnymi vstavkami. Súčasťou vstavkov sú všetky 

potrebné sociálne zariadenia. Hala je rozdelená na osem častí rozdelených požiarnymi 

deliacimi stenami. Zámerom investora je realizácia odpovedajúcich skladovacích, 

administratívnych a pomocných plôch, ktoré budú plne spĺňať požiadavky pre činnosť 

nájomcov. 

 

Urbanisticko-technické riešenie osadenia stavby Logistická hala S2 v Logistickom 

parku Sihoť Chocholná-Velčice  vychádza z primárnych požiadaviek na efektívne využitie 

dotknutého územia obce Chocholná-Velčice.  

Architektonické riešenie vychádza z požiadaviek na charakter priemyselných stavieb a 

stavebne–technických štandardov investora. Vlastný architektonický výraz je daný použitým 

druhom stavebných konštrukcií. Hala bude riešená ako betónový skelet opláštený 

sendvičovými a skladanými panelmi na báze plechu s tepelne izolačnou výplňou z minerálnej 

vlny. Fasáda je členená zásobovacími mostíkmi umožňujúcimi nakladanie a vykladanie 

tovaru a presvetľovacími pásmi okien vstavkov v rohoch haly tak, aby bola fasáda pohľadovo 

rozčlenená, zatraktívnená a súčasne zlepšená orientácia zamestnancov aj návštevníkov. 

Farebnosť fasády je riešená v súlade s firemnou farebnosťou spoločnosti.  

Dispozičné riešenie haly vychádza z požiadavky investora, vytvoriť univerzálnu halu s 

možnosťou rozdelenia na viacero dispozične a prevádzkovo nezávislých častí s možnosťou 

prenájmu viacerým nájomcom.  

Logistická hala S2 je objekt pôdorysných rozmerov obdĺžnika s rozmermi 660x192m s 

maximálnou výškou haly 12,4m nad terénom. Svetlá výška haly po väzník je 10,1m. Vstupy 

do haly sú zabezpečené 18 priemyselnými bránami pre vjazd nákladnej dopravy. V rohoch 
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jednotlivých častí haly sú situované samostatné dvojpodlažný administratívno-sociálny 

vstavky s rozmermi 18,5x9,6m, v rámci ktorého je vstup pre zamestnancov a návštevníkov. 

Hala je v dispozične riešená ako 8 samostatných priestorov navzájom oddelených 

požiarnymi deliacimi konštrukciami. V typických vstavkoch sú na prízemí situované vstupné 

priestory - chodba, zasadacia miestnosť, kancelária, sklad, šatne, sprchy, WC zamestnancov a 

schodisko. Na poschodí prístupnom zo samotnej chodby sa nachádzajú kancelárske priestory, 

serverovňa, sklad a WC zamestnancov. Dispozičné riešenie je prispôsobené predpokladanému 

počtu zamestnancov tak, aby vyhovovalo ich nárokom a požiadavkám a zbytočne sa 

neuberalo zo skladovacích priestorov.  

V rámci haly sú dispozične vyčlenené 2 priestory pre trafostanice. Každá trafostanica je s  

kobkami pre transformátory, VN a NN rozvodňou. Pôdorysné rozmery trafostanice sú zrejmé 

z výkresovej časti. Tieto priestory sú prístupné z exteriéru 

 

Prehľad jednotlivých zmien stavby: 

 

- Zmena etapovitosti výstavby 

V pôvodnom projekte pre stavebné povolenie sa uvažovalo s rozdelením výstavby 

haly do ôsmich etapách:  

- v 1. etape sa realizuje  časť haly B s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “1-29“ / “A-E“.   

- v 2. etape sa realizuje  časť haly A s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “1-29“ / “E-I“.   

- v 3. etape sa realizuje  časť haly D s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “29-57“ / “A-E“.   

- v 4. etape sa realizuje  časť haly C s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “29-57“ / “E-I“. 

- v 5. etape sa realizuje  časť haly F s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “57-85“ / “A-E“.   

- v 6. etape sa realizuje  časť haly E s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “57-85“ / “E-I“.   

- v 7. etape sa realizuje  časť haly H s rozmermi 96 x 156 m, medzi osami “85-111“ / “A-E“.   

- v 8. etape sa realizuje  časť haly G s rozmermi 96 x 156 m, medzi osami “85-111“ / “E-I“. 

 

Etapy 7 a 8 sú už zrealizované a skolaudované. 

 

V súčasnosti sa investor rozhodol, že v druhej fáze začne s výstavbou časti haly  medzi 

osami “1-29“, teda bude realizovaná časť haly B, ktorá sa pôvodne uvažovala realizovať v 1. 

etape Projekt zmeny stavby rieši zmenu dispozičného a prevádzkového riešenia haly v týchto 

častiach haly. 

 

- Zmena dispozičného riešenia haly 

Dispozičné riešenie haly v časti B je upravené a prispôsobené potrebám nájomcov. 

Blok B sa rozdelí na 3 prevádzkovo nezávislé časti – B1, B2, B3. V osi 9 budú časti B1 a B2 

od seba oddelené stenou z minerálnych panelov a v osi 19 budú časti B2 a B3 od seba 

oddelené pletivovým oplotením. Pri osi A/14 - pre časť B2 je doplnený vstavok vytvorený z 3 

modulových kontajnerov. Protipožiarna stena v osi 29 pôvodne navrhovaná ako ŽB 

prefabrikovaná stena bude zo sendvičových panelov s požiarnou odolnosťou podľa projektu 

PO. Do obvodovej steny v osi 1 boli doplnené 2 vstupy pre vjazd nákladnej dopravy do haly. 

 

- Zmena dispozičného riešenia vstavkov  

Vo vstavku pri osi A/1 (časť B1) sú na prízemí situované vstupné priestory – recepcia 

a chodba, denná miestnosť, kancelária, WC zamestnancov, šatne mužov a žien, umyvárne 

mužov a žien spolu s WC,  technická miestnosť, schodisko a sklad výživových doplnkov. 

S prístupom zvonku sú tu aj miestnosti pre trafostanice a VN + NN rozvodňa . Na poschodí 
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prístupnom zo samotnej chodby sa nachádzajú kancelária , sklad, serverovňa a WC 

zamestnancov. 

Nový vstavok pri osi A/14 (časť B2) je vytvorený z 3 modulových kontajnerov. V 1. 

kontajnery bude kancelária a WC zamestnancov, v 2. kontajnery bude šatňa mužov vrátane 

sprchy a WC a  v 3. kontajnery bude šatňa žien vrátane sprchy a WC. 

Vo vstavku pri osi A/29 (časť B3) sú na prízemí situované vstupné priestory – chodba, 

zasadacia miestnosť, kancelária, šatne mužov a žien, umyvárne mužov a žien, WC 

zamestnancov, upratovačka, sklad, technická miestnosť a schodisko. Na poschodí prístupnom 

zo samotnej chodby sa nachádzajú kancelária, zasadacia miestnosť, kuchynka, šatňa, 

umyváreň, archív, serverovňa a WC zamestnancov. 

 

Nové dispozičné riešenie vstavkov je zrejmé z výkresovej časti projektu. 

 

- Zmeny na fasáde haly 

Prefa sokle na fasáde haly sú znížené z +0,400 na +0,300, pôvodne navrhované 

fasádne sendvičové panely sú zmenené z 1200 mm na 1100 mm. V juhozápadnej fasáde boli 

doplnené okná  a 2 brány pre vjazd nákladnej dopravy do haly. 

 

Nosná konštrukcia objektu bude realizovaná ako prefabrikovaná železobetónová 

konštrukcia tvorená votknutými stĺpmi, strešnou konštrukciou a konštrukciou podlaží 

vstavkov. Vo vstavkoch sú zvislé nosné konštrukcie v mieste schodiska doplnené o ŽB 

prefabrikované steny. Hala je v pozdĺžnom smere rozdelená na 7 dilatačných celkov, v 

priečnom smere na 2 dilatačne celky. Dilatácia bude realizovaná posuvným uložením nosných 

prvkov v mieste dilatácie. Raster hlavných stĺpov je v pozdĺžnom smere 55x12,0m a v 

priečnom smere 8x24,0m. Raster obvodových stĺpov je v pozdĺžnom smere 110x6,0m 

a v priečnom smere 32x6,0m.  Stĺpy vstavku budú vo vzájomných vzdialenostiach 6,0m. 

Pomocné stĺpy pre uchytenie deliacich stien z minerálnych panelov budú oceľové stĺpy HEA 

200 osadené medzi prefabrikované stĺpy. 

Obvodový plášť haly bude realizovaný zo sendvičových panelov hr. 120mm s výplňou 

z minerálnej vlny. Panely budú kladené vodorovne a ukotvené k stĺpom prefabrikovanej 

konštrukcie. Po obvode budú uložené na prefabrikované sendvičové základové nosníky na 

úrovni +0,40 ktoré zároveň tvoria sokel haly. Zvislé škáry budú prekryté typovou lištou v 

rovnakom farebnom odtieni ako panel. Všetky klampiarske výrobky sú systémovou dodávkou 

obvodového plášťa.V mieste vyrovnávacích mostíkov bude obvodový plášť tvorený 

prefabrikovanými  sendvičovými panelmi hr. 280mm.Obvodový plášť vstavkov bude riešený 

ako skladaný s izoláciou z minerálnej vlny celkovej hrúbky 120mm. Vnútorné deliace steny 

budú realizované 3 spôsobmi:  

- zo sendvičových panelov hr. 120mm s výplňou z minerálnej vlny Panely budú 

ukotvené k stĺpom prefabrikovanej konštrukcie a na pomocné oceľové stĺpy HEA 200 

osadené vo vedľajších osiach medzi prefabrikované stĺpy. 

- zo ŽB panelov hrúbky 130mm zasúvaných do drážok deliacich stĺpov.  

- z pletivového oplotenia. 

Požiarna odolnosť stien podľa projektu PO.  

 Strešný plášť haly bude realizovaný ako ľahký, skladaný, montovaný v skladbe PVC 

fólia, tepelná izolácia z minerálnej vlny, parozábrana, trapézový plech. 

Podlahu haly bude tvoriť drátkobetónová bezškárová doska hrúbky 180mm. Do 

dilatačných škár medzi celkami bezškárovej dosky budú vložené dilatačné profily potrebnej 
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únosnosti. Pod doskou bude zrealizovaný násyp zo štrkodrvy v hrúbke 220mm. Parametre 

podložia pod doskou haly musia byť dosiahnuté  Edef,2 > 100MPa a Edef,2/Edef,1 < 2,3. 

Vstavky sú od haly oddelené výplňovým murivom hrúbky 300mm z pórobetónových 

tvaroviek na lepidlo. Priečky vstavku sú navrhnuté sádrokartónové v rôznych hrúbkach na 

kovovej nosnej konštrukcii. Všetky priečky budú obojstranne opláštené a vyplnené 

minerálnou vatou. 

Železobetónové stĺpy objektu budú založené na pilótach s priemerom 900mm 

s hornou hranou pilót na úrovni 1,63 respektíve -1,73 pri vnútorných stĺpoch v hlavných 

osiach a -2,83 v mieste vyrovnávacích mostíkov.  

Stĺpy budú kotvené do pilót cez kruhové monolitické kalichy priemeru 1,5m. Výška 

monolitických kalichov je navrhnutá 1,4m pre vnútorné stĺpy a 1,3m pre stĺpy po obvode 

haly. Dvojice stĺpov na rozhraní vstavkov a samotnej haly budú kotvené do pilót cez 

monolitické kalichy 1,25x1,9m výšky 1,3m Po obvode haly budú na kalichy uložené 

sendvičové základové nosníky šírky 280mm. V mieste vstupných brán budú monolitické 

kalichy prepojené monolitickým základovým trámom prierezu 400x500mm, vzhľadom na 

prenos účinkov od nápravy vozidla. 

Vo vstavkoch a trafostanici po obvode, pod prefabrikované steny schodiska a nástupné 

rameno budú realizované železobetónové základové pásy prierezu 500x500 a 600x500mm.  

Vyrovnávacie mostíky budú realizované ako prefabrikované ŽB konštrukcie 

s hrúbkou stien 200mm. Pod mostík bude realizovaný železobetónový základový pás prierezu 

700x500mm. Mostíky budú doplnené o monolitické dno v spáde hr. 200mm. 

Montované prefabrikované základové nosníky a soklové panely budú prevádzané na 

pieskové podsypy. Kvôli podmŕzaniu bude pod základovými nosníkmi a soklovými panelmi 

zrealizovaný štrkový vankúš zo štrkodrvy. V miestach zemných prác bude prevedené 

dosypanie po úroveň HTÚ zo zhutnenej štrkodrvy eventuálne z adekvátneho zhutniteľného 

materiálu. Tento podsyp, dorovnanie v mieste výkopov a ďalšie zemné práce súvisiace s 

montážou skeletu budú súčasťou  stavebného riešenia. 

Výkopy budú minimálneho rozsahu. Jedná sa najmä o výkopy pre pilótové základy a 

monolitické základové kalichy. Tieto výkopy budú z malej časti realizované v násypoch 

zemnej dosky, ktorá je súčasťou HTÚ a taktiež v pôvodnom teréne. Výkopy budú okrem 

výkopov pre pilóty a kalichy otvorené svahované. Výkopy pre pilóty budú realizované vo 

výpažnici. Trieda ťažiteľnosti pre ílovitý a piesčitý štrk 3. 

Otvorené výkopy sú uvažované mimo úroveň hladiny podzemnej vody. Úroveň 

hladiny podzemnej vody je podľa geologického prieskumu na úrovni  3,77=194,41m.n.m. 

Výkopy pre pilóty zasiahnu do úrovne spodnej vody. S čerpaním spodných vôd nie je 

uvažované. 

 

 

Technicko-ekonomické údaje:  

Zastavaná plocha                                       :    127.666,95 m
2
 

Obostavaný priestor                                       :  1593.794,20 m
3
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2.2 Riešenie technológie 

 

PS 601  Skladovanie 

 

Riešenie uvedeného súboru zostáva bez zmeny. 

 

 

PS 603  Trafostanica 

 

Trafostanica bude riešená vo vstavku v hale. V samostatnej miestnosti bude umiestnená 

rozvodňa VN s rozvádzačom pozostávajúcim zo štyroch polí. Dve polia sú prívodné – prívod 

z hlavnej trafostanice v hale S1 a prívod z podružnej trafostanice v hale S2D. Dve polia 

rozvádzača VN tvoria vývody na transformátory 630 kVA. Dva transformátory 630 kVA – 

vzduchové, zaliate v epoxide budú umiestnené v transformátorových komorách. V rozvodni 

NN bude umiestnený rozvádzač RH, pozostávajúci zo štyroch polí. Dve polia sú prívodné od 

transformátorov a dve polia sú vývodové. Obidve sekcie rozvádzača NN sú spojené 

pozdĺžnou spojkou. 

 

 

PS 604  Stabilné hasiace zariadenie 

 

Projekt sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia [ďalej „SHZ“] rieši aktívnu 

požiarnu ochranu skladovej haly. Rozsah chráneného priestoru vychádza z riešenia 

protipožiarnej bezpečnosti stavby.     

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie so sprinklerovými hlavicami ESFR je 

samočinné požiarnotechnické zariadenie, ktoré vzniknutý požiar skôr likviduje ako kontroluje 

už v prvej fáze, bez zásahu ľudského činiteľa. Sprinklerové hlavice ESFR sú určené pre 

hasenie regálových skladov. Ich použitie pre hasenie materiálov skladovaných v blokovom 

skladovaní nie je vhodné. Zariadenie pozostáva zo zdroja vody, riadiacej ventilovej stanice, 

poplachového a monitorovacieho zariadenia a potrubných rozvodov so sprinklerovými 

hlavicami. V potrubí medzi ventilovou stanicou a sprinklerovými hlavicami je udržiavaný 

konštantný tlak vody. Sprinklerová hlavica sa pri dosiahnutí otváracej teploty tepelnej tavnej 

poistky (pre použité hlavice je to 74°C) samočinne otvorí, prichádza k poklesu tlaku 

v rozvodnom potrubí, následnému otvoreniu riadiaceho ventilu a spusteniu sprinklerového 

hasiaceho zariadenia. Po otvorení sprinklerovej hlavice dochádza k výtoku vody vo forme 

sprchového prúdu. Otvoria sa len sprinklerové hlavice, ktoré sú nad ohniskom požiaru alebo 

v jeho blízkosti, t.j. len tie, ktorých funkčnosť je nevyhnutná k haseniu. Zariadenie je 

dimenzované v zmysle normy FM Global a technickej dokumentácie výrobcu na spustenie 12 

kusov sprinklerových hlavíc typu ESFR. Po otvorení riadiaceho ventilu sa samočinne spustí 

poplachové zariadenie. Dodávku hasiacej vody do sprinklerového systému zabezpečuje 

nevyčerpateľný zdroj vody a dieselové čerpadlo. 

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie pracuje samočinne, nevyžaduje okrem 

pravidelných kontrol, skúšok a údržby pracovné sily. 

Všetky určené komponenty SHZ budú vyhovovať požiadavkám spoločnosti FM Global.  

 

Podklady pre návrh SHZ 

Systém SHZ je na základe zadania objednávateľom navrhnutý podľa predpisov platných 

v SR (napr. Vyhl. 169/2006 Z. z., STN EN 12 845, FM-DS a ďalšie).  Dodávka a montáž 
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systému je realizovaná podľa platných miestnych predpisov a noriem firmou pre montáž 

sprinklerov a použité komponenty majú potrebné certifikáty platné v SR. Ďalším podkladom 

bola projektová dokumentácia stavby – časť architektúra. 

 

Popis zariadenia 

Sprinklerové SHZ pozostáva z týchto hlavných častí: 

 

Zdroj vody – strojovňa SHZ s čerpadlom a zásobnou nádržou s plným objemom – je 

existujúca vybudovaná v I. Etape výstavby 

Mokré ventilové stanice 

Potrubné rozvody 

Sprinklerové hlavice 

Závesy potrubí 

Zatriedenie jednotlivých priestorov 

Skladovací a výrobný priestor hál bol zatriedený do triedy rizika podľa dostupných 

informácií objednávateľa. Administratívne priestory tvoria samostatné požiarne úseky a nie sú 

istené stabilným hasiacim zariadením. 

Skladovacie a výrobné  priestory sú rozdelené do hasebných skupín. Ku každej skupine 

je priradená jedna ventilová stanica DN200. Požiadavky na typ EFSR sprinklerov a potrebné 

parametre sú určené podľa normy FM DS 8-9.  

 

 

Projekčné veličiny navrhovaného SHZ 

Systém Vodný mokrý systém ESFR 

Účinná plocha 12 sprinklerov (111,6 m2) 

Minimálny prietok na hlavici 456 l / min 

Maximálna plocha istená 

hlavicou 
9,3 m2 

Min. tlak na hlavici 3,6 bar 

Prevádzkový čas 60 min 

Skladovaný materiál 

Papierové rolky, neľahčené plasty a materiál I, II, III, IV 

tried zabalené alebo nezabalené. 

Prázdne drevené palety a neľahčené plasty v regáloch 

alebo na podlahe. 

POZOR ! 

Nesmú byť plné police v regáloch 

Nesmú byť skladované napenené (ľahčené) plasty 

Nesmú byť pre skladovanie použité zvrchu otvorené 

kontajnery zadržiavajúce vodu. 

Max. výška skladovania 10,7 m 

Max. výška haly 12,2 m 

Navrhnuté hlavice ESFR, 74 °C, K faktor 240, Pendent 
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2.3 Riešenie dopravy a napojenie na dopravný systém 

 

Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice je dopravne napojený na cestu I/61 Nové 

Mesto nad Váhom – Trenčín v intraviláne obce Chocholná-Velčice. Miesto napojenia je 

vzdialené cca 1,1 km od mimoúrovňovej križovatky s cestou I/9 Brno (ČR) – Zvolen. Vo 

vzdialenosti cca 400 m od križovatky ciest I/61 a I/9 je mimoúrovňová križovatka cesty I/9 s 

diaľnicou D1 Bratislava – Žilina. Hlavný dopravný prúd vozidiel zabezpečujúcich dovoz a 

odvoz tovaru logistického parku je zo smeru od Trenčína.  

Komunikácie objektu haly S2 budú na existujúcu cestnú sieť napojené prostredníctvom 

križovatky s cestou I/61 a komunikácií vybudovaných v rámci prevej etapy výstavby. 

 

Bilancia statickej dopravy  

 
 Predkladaná bilancia je spracovaná v zmysle STN 73 6110/Z2 na základe nižšie uvedených 

vstupných údajov. 

 

Vstupné údaje (predpokladané): 

 

1. Zariadenia výroby (1x skladovacia hala) 

 - počet zamestnancov (1.+ 2. zmena)    54 

 - počet návštevníkov       5 

 

Základné ukazovatele výhľadového počtu parkovacích stojísk  (v zmysle STN 736110/Z2): 

 

1. Zariadenia výroby 

- pre každých 4 zamestnancov pripadne 1 parkovacie miesto 

- pre každých 7 návštevníkov pripadne 1 parkovacie miesto 

 

Po = 54 : 4 + 5 : 7 = 14,2 

 

 

Pre výpočet bilancie statickej dopravy boli použité nasledujúce koeficienty (v zmysle STN 73 

6110/Z2): 

 

kmp – regulačný koeficient              1,00 

kd – súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce      1,40 

 

N = 1,1 * Oo + 1,1 * Po * kmp * kd  = 1,1 * 0 + 1,1*14,2 * 1,00 * 1,40 = 21,9stojísk 

 

N = 22 parkovacích miest 

 

 Podľa výpočtu bilancie statickej dopravy je potrebné navrhnúť minimálne 22 parkovacích 

miest pre sekciu B skladovej haly S 2. V rámci aktuálnej zmeny stavby pred dokončením je pre sekciu 

B navrhnutých 36 miest. Celkovo je navrhnutých 475 parkovacích miest pre skladovaciu halu S 2.  

 

V rámci areálu logistického parku bolo v prvej etape navrhnuté parkovisko pre nákladné 

automobily s kapacitou 53 miest a pred vstupom do areálu parkovisko s kapacitou 11 

parkovacích miest, celkovo bolo v rámci logistického parku navrhnutých 64 parkovacích 

miest pre  nákladne automobily. 
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SO 312 Komunikácie a spevnené plochy 

 

 
Objekt rieši dopravnú obsluhu haly S 2, ktorá bude vybudovaná v rámci ďalšej etapy výstavby  

logistického parku Sihoť. Predmetom zmeny stavby je úprava spevnených plôch a komunikácii 

v bezprostrednej blízkosti sekcie B skladovej haly S 2.  

 

V rámci riešenia sa predĺži existujúca komunikácia o 12,2m, tak aby bol umožnený vjazd 

obslužných vozidiel do haly. Taktiež sa vybudujú manipulačné plochy pred nakladacími dokmi. 

Plochy sú navrhnuté s betónovým krytom. Pre peších sa vybudujú dláždené chodníky v minimálnej 

šírke 1,5m + potrebné odstupy. Pri administratívnej časti haly sa vybudujú dve parkoviska s počtom 

16 a 14 parkovacích miest. Súčasne sa pri areálovej komunikácii vybuduje 6 kolmých parkovacích 

miest. Celkovo sa vybuduje 36 nových miest pre osobné vozidlá skupiny 1 podskupiny O2 rozmeru 

5,3x2,5m. Parkoviská pre osobné automobily sú navrhnuté s dláždeným krytom. Parkovanie a 

odstavovanie NA bude zabezpečené priamo v areáli logistického centra či už priamo pri jednotlivých 

halách alebo na odstavnom parkovisku riešenom v prvej etape výstavby.V rámci zmeny stavby sa 

navrhla obchádzková komunikácia pre požiarne vozidlá zo severozápadnej a severovýchodnej strany s 

krytom zo štrkodrviny šírky 4,0m.  

 

Vstup do areálu bude monitorovaný strážnou službou a kamerovým systémom čo zabezpečí 

bezpečný vstup do parku bez problému hromadenia sa NA pri vstupe. V prípade zastavenia NA bude 

pre vstup zabezpečený ďalší jazdný pruh pre vstup ďalších NA. V prípade potreby státia nákladných 

vozidiel pred vstupom do areálu za účelom vybavenia dokumentov, alebo získania informácií na 

vrátnici je navrhnuté parkovisko pre 11 kamiónov vybudované v rámci prvej etapy. Pre zabezpečenie 

hygienických nárokov šoférov NA sú v hale zabezpečené hygienické zariadenia. Pre osobné 

automobily budú parkovacie miesta sústredené v miestach kde sú v hale situované sociálno - 

administratívne časti. V rámci prvej etapy  výstavby  haly S 2 sa vybudovalo 233 parkovacích miest 

pre osobné automobily. V rámci aktuálnej zmeny stavby sa dobuduje 36 parkovacích miest. Celkovo 

po realizácii aktuálnej zmeny stavby pred dokončením bude zrealizovaných 269 kolmých parkovacích 

miest pre skladovaciu halu S 2. V ďalšej etape sa dobuduje 206 parkovacích miest. Celkovo je 

navrhnutých 475 kolmých parkovacích miest pre skladovaciu halu S 2. 

 

 

SO 313 Sadové úpravy 

 

Po dokončení prác budú voľné plochy zatrávnené s novou výsadbou vzrastlej zelene 

z drevín, stanovištne vhodných pre spoločenstvá lužných lesov s preferovaním pôvodných 

vegetačných typov. Nespevnené plochy v priestore výstavby upravia zatrávnením a to ručným 

výsevom parkovacej zmesi v množstve 0,05 kg/m
2
. V rámci areálu sa vysadí doprvodná 

zeleň. Cieľom je vytvoriť funkčné vegetačné úpravy, ktoré zmiernia vplyvy tejto technickej 

stavby na krajinný ráz. Druhové zloženie bude špecfikované v dalšom stupni projektovej 

dokumentácie.  

Južným okrajom územia preteká regulované koryto potoka Chocholnica, ktorý tvorí 

biokoridor regionálneho významu. Spôsob a miera zástavby LP reagujú na túto skutočnosť. 

Projekt ozelenenia areálu bude vychádzať zo zásad stanovených v dokumente Zmeny 

a doplnky ÚPN SÚ Chocholná – Velčice v nadväznosti na nadradené systémy ekologickej 

stability.  
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2.4 Starostlivosť o životné a pracovné prostredie           

2.4.1 Ochrana krajiny a prírody 

 

Záujmové územie na ktorom je situovaný priemyselný areál  sa nachádza 

v Trenčianskej kotline, na južnom okraji mesta obce Chocholná – Velčice. Na území obce 

Chocholná - Velčice sa nachádzajú chránené územia prírody a lokality chránených stromov. 

Žiadne z chránených maloplošných území, ani z lokalít  chránených stromov  podľa zákona 

NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nezasahuje do dotknutého územia, ani do 

jeho širšieho okolia.  

V zmysle zákona č 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov  tu platí I. stupeň ochrany. 

 

Druhová ochrana prírody 

V záujmovom území staveniska budúceho areálu  sa nenachádzajú chránené druhy 

rastlín ani živočíchov. 

 

Chránené stromy 

V záujmovom území staveniska budúceho priemyselného parku  sa nenachádzajú 

chránené stromy,  dreviny na ktoré sa vzťahuje §47 zákona 543/ 2002 Z.z. / súhlas na výrub 

drevín / sú zakreslené v samostatnej situácii. Navrhovaná stavba nezasahuje do brehových 

porastov melioračného kanála a taktiež sa tam nenachádzajú žiadne mokrade, na ktoré by bol 

potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa §6 ods. 4 zákona č. 453/2002. 

 

Ochranné pásma 

Dotknuté územie sa nachádza v blízkosti  citlivej oblasti (tok rieky Váh) podľa 

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.  617/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú citlivé 

a zraniteľné oblasti. 
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2.4.2 Ochrana ovzdušia 

 

 

1. Technické údaje: HALA   S2 
Projektované lokálne plynové spotrebiče  

CLIENT 5 

P. 

Č. 

 Typ 

plynového 

zariadenia  

Menovité 

tepelné 

zaťaženie (kW) 

(potrebný 

inštalovaný 

príkon 

zariadenia v 

kW) 

Inštalovan

ýtepelný 

príkon 

zariadenia 

v kW 

 Počet 

komínov 

   ks  

Výška 

komínu 

od zeme 

a atiky   

priemer 

dymovodu 

Emisie 

NOx 

(mg/kWh) 

Emisie 

CO 

(mg/kWh) 

Emisie 

CO2   

(mg/kWh) 

1. Skladová 

časť 

 CLIENT 5 

(v časti 

B2+B3) 

Plynový 

infražiarič 

ADRIAN 

RAD AA 

502,I-INO 

6x46 6x47,6  6 +13,00 

(0,60m 

nad 

atikou) 

100/150 

koaxialny 

6x150 

900 

6x2 

12 

6x 9,2 

55,2 

 

3.  Office  

CLIENT 5 

(v časti B3) 

Plynový kotol 

Wiessmann 

Vitodens 100-

W 

2,9-17,5 17,8  1 +13,00 

(0,60m 

nad 

atikou) 

80/125 

koaxialny   

1x ≤34 1x ≤5 4 

 

        ≤934 

mg/kWh 

≤17 

mg/kWh 

≤59,2 

(mg/kWh) 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                 PPPIIIOOO   KKKEEERRRAAAMMMOOOPPPRRROOOJJJEEEKKKTTT   aaa...sss...                                                      Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Názov stavby : Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice – Logistická hala S2 
B.1 Súhrnná technická správa 

 

  19 

 S0 2-201 

Logistická hala 

S2 (časť 

B2+B3) 

 HODNOTY ZA PLYNOVÉ SPOTREBIČE  SO 01 

SKLAD  

≤934 

mg/kWh 

≤17 

mg/kWh 

≤59,2 

 mg/kWh 

     MESAČNE ZA PLYNOVÉ SPOTREBIČE SO 01 

SKLAD 

≤149440 

mg/kWh 

≤2720 

mg/kWh 

≤9472 

mg/kWh 

   ROČNE ZA PLYNOVÉ SPOTREBIČE SO 01 SKLAD ≤1793280 

mg/kWh 

≤32640 

mg/kWh 

≤113664 

 mg/kWh 

 

Stanovenie sumáru emisií vo výpočte .Predpoklady doby prevádzky zariadení ,MESAČNE =40hod./týžden x 4 týždneROČNE = MESAČNE x 12 

mesiacov 

 

 

 

Začlenenie:           Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia  

 

 

Kategória:              Zdroj znečisťovania ovzdušia je kategorizovaný v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. (v znení vyhlášky MŽP 

SR č. 270/2014) ako :  

 

                              1          PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 

                              1.1.2  Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích 

motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 50 MW   
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Opis zdroja a rozbor podmienok výpočtu množstva emisie 
 

1.Opis a skladba technologických zdrojov a ich časti 

Zdroj č.1 Názov zdroja Vykurovanie logistickej haly S2 
(SO 2-201 Logistická hala S2) 
  
  

Názov 1.časti zdroja č.1 Plynové zariadenia   : 
– plynový kotol, tmavý plynový infražiarič   

 Technologické operácie 
tejto časti zdroja 

Výroba tepelnej energie spaľovaním zemného plynu 
naftového 

Odlučovacie zariadenie 
1.časti 

----- 

 
Stručný slovný opis zdroja, časti 
zdroja a zariadení pre ktoré sú 
určené EL. prevádzky 
a odvádzania odpadových plynov 

  
 
Zdrojom emisií sú plynové zariadenia:   
 
  Office (v časti B3) 
 
Plynový kotol  Wiessmann VITODENS 100, 
vyk.príkon 17,8 kW - 1ks 
 
  Skladová časť ( časť B2+B3) 
 
Tmavý plynový infražiarič ADRIAN  RAD AA-502,I-
INO   
vyk.príkon 47,6 kW- 6ks                                
                              
 
 
 
 
 
 
Vykurovanie a príprava TUV pre admin. vstavok 
  
Pre navrhované plynové zariadenia emisné limity nie 
sú určené a neplatí pre nich povinnosť overovať 
oprávneným meraním v určených intervaloch. Zo 
zdroja sú emitované ZL-TZL, SO2, NOx, CO, TOC 

  

 

 

 

 
 2. Vymedzenie znečisťujúcich látok (v členení podľa zdrojov, častí zdrojov, 

zariadení – ak sú rôzne)  

Zdroj č. 1  Časť 1  Plynové zariadenia – plynové kotly, VZT 
jednotky s plynovými ohrievačmi. 

 

2.1  

 

Znečisťujúce látky (ZL) vymedzené 

podľa poznania technológie, palív, 

surovín – všeobecne  

V odpadovej vzdušnine sú obsiahnuté 

emisie TZL, SO2, NOx, CO, TOC  
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2.2  

 

ZL vymedzené podľa špecifických emisných limitov (EL) určených predpisom  

Predpis Neuplatňuje sa 

 Názvy alebo chemické značky ZL Neuplatňuje sa 

 

2.3  

 

Špecifické ZL, pre ktoré sú EL určené úradom podľa § 17 ods. 5 zákona č. 

137/2010 Z. z. o ovzduší  

 

Rozhodnutie  Neuplatňuje sa 

 Názvy alebo chemické značky ZL Neuplatňuje sa 

 

2.4  

 

ZL vymedzené podľa špecifických emisných limitov (EL) určených predpisom  

Predpis Neuplatňuje sa 

 Názvy alebo chemické značky ZL NOx, CO 

 

2.5  

 

ZL vymedzené podľa emisných kvót určených predpisom  

Predpis Neuplatňuje sa 

   

 Názvy alebo chemické značky ZL Neuplatňuje sa 

   

 

2.6  

 

ZL vymedzené podľa emisných kvót určených predpisom  

Predpis Neuplatňuje sa 

 Názvy alebo chemické značky ZL Neuplatňuje sa 

 

2.7  

 

ZL , ktorých výskyt vyplýva z uverejnených všeobecných emisných závislostí 

alebo faktorov  

Vestník MŽPSR č./ročník, bod 5/2008 časť III, bod1, doplnený 2/2009 

časť III, bod 4 

 Názvy alebo chemické značky ZL TZL, SO2, NOx, CO, TOC 

 

2.8  

 

ZL , ktorých výskyt z iných publikovaných dokumentov o emisných 

závislostiach/faktorochvyplýva z uverejnených všeobecných emisných závislostí 

alebo faktorov  

dokument Neuplatňuje sa 

 Názvy alebo chemické značky ZL Neuplatňuje sa 

 

2.9  

Spoplatnené ZL podľa prílohy č.1 k zákonu č.401/1998 Z.z, pre ktoré nie sú 

určené emisné limity 

Názvy alebo chemické značky ZL TZL, SO2, TOC 
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3. Rozbor výrobno-prevádzkových režimov a technicko-prevádzkových parametrov 
na určenie postupov výpočtu množstva emisie  

3.1 Zdroj 
č.1 

Názov  zdroja   SO 01-201 Logistická hala S2 
  

a) Rôzne druhy výrobkov, 
palív, surovín, rôzne 
spôsoby výroby 

Technologické zariadenia zdroja využívajú dva 
druhy paliva:  
- zemný plyn  pre výrobu tepelnej energie  

 
b) Kapacita (príkon, výkon) Sumárny príkon plynových zariadení inštalovaných 

v rámci sekcie B –   0,3034 MW 
 

c) Technicko-prevádzkové 
paramet-re technológie, 
palív, surovín vý-robných a 
odlučovacích zariadení  
 

Technicko – prevádzkové parametre zdroja sú 
uvedené v prevádzkových poriadkoch plynových 
zariadení, sprinklerového ha-siaceho zariadenia a 
náhradného zdroja elektrickej energie.  
 

d) Režimy, pri ktorých platia 
oso-bitné EL (vybrané 
zdroje)  
 

Neuplatňuje sa 

e) Režimy, pri ktorých nie je 
povin-nosť dodržiavať EL 
(nábehy, zmeny, 
odstavenia ...)  

Neuplatňuje sa 

4. Súhrnný prehľad navrhovaných postupov výpočtu množstva emisie v členení 
podľa zdrojov, ich častí, zariadení a znečisťujúcich látok a výrobno-prevádzkových 
režimov (ktoré sú rôzne)  

4.1 Zdroj 
č.1 

Názov  zdroja    

a) Predchádzajúce postupy Neuplatňuje sa  

b) Prehlad navrhovaných 
postupov 

V prípade oboch druhov palív (ZPN) bude 
uplatňovaný postup výpočtu na základe 
všeobecných emisných faktorov uvedených vo 
Vestníku MŽP a spotreby palív.  
 

c) Voľba postupu výpočtu (ov) 
podľa technickej 
odôvodnenosti  
 
 

Uverejnenie druhov vznikajúcich emisií 
znečisťujúcich látok ako aj emisných faktorov 
jednotlivých znečisťujúcich látok pre používané pa-
livá, vo Vestníku MŽP a vzhľadom na stabilný 
spaľovací proces, dávajú predpoklad pre určenie 
reálnych množstiev vznikajúcich emisií.  
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2.4.3 Odpady a ich zneškodnenie 

 

Odpadové látky budú vznikať vo dvoch časových horizontoch: 

 odpady vznikajúce počas výstavby 

 odpady vznikajúce počas prevádzky 

 

Odpady vznikajúce počas výstavby: 

Kat. 

číslo 

Názov odpadu Kateg. Množ. 

/t/r/ 

Spôsob 

zneškod

nenia 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky  O 0,09 1 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,05 1 

15 01 03 Obaly z dreva O 0,75 1 

15 01 04 Obaly z kovov O 0,12 1 

15 01 10 Obaly z obsahujúce zvyšky  nebezpečných látok 

alebo kontaminované nebezpečnými látkami  

N 0,04 2 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie 

...  

N 0,06 2 

17 0201 Drevo O 0,8 4 

17 02 03 Plasty O 0,15 4 

17 04 05 Železo a oceľ O 1,5 1 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 15.500 Pozn. 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 8,0 3 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 12,0 3 

 

Pozn.- Výkopová zemina bude použitá do násypov a na terénne úpravy okolia haly, prípadná 

prebytočná zemina bude využitá na iné rekultivačné projekty mimo zónu. 
 

Spôsob zneškodnenia 

1- zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia 

2- zmluvné zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 

3- zmluvné zneškodnenie – odvoz na riadenú skládku  

4- zmluvné zneškodnenie s možnosťou energetického zhodnotenia /palivové drevo/ 

5- zmluvné zneškodnenie – kompostovanie 

 

           Producentmi odpadov budú dodávatelia stavebných  prác. Spôsob nakladania 

s odpadmi bude riešený zmluvne.       
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Odpady vznikajúce po uvedení stavby  do prevádzky: 

 

Pre jednotlivé výrobné a nevýrobné pracoviská  treba zabezpečiť : 

 priestory na zhromažďovanie jednotlivých druhov odpadov / priestor pre 

ekokontajnery na žiarivky, sklad papiera a plastov / 

 ekokontajnery na ukladanie žiariviek 

 zberné nádoby na zhromažďovanie odpadov pre jednodňový cyklus vyprázdňovania / 

kancelárie, šatne, sociálne zariadenie,../ 

 zberné nádoby na týždenný cyklus zhromažďovania – kontajnery MEVAKO  objem 

1100 l 

 zberné nádoby pre jednotlivé pracoviská v halách a skladoch  na separovanie odpadov 

 vybaviť pracoviská ručným  lisom na PET fľaše a plechovky   

   

Prevádzkovateľ musí: 

 zmluvne zabezpečiť zneškodňovanie jednotlivých druhov odpadu.  

 Preukázateľne poučiť  pracovníkov  o nakladaní s odpadmi  

  musí  určiť pracovníka  zodpovedného  za odpadové hospodárstvo. 

 viesť evidenciu odpadov  

 podávať hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi  

 vypracovať program odpadového hospodárstva 

 vypracovať prevádzkovú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi 

 

2.4.4 Ochrana povrchových a podzemných vôd 

       

Na danom území je možné vsakovanie dažďových vôd do podložia. Dažďové vody z 

parkovísk je nutné prečistiť v odlučovačoch ropných látok. Je nutné dodržiavať prevádzkové 

Kat. 

číslo 

Názov odpadu Kateg. Množ. 

/t/r/ 

Spôsob 

zneškod

nenia 

08 03 18 Odpadový tlačiarenský toner iný ako uvedený v 

080317  

O 0,08 1 

12 01 04 šrot neželezných kovov, káble, vodiče O 3 1 

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N 2,2 2 

13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N 1,1 2 

15 01 01  obaly z papiera a lepenky O 15 1 

15 0102 plastové obaly (antistatické sáčky, sáčky, fólie) O 15 1 

15 01 06 zmes obalových materiálov O 1,5 1 

15 02 02 

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, 

ochranné odevy kontaminované nebezpečnými 

látkami 

N 0,15 

2 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad  O 22 5 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 45 3 
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predpisy odlučovačov ropných látok. Pravidlne kontrolovať množstvo kalu a ropných látok v 

odlučovačoch. Pravidelne ich čistiť v zmysle prevádzkových poriadkov. Všetky motorové 

vozidlá počas výstavby ale aj počas prevádzky musia byť v dobrom technickom stave.  

 

V prípade havárie ktorá by mohla ohroziť kvalitu podzemnej vody je potrebné ohlásiť 

tento stav príslušným inšitúciam. 

 

 

2.4.5 Vplyv stavby na životné prostredie z hľadiska hluku 

 

Vzhľadom na situovanie areálu priemyselného parku, v ktorom sa predmetné stavby (haly) 

nachádzajú, budú ich účinky na okolie z hľadiska hlučnosti minimálne, resp. nulové. 
 

 Od súvislej obytnej zástavby, situovanej od areálu severozápadným smerom, je areál 

vzdialený 250 m a viac.  

 

 Aby navrhované haly vyhovovali z hľadiska pôsobenia hluku na okolie, t.j. na obytnú 

zástavbu a spĺňali požiadavky nariadenia vlády SR č.339/2006 Zb.z. na prípustné hodnoty pre 

dennú a večernú dobu 50 dB, pre nočnú dobu 45 dB, je možné za daného konštrukčného 

riešenia (železobetónový skelet, opláštenie sendvičovými panelmi) pripustiť v prevádzkových 

priestoroch hál hladinu hluku 80 – 83 dB pri predpokladanej 3-zmennej prevádzke, kedy sú 

pre posudzovanie rozhodujúce prípustné hodnoty pre nočnú dobu. V prevádzkach je však 

v takomto prípade potrebné vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami hluku 

podľa frekvenčného spektra hlučných zariadení, nakoľko podľa nariadenia vlády SR 

č.115/2006 Zb.z. sú prípustné hodnoty na pracovisku 80 dB, v rozmedzí 80 – 85 dB je 

potrebné vybaviť pracovníkov ochrannými prostriedkami proti hluku. Pokiaľ budú hladiny 

hluku interiéru hál menšie ako je uvedené, príp. prevádzka bude 1 alebo 2-zmenná, vplyv na 

okolie z hľadiska hlučnosti bude v prospech bezpečnosti a prípustné hodnoty podľa 

príslušných predpisov budú s veľkou rezervou dodržané.  

 

 Pre zvukoizolačné vlastnosti obvodových a deliacich konštrukcií kancelárskych 

a ostatných administratívno-sociálnych priestorov, ktoré sú riešené ako vostavby v halových 

objektoch, je nutné dodržať ustanovenia normy STN 73 0532, t.j. požiadavky na index 

nepriezvučnosti príslušnej konštrukcie. Navrhované konštrukcie tieto požiadavky spĺňajú.  

 

 Z hľadiska hlučnosti bude mať vplyv na okolie aj nákladná doprava  do a z areálu. Jej 

vplyv sa dá obmedziť napr. znížením rýchlosti po areále, vhodným povrchom komunikácií, 

zákazom chodu motora pri odstávke vozidla, dopravu maximálne zabezpečovať v dennej 

dobe a pod. Pri dodržaní uvedených doporučených opatrení sa vplyv dopravy na okolie 

výrazne obmedzí a jeho účinky na okolie z hľadiska hlučnosti budú len minimálne. 

 

 

2.5  Protipožiarne zabezpečenie stavby 

Podrobný popis viď kapitola B.3 Protipožiarne zabezpečenie stavby.   
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2.6 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo 

vedení a ochrany proti bludným prúdom 

 

Ochrana oceľových stavebných konštrukcií bude zabezpečovaná nátermi v zmysle 

platných noriem. 

 

2.7  Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

2.7.1 Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení pri spracovaní projektovej 

dokumentácii stavby 

 

Pri vypracovaní štúdie   je  starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  

riešená v troch  tematických  okruhoch: 

 1.Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení  pri spracovaní projektovej   

               dokumentácii stavby 

 2. Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení  pri realizácii stavby 

 3. Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení po  uvedení stavby do   

                prevádzky 

2.7.2 Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení pri spracovaní projektovej       

dokumentácii stavby 

 

 Požiadavky  na technologické a technické zariadenia   stanovuje Zákon 56/2018 Z.z. 

o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

Požiadavky na jednotlivé skupiny výrobkov sú stanovené v nariadeniach vlády: 
 

 NV SR 436/2008 Z.z, ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 

a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 

 

 NV148/2016 o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci 

určitých limitov napätia na trhu 

 

 NV 234/2015 o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu 

 

 NV 1/2016 o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu  

 Požiadavky na stavebné výrobky z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavby 

stanovuje : 

 Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
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Dodávané technické zariadenia, technologické zariadenia a stavebné výrobky musia 

mať certifikát v súlade s uvedenými zákonmi a príslušnými nariadeniami vlády SR. Výrobky 

dovážané zo štátov EU certifikát z krajiny pôvodcu výrobku. 

 

Požiadavky na technické riešenie stavieb stanovujú: 

 Zákon NR SR 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

 Nariadenie vlády SR 391/ 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách  na pracovisko 

 Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami  tlakovými, 

zdvíhacími, elektrickými a ktorou sa sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia. 

  Vyhláška MV SR 94/2004 Z.z , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb 

 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov     

(vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

 Zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých  predpisov 

 Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplpnení niektorých zákonov 

 Vyhláška MŽP č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

odpadoch 

 Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

 STN EN ISO 7010:2013-7 (018012) Bezpečnostné farby a značky. Časť 2: 

Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia 

                

2.7.1 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  počas výstavby 

 

Požiadavky na bezpečnosť práce pri výstavbe stanovujú: 
 

 Vyhláška MPSVR SR 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

 Nariadenie vlády SR 396 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko . 

 Nariadenie vlády SR 281 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri ručnej práci s bremenami 

 Vyhláška MPSVR 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom 

pracovnom úraze. 

 Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami  tlakovými, 

zdvíhacími, elektrickými a ktorou sa sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia. 

 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z.o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 

a zdravotného označenia pri práci 
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 Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov  

 Nariadenie vlády SR č. 99/2016 Z.z.  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred 

záťažou teplom a chladom pri práci 
 

Pred začatím stavebných prác na stavenisku musí byť vypracovaný plán bezpečnosti 

práce, v ktorom sú stanovené : 

 podmienky dodržiavanie bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku  

 menovaní  zodpovední pracovníci stavebníka, dodávateľa stavby a jeho 

poddodávateľov .  

 Harmonogram nástupu jednotlivých poddodávateľov na  realizáciu stavebných prác  

 Odovzdanie staveniska bude  doložené zápisom vrátane dokumentácie so  situovaním 

inžinierskych sietí 

 Inžinierske siete musia byť vytýčené a vyznačené na povrchu 
 

Povinnosťou stavebníka je v súlade s NV SR 396/2006 Z.z.: 

 

 predložiť inšpektorátu práce oznámenie o plánovanom začatí stavebných prác              

v súlade s prílohou 1 tohto nariadenia 

 pred začatím stavebných prác zabezpečiť označenie stavby  v súlade s prílohou 1 tohto 

nariadenia 

 

                        

2.7.4    Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení - prevádzka  
 

V súlade s požiadavkami zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci  v zmene a a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný / všeobecné 

povinnosti/: 

 Vykonávať opatrenie so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade 

s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na  zaistenie bezpečnosti  a ochrany 

zdravia pri práci  

 Zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný 

dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami 

 Určovať bezpečné pracovné postupy 

 Vydávať vnútorné predpisy,  pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

 Vo vnútorných predpisoch stanoviť podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia 

pri bezprostrednom  a vážnom ohrození života a zdravia / havárijné plány / 

 Pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca 

s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

 oznamovať príslušným orgánom vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných 

poškodení zdravia z práce, havárií  

 zisťovať a odstraňovať príčiny ich vzniku   viesť evidenciu a ich registráciu / spôsob 

evidencie a registrácie stanovuje vyhláška  MPSVR 500/2006 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze. 

 viesť denník BOZP – do ktorého sa zapisujú údaja o vykonaných školeniach z BOZP, 

príkazy o zastavení prevádzky zariadenia, prerušení práce. 
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 určiť odborne spôsobilých zamestnancov, ktorí budú vykonávať úlohy pri zaisťovaní 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

 uchovávať technickú dokumentáciu pre prevádzku a opravy strojov a technických 

zariadení  /dokumentácia, v ktorej sú záznamy o vykonávaných  predpísaných 

kontrolách, skúškach a revíziách strojov, technických zariadení/.   

 prácu na vyhradených technických zariadeniach elektrických môžu vykonávať iba 

osoby s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. min. paragraf  20 – 

poučený pracovník ak bol preukázateľne poučený v rozsahu vykonávanej činnosti a 

vycvičený v poskytovaní prvej pomoci pri úraze el. prúdom 

 ochrany pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007 sú riešené v časti 2 a 

4 tejto správy 

 ochrany proti nadprúdom a skratom podľa STN 33 2000-4-43 a súvisiacich STN sú 

riešené (ističmi a ochranami) 

 priestory okolo el. zariadení a únikové cesty sú riešené v súlade s požiadavkami STN 

33 3220, 33 3210, 33 3240 a súvisiacich STN 

 el. zariadenia riešené v tomto projekte nevykazujú z hľadiska hygieny práce žiadne 

škodlivé účinky 

 priestory s el. zariadením sú opatrené bezpečnostnými tabuľkami podľa STN EN 61 

310-1 (33 2200) a STN EN ISO  7010:2013-7 (018012) Bezpečnostné farby a značky. 

Časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia ako je uvedené v časti 6 

tejto správy 

 proti šíreniu požiaru z priestorov s el. zariadením sú použité protipožiarné prepážky 

podľa STN 38 2156 

 na technickom zariadení elektrickom sk. A po ukončení montáže musí byť podľa vyhl. 

č. 508/2009 par. 11 vykonaná prvá úradná skúška TI SR na základe žiadosti investora 

 technické zariadenie elektrické musí byť pred uvedeným do prevádzky riadne 

odskúšané, urobená prvá odborná prehliadka podľa vyhl. č. 508/2009 par. 9 a o 

výsledku musí byť vyhotovená správa v súlade s STN 33 1500 a 33 2000-6:2007-10 

 pri práci na el. zariadení sa musia používať predpísane ochranné  a pracovné pomôcky 

v súlade s STN 34 3100 a súvisiacimi STN 

 všetky činnosti a práce na el. inštaláciách musia byť vykonané v súlade s STN EN 501 

10-1, 33 2100 
 

 

2.7.5    Neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia 
  

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození podľa 

ustanovení  §6 zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

 nebezpečenstvo stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného 

prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie.  

 Ohrozenie je situácia, pri ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude 

poškodené.  

 Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo 

a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno 

vylúčiť ani obmedziť.  

 



   

                                 PPPIIIOOO   KKKEEERRRAAAMMMOOOPPPRRROOOJJJEEEKKKTTT   aaa...sss...                                                      Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Názov stavby : Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice – Logistická hala S2 
B.1 Súhrnná technická správa 

 

  30 

Činnosti a miesta, pri ktorých existujú neodstrániteľné nebezpečenstvá  

a neodstrániteľné ohrozenia - všeobecná časť. 

 

 

 
 

Porad.č.  Neodstrániteľné nebezpečenstvá, neodstrániteľné ohrozenia 

1 Práce spojené so zvýšeným nebezpečenstvom 

2 Práce pri odstraňovaní zrejmého a bezprostredného ohrozenia 

3 Práce pri zdolávaní závažnej prevádzkovej nehody,  

alebo poruche technického zariadenia 

4 Ľudský faktor/ nedisciplinovanosť, zábudlivosť, 

momentálna indispozícia, fyzická zdatnosť a pod 

5 Manipulácia s bremenami 

6 Doprava bremien nadmernej veľkosti a rozmerov 

7 Úrazy pádom pri chôdzi 

8 Obmedzené priestorové podmienky 

9 Meteorologické podmienky/ tma, hmla, poľadovica a pod. 

 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev v prevádzkových  podmienkach 

 

Ochranné opatrenia proti neodstrániteľnému nebezpečenstvu a neodstrániteľnému 

ohrozeniu 

 Prevádzkový poriadok bude  v   súlade s platnými bezpečnostnými predpismi 

 Návody na obsluhu jednotlivých zariadení 

 Havarijné  poriadky /ochrana vôd, nakladanie s nebezpečnými odpadmi/ 

 Dopravno-prevádzkový poriadok  

 Preukázateľné poučenie s prevádzkovou dokumentáciou 

 Používanie pracovných a ochranných pomôcok podľa platných predpisov 

Pri dodržaní  požiadaviek na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky pri práci sa 

nepredpokladá vznik závažných prevádzkových nehôd. 

 

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti ochrany 

zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstvá 

a ohrozenia v zmysle hore uvedeného zákona.  

 

 Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia : 
Faktor 

pracovného procesu 

a prostredia 

Neodstrániteľné nebezpečenstvo 

stav/vlastnosť 

poškodzujúca zdravie 

Neodstrániteľné 

ohrozenie 

Návrh ochranných 

opatrení 

Elektrická energia Elektrické napätie a prúdy nebezpečné 

pre zdravie a život  

Elektrický skrat   

- vznik požiaru 

§6 

  Dotyk so živou §6 
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časťou v normálnej 

prevádzke 

  Dotyk s neživou 

časťou pri poruche 

§6 

 

 Ochranné opatrenia :  

1) Poučenie osoby o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia. 

2) Používanie pracovných pomôcok a ochranných pomôcok podľa predpisov. 

3) Zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

4) Všetky práce pri montážach, údržbe, opravách a obsluhe povoliť len pracovníkom 

s predpísanou kvalifikáciou.  

5) Práce s otvoreným ohňom vykonať len s povolením na prácu. 

6) Ochrana pred ZEP, požiadavky na základnú ochranu /priamy dotyk/ podľa STN 33 

2000-4-41:2007: izolovaním živých častí, zábranami, alebo krytím, prepážkami, 

umiestnením mimo dosahu. 

7) Ochrana pred ZEP, požiadavky na ochranu pri poruche /nepriamy dotyk/ podľa 

STN            33 2000-4-41:2007: samočinným odpojením napájania, používaním 

zariadení triedy II, nevodivým okolím.  

Pravidelné revízie a prehliadky EZ vykonávané pracovníkmi s predpísanou 

kvalifikáciou. 

 

3 ZEMNÉ PRÁCE         

 

SO 101 Hrubé terénne úpravy 

 

Riešenie uvedeného objektu zostáva bez zmeny. 

 

 

4 PODZEMNÁ VODA 

 

Hydrogeologické pomery. 

Vodonosným horizontom hladiny podzemnej vody je súvrstvie vysoko priepustných 

vážskych štrkov, ktoré sa nachádzajú v celej údolnej nive Váhu. Predpokladá sa, že hladina 

podzemnej vody je v priamej hydraulickej závislosti od hladiny vody v koryte Váhu. Rozptyl 

hladiny vody predpokladáme v intervale asi 1 m. Podložné neogénne súvrstvie je tvorené 

nízko priepustnými zeminami a vytvára hydraulickú bariéru. 

 

Úroveň hladiny podzemnej vody bola v starších geologických prieskumoch 

zaznamenaná  

v hĺbke 2,3 – 6,5 m pod terénom. Hladina podzemnej vody je voľná, lokálne mierne 

napätá. 

Je možný výskyt hladiny podzemnej vody vo viacerých horizontoch za sebou. 

  
Kontaminácia pôdy. 

Vykonanou rekognoskáciou terénu sme v priestore lokalít nezistili žiadne 

makroskopické znaky kontaminácie pôdy. Terén lokalít je mierne zvlnený, neboli zistené 

divoké skládky odpadov. 
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5 KANALIZÁCIA  

 

Zdravotechnické inštalácie 

 

Predmetom PD je návrh vnútorných rozvodov vodoinštalácie a kanalizácie 

v logistickej hale SO 2-201 Logistická hala S2 v Logistickom parku Sihoť – Chocholná - 

Velčice. Projekt zdravotechniky rieši zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd 

z objektu. Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky boli výkresy stavebnej 

časti, podklady a požiadavky riešiteľov PD vykurovanie, vzduchotechniky a požiadavky 

architekta. Na stavebnej parcele sú vybudované hlavné pozemné objekty skladová hala a 

potrebná dopravná a technická infraštruktúra. Vnútorné rozvody pitnej vody a splaškovej 

kanalizácie sú riešené od vzdialenosti 1,0 m od vonkajšieho obrysu hlavného objektu. 

Areálové rozvody vodovodu a kanalizácie sú riešené v samostatnej časti PD.  

 

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 

Vnútorná splašková kanalizácia 

Vnútorná splašková kanalizácia bude odvedená prípojkami do vonkajšej areálovej 

splaškovej kanalizácie. Do splaškovej kanalizácie budú odvádzané odpadové vody 

z hygienických zariadení, kuchyniek a kondenzát z klimatizačných jednotiek jednotlivých 

vstavkov.  

Odpadové vody budú odvádzané gravitačne, zvislými odpadovými potrubiami 

kanalizácie vedenými v stenách, predstenách alebo pred stĺpmi. Pripájacie potrubia od 

jednotlivých zariadení do odpadových potrubí sú uložené v drážkach v stenách alebo 

v inštalačných predstenách v spáde 3 %. Hlavné zvislé odpadové potrubia splaškovej 

kanalizácie budú odvetrané nad strechu pomocou plastových ventilačných hlavíc HL810 

(d110). Ostatné zvislé odpadové potrubia sú ukončené v podhľade privzdušňovacím ventilom 

podľa projektovej dokumentácie. Odvod kondenzátu z klimatizačných jednotiek v je vedený 

cez zápachové uzávierky HL136, resp. HL 138 do splaškovej kanalizácie. V technických 

miestnostiach je riešený odvod kondenzátu od kondenzačných kotlov, resp. 

od zabezpečovacích zariadení do splaškovej kanalizácie. Prechod kanalizačných potrubí zo 

zvislej do ležatej časti je zrealizovaný cez dve kolená s uhlom 45º s predĺžením. Zvodové 

potrubia kanalizácie sú vedené v zemi, pod úrovňou podlahy v 1.NP. Na 1.NP vo výške 

približne 1 m nad podlahou sú na zvislom odpadovom kanalizačnom potrubí umiestnené 

čistiace tvarovky prístupné cez manipulačné dvierka (súčasť dodávky stavebnej časti). 

Zvodové potrubia kanalizácie vyústené z hlavného objektu sú napojené do areálovej 

splaškovej kanalizácie. 

Všetky prestupy potrubia do zeme sú izolované proti podzemnej vode v závislosti od 

jej tlaku a v koordinácii s hydroizolačným systémom stavby.  Prestupy vetracieho 

kanalizačného potrubia strešnou konštrukciou sú izolované proti dažďovej vode v koordinácii 

s riešením stavebnej časti.  
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Prestupy plastových kanalizačných potrubí požiarnymi deliacimi konštrukciami sú 

opatrené certifikovanými protipožiarnymi uzávermi. Protipožiarne uzávery sa montujú na 

spodný okraj stropu a z každej strany požiarnej deliacej steny.  

Po ukončení montáže vnútornej gravitačnej kanalizácie budú vykonané skúšky podľa 

príslušných platných noriem. 

Revízne šachty  

Revízne šachty s čistiacimi otvormi budú osadené na zvislom potrubí vo výške 1 m 

nad podlahou. Revízne šachty K-ID400 (alebo iný ekvivalent) sú navrhnuté v úseku ležatého 

potrubia, ktoré je od kontajnerového vstavku vedené cez halu do vstavku MT Baker. 

Umiestnenie revíznych šachiet je zrejmé v výkresovej časti PD.  

Skúšky vnútornej gravitačnej kanalizácie 

Skúšanie kanalizácie v budove bude prevedené podľa STN 73 6760 – Kanalizácia v 

budovách a pozostáva: 

z technickej prehliadky, 

zo skúšky vodotesnosti zvodného potrubia, 

zo skúšky vzduchotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia 

Z technickej prehliadky a skúšky vodotesnosti vnútornej kanalizácie sa urobí záznam 

podľa prílohy A  STN 73 6760. Technická prehliadka zvodného, odpadového, pripájacieho 

a vetracieho potrubia sa koná po jednotlivých podlažiach zhora nadol. Vizuálne sa kontrolujú 

spoje pripájacieho potrubia a ich utesnenie.  

Skúška vodotesnosti zvodného potrubia sa prevádza vodou bez mechanických 

nečistôt. V skúšanej časti potrubia treba všetky otvory dočasne utesniť. Pred začiatkom 

skúšky vodotesnosti sa zvody skúšaného celku – úseku plnia vodou tak, aby sa všetok vzduch 

z potrubia voľne vytlačil, a aby sa dosiahol približne tlak potrebný na vlastnú skúšku daného 

úseku. Medzi naplnením potrubia a vlastnou skúškou vodotesnosti musí uplynúť primeraný 

čas, aby sa teplota a vlhkosť potrubia ustálili, steny potrubia dočasne nasiakli vodou a aby 

všetok vzduch mal možnosť uniknúť. Tento čas je pre potrubie z plastov 0,5 hodiny. Po 

uplynutí času a pred začiatkom skúšky sa urobí prehliadka, pričom sa zisťuje, či neprichádza 

k v viditeľnému úniku vody. Skúška sa môže začať až po kladnom výsledku prehliadky. 

Zvodné potrubie vnútornej kanalizácie sa skúša na vodotesnosť vodou pretlakom 

najmenej 3 kPa, najviac 50 kPa. Skúška vodotesnosti trvá jednu hodinu. Počas tejto doby sa 

sleduje úroveň hladiny vody a jej prípadné dolievanie sa meria. Vodotesnosť zvodného 

potrubia vnútornej kanalizácie je vyhovujúca, ak únik vody vzťahujúci sa na 10m2 vnútornej 

plochy potrubia nepresiahne 0,5 l.h-1. Pri negatívnom výsledku skúšky je nutné skúšku 

vodotesnosti po odstránení závad opakovať.  

Skúška vzduchotesnosti sa na základe požiadavky užívateľa budovy vykonáva 

vzduchom po dočasnom utesnení pripájacieho, odpadového a vetracieho potrubia. Potrubie sa 

musí na skúšku ponechať prístupné tak, aby boli prístupné aj spoje potrubia. Skúška 

vzduchotesnosti sa robí zdravotne nezávadným nejedovatým, nevýbušným, nehorľavým ale 

zapáchajúcim – odorizovaným alebo farebným plynom, alebo zmesou plynov. Natlakovanie 

potrubia sa realizuje cez napúšťaciu armatúru čistiacej tvarovky, ktorá je vybavená 

tlakomerom, na hodnotu skúšobného pretlaku 400kPa. Skúška vzduchotesnosti vyhovuje, ak 

v skúšanom úseku po 30 minútach od natlakovania nedôjde k väčšiemu poklesu tlak než 

50kPa. Pri negatívnom výsledku je nutné skúšku opakovať.  

O výsledku skúšky vzduchotesnosti kanalizácie  vykoná zápis podľa prílohy C STN 

73 6760. 

Materiál vnútornej kanalizácie 
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pripojovacie potrubia a odpadové potrubia splaškovej kanalizácie : HT-odpadový 

systém rúry a tvarovky z polypropylénu (PP) pre vnútornú kanalizáciu, hrdlované, tesnené 

gumeným krúžkom.  

ležatá (zvodová) splašková kanalizácia v zemi: rúry a tvarovky kanalizačné z PP a 

PVC. 

Uloženie kanalizácie 

splašková kanalizácia: pripevňovacie prvky s gumenou výstelkou 

prestupy potrubí cez strechy sú zaizolované v súlade so skladbou strešného plášťa 

prestupy potrubí do zeme sú zaizolované v súlade s hydroizolačným systémom stavby 

a tlakom podzemnej vody.  

 

ZARIAĎOVACIE PREDMETY 

Sú použité štandardné zariadenia podľa platných katalógov výrobcov a dodávateľov v 

obchodnej kvalite požadovanej investorom. Všetky použité materiály a výrobky musia mať 

platný atest v zmysle stavebného zákona a zákona o stavebných výrobkoch.  

Pôdorysná poloha vývodov pre pripojenie sanitárnych zariadení a ich výška nad 

podlahou bude prispôsobená vybraným zariadeniam. 

 

 

 

SO 302 Splašková kanalizácia 

 

Stoka „C6“.  Navrhovaná gravitačná stoka „C6“ DN 200 bude odvádzať splaškové 

odpadové vody zo sociálneho vstavku v hale do jestvujúcej revíznej šachty Š27. Stoka bude 

realizovaná z PP potrubia hladkého v celkovej dĺžke 21,80 m a budú na nej osadené dve 

plastové revízne šachty DN 1000 a DN 600 s ťažkými poklopmi DN 600. Potrubie bude 

v ryhe uložené na pieskovom lôžku.   

Stoka „C7“.  Navrhovaná gravitačná stoka „C7“ DN 200 bude odvádzať splaškové 

odpadové vody zo sociálneho vstavku v hale do jestvujúcej čerpacej stanice ČS8. Stoka bude 

realizovaná z PP potrubia hladkého v celkovej dĺžke 24,80 m a bude na nej osadená jedna 

plastová revízna šachta DN 1000 s ťažkým poklopom DN 600. Potrubie bude v ryhe uložené 

na pieskovom lôžku.   

 

 

 

SO 303 Dažďová kanalizácia   

 
Stoka „V“.  Navrhovaná gravitačná stoka „V“ DN 400 bude odvádzať dažďové odpadové vody 

zo strechy haly do jestvujúceho vsakovacieho zariadenia Vsak č. 5. Stoka sa bude zausťovať do 

jestvujúcej revíznej šachta, ktorú je potrebné rekonštruovať. Táto šachta bola hĺbkovo nevhodne 

osadená a bude vymenená za šachtu potrebnej hĺbky. Stoka bude realizovaná z PP potrubia hladkého 

v celkovej dĺžke 29,0 m a budú na nej osadené 4 betónové revízne šachty DN 1000 s ťažkým 

poklopom DN 600. Potrubie bude v ryhe uložené na pieskovom lôžku.   

Stoka „V4“.  Navrhovaná gravitačná stoka „V4“ DN 200 a 250 bude odvádzať dažďové 

odpadové vody od uličných vpustí do navrhovanej revíznej šachty Š1 na stoke „V4“. Osadená bude 

uličná vpusť DN 600 so zabudovaným odlučovačom ropných látok. Stoka bude realizovaná z PP 

potrubia hladkého v celkovej dĺžke 69,20 m a budú na nej osadené tri plastové revízne šachty DN 600 

s ťažkým poklopom DN 600. Potrubie bude v ryhe uložené na pieskovom lôžku.   



   

                                 PPPIIIOOO   KKKEEERRRAAAMMMOOOPPPRRROOOJJJEEEKKKTTT   aaa...sss...                                                      Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Názov stavby : Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice – Logistická hala S2 
B.1 Súhrnná technická správa 

 

  35 

Stoka “Dp1“. Stoka je prípojkou od navrhovanej uličnej vpusti. Osadená bude uličná vpusť DN 

600 so zabudovaným odlučovačom ropných látok. Stoka bude realizovaná z PP potrubia hladkého DN 

200 v celkovej dĺžke 6,10 m. 

Stoka „V1“. Stoka je prípojkou do stoky „V“ od navrhovaného odvodnenia strechy. Stoka bude 

realizovaná z PP potrubia hladkého DN 400 v celkovej dĺžke 5,60 m. Bude na nej osadená jedna 

betónová revízna šachta DN 1000 s ťažkým poklopom DN 600. Potrubie bude v ryhe uložené na 

pieskovom lôžku.   

Stoka „V5“. Stoka je prípojkou do stoky „V4“ od navrhovaného odvodnenia prśtrešku. Stoka 

bude realizovaná z PP potrubia hladkého DN 125 v celkovej dĺžke 12,0 m. Potrubie bude v ryhe 

uložené na pieskovom lôžku.   

Stoka „V6“.  Navrhovaná gravitačná stoka „V6“ DN 200 bude odvádzať dažďové odpadové 

vody z odvodňovacieho žľabu do jestvujúceho vsakovacieho zariadenia Vsak č. 5. Na stoke bude pre 

možnosť prečistenia osadená jedna plastová revízna šachta DN 600. Stoka sa bude zausťovať do 

jestvujúcej bočného odbočenia, ktoré bolo vyvedené pri realizácií Vsaku č. 5. Stoka bude realizovaná 

z PP potrubia hladkého v celkovej dĺžke 19,40 m. Potrubie bude v ryhe uložené na pieskovom lôžku.   

Stoka „W9“.  Navrhovaná gravitačná stoka „W9“ DN 200 bude odvádzať odpadovú vodu 

z ventilovej stanice SHZ do jestvujúceho vsakovacieho zariadenia Vsak č. 5. Stoka sa bude zausťovať 

do nového bočného odbočenia, ktoré bude vytvorené vyvŕtaním a osadením In-situ tvarovky do Vsaku 

č. 5. Stoka bude realizovaná z PP potrubia hladkého DN 200 v celkovej dĺžke 24,50 m. Na stoke bude 

pre možnosť revízie osadená plastová revízna šachta DN 400. Potrubie bude v ryhe uložené na 

pieskovom lôžku.   

Stoka „W7“.  Navrhovaná gravitačná stoka „D2“ DN 200 bude odvádzať dažďové odpadové 

vody z odvodňovacieho žľabu do jestvujúceho vsakovacieho zariadenia Vsak č. 5. Stoka sa bude 

zausťovať do jestvujúcej bočného odbočenia, ktoré bolo vyvedené pri realizácií Vsaku č. 5. Na stoke 

bude pre možnosť prečistenia osadená jedna plastová revízna šachta DN 600. Stoka bude realizovaná 

z PP potrubia hladkého v celkovej dĺžke 19,30 m. Potrubie bude v ryhe uložené na pieskovom lôžku.   

Stoka „W“.  Navrhovaná gravitačná stoka „W“ DN 400 bude odvádzať dažďové odpadové 

vody zo strechy haly do jestvujúceho vsakovacieho zariadenia Vsak č. 5. Stoka sa bude zausťovať do 

jestvujúcej kanalizačnej prípojky DN 400, ktorá bola realizovaná pri výstavbe Vsaku č. 5. Na konci 

jestvujúcej prípojky bude osadená nová revízna šachta Š7. Stoka bude realizovaná z PP potrubia 

hladkého v celkovej dĺžke 25,40 m a budú na nej osadené 4 betónové revízne šachty DN 1000 

s ťažkým poklopom DN 600. Potrubie bude v ryhe uložené na pieskovom lôžku.   

Stoka „W2“.  Navrhovaná gravitačná stoka „W2“ DN  250 bude odvádzať dažďové odpadové 

vody zo strechy haly do navrhovanej revíznej šachty Š8 na stoke „W“. Stoka bude realizovaná z PP 

potrubia hladkého v celkovej dĺžke 21,80 m a bude na nej osadená jedna plastová revízna šachta DN 

600 s ťažkým poklopom DN 600. Potrubie bude v ryhe uložené na pieskovom lôžku.   

Stoka “W6“. Stoka je prípojkou od navrhovanej uličnej vpusti. Osadená bude uličná vpusť DN 

600 so zabudovaným odlučovačom ropných látok. Stoka bude realizovaná z PP potrubia hladkého DN 

200 v celkovej dĺžke 9,50 m. 

Stoka „W1“. Stoka je prípojkou do stoky „W“ od navrhovaného odvodnenia strechy. Stoka 

bude realizovaná z PP potrubia hladkého DN 400 v celkovej dĺžke 3,60 m. Bude na nej osadená jedna 

betónová revízna šachta DN 100 s ťažkým poklopom DN 600. Potrubie bude v ryhe uložené na 

pieskovom lôžku.   

 

6 ZÁSOBOVANIE VODOU 

 

Zdravotechnické inštalácie 

 

Predmetom PD je návrh vnútorných rozvodov vodoinštalácie a kanalizácie 

v logistickej hale SO 2-201 Logistická hala S2 v Logistickom parku Sihoť – Chocholná - 



   

                                 PPPIIIOOO   KKKEEERRRAAAMMMOOOPPPRRROOOJJJEEEKKKTTT   aaa...sss...                                                      Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Názov stavby : Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice – Logistická hala S2 
B.1 Súhrnná technická správa 

 

  36 

Velčice. Projekt zdravotechniky rieši zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd 

z objektu. Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky boli výkresy stavebnej 

časti, podklady a požiadavky riešiteľov PD vykurovanie, vzduchotechniky a požiadavky 

architekta. Na stavebnej parcele sú vybudované hlavné pozemné objekty skladová hala a 

potrebná dopravná a technická infraštruktúra. Vnútorné rozvody pitnej vody a splaškovej 

kanalizácie sú riešené od vzdialenosti 1,0 m od vonkajšieho obrysu hlavného objektu. 

Areálové rozvody vodovodu a kanalizácie sú riešené v samostatnej časti PD.  

 

 

VNÚTORNÝ VODOVOD 

Rieši rozvody vnútorného pitného vodovodu, rozvody teplej vody a cirkulácie teplej 

vody. Vodovod vo vnútri budovy je rozvodná sieť pitnej vody umiestnená po prúde v smere 

od miesta napojenia na areálový vodovod. Tento vodovodný systém je zložený z ležatých 

potrubí, stúpacích a pripojovacích potrubí. Voda na pitné a hygienické potreby bude 

odoberaná z areálového vodovodu, ktorý končí v hale na ose B/1 - HUO.  

 

ROZVOD VODY V HALE 

Areálový rozvod pitnej vody (vetva pitného vodovodu „V1“ – HDPE, SDR11/PN16 – 

D75x6,8) končí v hale na ose B/1, kde je na potrubí DN65 osadený HUO - hlavný uzáver 

objektu. Na vstupe do haly za HUO bude osadená vodomerná zostava tvorená vodomerom, 

filtrom hrubých nečistôt, spätnou klapkou, vypúšťacím kohútom, tlakomerom a uzatváracou 

armatúrou. Vyššie uvedené armatúry zabezpečujú nepretržité napájanie objektu filtrovanou 

vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích telies (konope, piesok). Spätný ventil chráni 

vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie 

podľa STN EN 1717. 

 

Rozvod pitnej vody v hale 

Za vodomernou zostavou potrubie pitného vodovodu D75 stúpa po stĺpe B/1 pod 

strechu haly. Tu je osadená odbočka D25 určená pre účely oplachu strechy. Odbočka D25 

pokračuje k ose C2/1. Po stĺpe je potrubie zvedené cca 1,3 m nad podlahu haly, kde osadená 

vodomerná zostava a následne je potrubie D25 po stĺpe C2/1 vedená pod strechu haly. Pod 

strechou haly je potrubie vedené cca 2 m smerom k ose C1/1 a následne prestupuje cez 

strechu a cca 30 cm nad strechou je ukončené záhradným. Časti potrubia, ktoré budú 

vystavené vonkajším poveternostným podmienkam budú zhotovené pozinkovanej rúrky 

DN20. Aby počas zimných mesiacov nedošlo k zamrznutiu vody u záhradného ventilu, bude 

potrebné vodu z prívodného potrubia na začiatku zimného obdobia vypúšťať. 

Hlavné potrubie D75 je vedené ku vstavku MT Baker, kde medzi osami A2/1 a A1/1 

je osadená odbočka D50 pre vstavok. Potrubie D50 je za odbočkou vedené k ose do A/1 

a následne klesá do technickej miestnosti vstavku MT Baker, kde je ukončené guľovým 

kohútom a vodomernou zostavou. Hlavné potrubie D75 je za odbočkou redukované na D63 

a potrubie pokračuje okolo vstavku k ose A/4 a v tejto ose pokračuje k ose A/14. Tu je 

osadená odbočka D40 pre kontajnerové vstavky, ktorá je zvedená cca 1,5 m a ukončená 

vodomernou zostavou. Vodomerná zostava pre kontajnerové vstavky môže byť umiestnená 

i kontajnerovom vstavku (toto treba vyriešiť pri realizácii).  

Hlavné potrubie D63 za odbočkou pokračuje v os A ku vstavku Cargo. V ose 26 

vstavok obchádza až k ose A2/29, kde klesá na úroveň cca +3,5 m a následne je vedené do 

technickej miestnosti vstavku. V technickej miestnosti je potrubie redukované na D50 
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a následne je na potrubie osadený hlavný uzáver vstavku a vodomerná zostava (filter hrubých 

nečistôt, spätná klapka, vodomer, vypúšťací kohút a uzatváracia armatúra). 

Každá vodomerná zostava je tvorená uzatváracou armatúrou, filtrom hrubých nečistôt, 

spätnou klapkou, vodomerom, vypúšťacím kohútom a uzatváracou armatúrou a tlakomerom. 

Vyššie uvedené armatúry zabezpečujú nepretržité napájanie objektu filtrovanou vodou. Jemný 

filter zastaví vnikanie cudzích telies (konope, piesok). Spätný ventil chráni vodovodný systém 

proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie podľa STN EN 1717. 

Poznámka: V prípade nutnosti (ak je vstupný tlak vody vyšší než 300 kPa), môže byť 

vstupný tlak studenej pitnej vody redukovaný osadením tlakového redukčného ventilu. 

Tlakový redukčný ventil bráni poškodeniu pretlakom a znižuje spotrebu vody. 

Meranie spotreby vody v hale 

Pre meranie spotreby vody v hale S2 je na vstupe do haly osadený viacvtokový 

mokrobežný vodomer SENSUS 420, DN 40, komunikačný modul M-Bus (alebo iný 

ekvivalent). Menovitý (trvalý) prietok: Qn = 10 m3/h, najväčší prietok Qmax = 20 m3/h. 

Pripojenie vodomeru G 2, závitová prípojka R2, inštalačná dĺžka L = 300 mm. Vodomer do 

vodorovného potrubia. 

Na meranie spotreby vody v odbočke s prívodom vody na strechu je osadený 

viacvtokový mokrobežný vodomer SENSUS 420, DN 15, komunikačný modul M-Bus (alebo 

iný ekvivalent). Menovitý (trvalý) prietok:  Qn = 1.5 m3/h, Qmax = 3.0 m3/h.  Pripojenie 

vodomeru G 3/4, závitová prípojka R3/4, inštalačná dĺžka L = 165 mm. Vodomer do 

vodorovného potrubia. 

Počítadlo vodomeru 420 je štandardne vybavené ručičkou s pokovenou doštičkou pre 

aktiváciu modulu HRI. Modul HRI induktívne sníma otáčky ručičky zaznamenávajúcej 

pretekajúce množstvo média v litroch a následne ich mení na dátový výstup. HRI - 

univerzálny elektronický senzor (modul) bude dodávaný vo verzii:  

HRI Data Unit - elektronické počítadlo s dátovým rozhraním, ktoré podporuje 

mobilný systém odčítania MiniBus i pevný systém odčítania M-Bus. Prenos údajov je v 

súlade s protokolom IEC 870. 

 

VNÚTORNÝ VODOVOD VSTAVKU “MT Baker“ 

Príprava teplej vody pre administratívny vstavok “MT Baker“ je riešená centrálne. 

Teplá voda bude akumulovaná v stojatom zásobníku teplej vody typ Viessmann Vitocell 100-

V o objeme 200 litrov. Návrh prípravy teplej vody je riešený v samostatnej časti PD (viď PD 

časť ÚK). Armatúry na prívodnom potrubí studenej pitnej vody do zásobníka musia spĺňať 

podmienky STN 060830 a STN EN 1717. Cirkuláciu teplej vody bude zabezpečovať 

cirkulačné potrubie teplej vody o svetlosti D20 s cirkulačným čerpadlom Grundfos 

COMFORT 15-14 B PB, 1x 230 V, 50/60 Hz, 0.07 A, 7 W. Čerpadlo bolo navrhnuté na 

nasledujúce parametre: hmotnostný prietok Mcv = 190 kg/h, dispozičný tlak dp = 5077 Pa.  

Celý vnútorný vodovod bude pravidelne odkalovaný a dezinfikovaný podľa 

prevádzkového poriadku užívateľa. Preplachovaná voda bude vypúšťaná priamo do 

kanalizácie. 

Vo vstavku sú rozvody studenej pitnej vody (SV) v súbehu s teplou vodou (TV) 

a cirkuláciou teplej vody (CV) vedené od zásobníka TV k jednotlivým zariaďovacím 

predmetom na 1.NP. Hlavné rozvody vody sú vedené v podhľade 1. NP, pripájacie potrubia 

vodovodu sú vedené v drážkach zasekaných do muriva, alebo v inštalačných predstenách. Na 

hlavných odbočkách SV a TV sú osadené uzatváracie armatúry príslušnej svetlosti, na 

cirkulačnom potrubí TV sú osadené vyvažovacie armatúry OVENTROP Aquastrom C DN15. 

Umiestnenie a prednastavenie vyvažovacích ventilov je zrejmé z výkresovej dokumentácie. 
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Všetky potrubia vodovodu sú obalené tepelnou izoláciou podľa príslušných platných 

noriem. Rozvody vody: teplá voda proti ochladzovaniu vody a stratám tepla a studená voda 

proti ohrievaniu a kondenzácii vodných pár na povrchu potrubia. Povrch tepelných izolácií je 

upravený proti mechanickému poškodeniu a podľa požiadaviek protipožiarnej ochrany budov. 

Prestup potrubia vodovodu do budovy je izolovaný proti podzemnej vode v závislosti od jej 

tlaku. Prestupy potrubí cez požiarne deliace konštrukcie sú opatrené systémovými požiarnymi 

uzávermi podľa profilu a materiálu potrubia (systém HILTI). 

Potreba pitnej vody 

Výpočet  prevedený v zmysle vyhlášky MŽP SR č.684 zo 14.11.2006).  

Výpočet pitnej vody pre sociálne a potreby zamestnancov  

Počet pracovníkov:    32  pracovníkov (á 80 l/os/deň) 

 

Priemerná denná potreba vody:   Qd = 32x80 =2 560 l/deň = 0,089 l/s 

Maximálna denná potreba vody:   Qm = 2 560 x 2,0 = 5 120 l/deň = 0,177 l/s 

Maximálna hodinová potreba vody:   Qh = (32x80)/3600 x 0,5 = 0,356 l/s 

(50 % spotreby Qd za poslednú hodinu v 1 smene )     

  

Orientačná ročná potreba vody  :  Qr = Qd x 250 = 2,56 x 250 = 640 m3/rok 

Meranie spotreby vody 

Pre meranie spotreby vody vstavku MT Baker je osadený viacvtokový mokrobežný 

vodomer SENSUS 420, DN 25, rozhranie HRI Data Unit  (alebo iný ekvivalent). Menovitý 

(trvalý) prietok: Qn = 3,5 m3/h, najväčší prietok Qmax = 7 m3/h. Pripojenie vodomeru G 5/4, 

inštalačná dĺžka L = 260 mm. Vodomer do vodorovného potrubia. 

Zabezpečovacie zariadenia zásobníkový ohrievač 

Návrh tlakovej expanznej nádoby pre zásobníkový ohrievač vody o objeme 200 litrov 

(pre administratívny vstavok) je uskutočnený podľa STN EN 12 828 podľa nasledujúceho 

vzťahu. 
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VSP je objem zásobníku [l], pa je tlak za redukčným ventilom na prívode studenej 

vody [bar], p0 je nastavený tlak v expanznej nádobe [bar], pričom platí p0 = pa – 0,2 bar, pSV 

je otvárací pretlak poistného ventilu [bar], n je koeficient rozťažnosti [%], pre ohrev vody 

z 10 °C na 60 °C je n = 1,66 %. 

Na základe výpočtu bola navrhnutá expanzná nádoba s vakom Refix DD 12, 10 bar, 

70 °C s objemom 12 litrov, pripojovací závit G 3/4" a poistný ventil Flamco Prescor B 1/2", 6 

bar. 

VNÚTORNÝ VODOVOD KONTAJNEROVÉHO VSTAVKU 

Rozvod studenej a teplej vody, ako aj príprava TÚV je súčasťou kontajnerových 

vstavkov. 

Potreba pitnej vody 

Výpočet  prevedený v zmysle vyhlášky MŽP SR č.684 zo 14.11.2006).  

Výpočet pitnej vody pre sociálne a potreby zamestnancov  

Počet pracovníkov:     24  pracovníkov (á 80 l/os/deň) 

 

Priemerná denná potreba vody:   Qd = 24x80 =1920 l/deň = 0,067 l/s 

Maximálna denná potreba vody:   Qm = 1920 x 2,0 = 3840 l/deň = 0,134 l/s 
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Maximálna hodinová potreba vody:   Qh = (24x80)/3600 x 0,5 = 0,267 l/s 

     

Orientačná ročná potreba vody  :  Qr = Qd x 250 = 1,92 x 250 = 480 m3/rok 

Meranie spotreby vody 

Pre meranie spotreby vody kontajnerového vstavku je osadený viacvtokový 

mokrobežný vodomer SENSUS 420, DN 15, rozhranie HRI Data Unit (alebo iný ekvivalent). 

Menovitý (trvalý) prietok:  Qn = 1.5 m3/h, Qmax = 3.0 m3/h.  Pripojenie vodomeru G 3/4, 

závitová prípojka R3/4, inštalačná dĺžka L = 165 mm. Vodomer do vodorovného potrubia. 

 

VNÚTORNÝ VODOVOD VSTAVKU “CARGO“ 

Príprava teplej vody pre vstavok “CARGO“ je riešená centrálne prostredníctvom 

plynového kotla. Teplá voda bude akumulovaná v stojatom zásobníku teplej vody typ 

Viessmann Vitocell 100-V o objeme 200 litrov. Návrh prípravy teplej vody je riešený 

v samostatnej časti PD (viď PD časť ÚK). Armatúry na prívodnom potrubí studenej pitnej 

vody do zásobníka musia spĺňať podmienky STN 060830 a STN EN 1717. Cirkuláciu teplej 

vody bude zabezpečovať cirkulačné potrubie teplej vody o svetlosti D20 s cirkulačným 

čerpadlom Grundfos COMFORT 15-14 B PM, 1x 230 V, 50/60 Hz, 0.07 A, 7 W. Čerpadlo 

bolo navrhnuté na nasledujúce parametre: hmotnostný prietok Mcv = 199 kg/h, dispozičný 

tlak dp = 6991 Pa.  

Celý vnútorný vodovod bude pravidelne odkalovaný a dezinfikovaný podľa 

prevádzkového poriadku užívateľa. Preplachovaná voda bude vypúšťaná priamo do 

kanalizácie. 

Vo vstavku sú rozvody studenej pitnej vody (SV) v súbehu s teplou vodou (TV) 

a cirkuláciou teplej vody (CV) vedené od zásobníka TV k jednotlivým zariaďovacím 

predmetom na 1.NP a 2.NP. Hlavné rozvody vody sú vedené v podhľade 1. NP, pripájacie 

potrubia vodovodu sú vedené v drážkach zasekaných do muriva, alebo v inštalačných 

predstenách. Na hlavných odbočkách SV a TV sú osadené uzatváracie armatúry príslušnej 

svetlosti, na cirkulačnom potrubí TV sú osadené vyvažovacie armatúry OVENTROP 

Aquastrom C DN15. Umiestnenie a prednastavenie vyvažovacích ventilov je zrejmé 

z výkresovej dokumentácie. 

Všetky potrubia vodovodu sú obalené tepelnou izoláciou podľa príslušných platných 

noriem. Rozvody vody: teplá voda proti ochladzovaniu vody a stratám tepla a studená voda 

proti ohrievaniu a kondenzácii vodných pár na povrchu potrubia. Povrch tepelných izolácií je 

upravený proti mechanickému poškodeniu a podľa požiadaviek protipožiarnej ochrany budov. 

Prestup potrubia vodovodu do budovy je izolovaný proti podzemnej vode v závislosti od jej 

tlaku. Prestupy potrubí cez požiarne deliace konštrukcie sú opatrené systémovými požiarnymi 

uzávermi podľa profilu a materiálu potrubia (systém HILTI). 

Potreba pitnej vody 

Výpočet  prevedený v zmysle vyhlášky MŽP SR č.684 zo 14.11.2006).  

Výpočet pitnej vody pre sociálne a potreby zamestnancov  

Počet pracovníkov :     40  pracovníkov (á 80 l/os/deň) 

 

Priemerná denná potreba vody:   Qd = 40x80 =3200 l/deň = 0,111 l/s 

Maximálna denná potreba vody:   Qm = 3200 x 2,0 = 2640 l/deň = 0,222 l/s 

Maximálna hodinová potreba vody:   Qh = (40x80)/3600 x 0,5 = 0,445 l/s 

Orientačná ročná potreba vody  :  Qr = Qd x 250 = 3,2 x 250 = 800 m3/rok 

Meranie spotreby vody 
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Pre meranie spotreby vody vstavku G3 je osadený viacvtokový mokrobežný vodomer 

SENSUS 420, DN 25, rozhranie HRI Data Unit  (alebo iný ekvivalent). Menovitý (trvalý) 

prietok: Qn = 3,5 m3/h, najväčší prietok Qmax = 7 m3/h. Pripojenie vodomeru G 5/4, 

inštalačná dĺžka L = 260 mm. Vodomer do vodorovného potrubia. 

Zabezpečovacie zariadenia zásobníkový ohrievač 

Návrh tlakovej expanznej nádoby pre zásobníkový ohrievač vody o objeme 200 litrov 

je uskutočnený podľa STN EN 12 828 podľa nasledujúceho vzťahu. 

3
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VSP je objem zásobníku [l], pa je tlak za redukčným ventilom na prívode studenej 

vody [bar], p0 je nastavený tlak v expanznej nádobe [bar], pričom platí p0 = pa – 0,2 bar, pSV 

je otvárací pretlak poistného ventilu [bar], n je koeficient rozťažnosti [%], pre ohrev vody 

z 10 °C na 60 °C je n = 1,66 %. 

Na základe výpočtu bola navrhnutá expanzná nádoba s vakom Refix DD 12, 10 bar, 

70 °C s objemom 12 litrov, pripojovací závit G ¾ a poistný ventil Flamco Prescor B 1/2", 6 

bar. 

MATERIÁL VODOVODU 

hlavný rozvod potrubia studenej vody : plastové potrubie Uponor MLCP. 

pripojovacie potrubia studenej vody a teplá voda: plastové potrubie Uponor MLCP 

alebo tlakové plastové rúry pre pitnú vodu z PP (tlakový rad pre studenú vodu PN10, tlakový 

rad pre teplú vodu  PN20). 

tepelná izolácia na teplú vodu: penové izolačné hadice z PE, spoje uzavreté podľa 

technologických predpisov výrobcu. 

izolácia na potrubí studenej vody v nadzemných podlažiach - proti kondenzácii 

vodných pár: penové izolačné hadice zo syntetického kaučuku, spoje uzavreté podľa 

technologických predpisov výrobcu. 

Hrúbka tepelné izolácie. Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov teplej vody a cirkulácie 

teplej vody je predpísaná vyhláškou č. 14/2016 Z.z. pre potrubie vedené v priestore objektu.  

Vnútorný priemer potrubia alebo 

armatúry 

Minimálna hrúbka izolácie 

do 22 mm 20 mm 

od 23 mm do 35 mm 30 mm 

od 36 mm do 100 mm Rovnaká ako vnútorný priemer potrubia 

nad 100 mm 100 mm 

Uvedené hrúbky tepelnej izolácie sa týkajú rozvodov potrubia v podhľade. V SDK 

stenách a predstenách, ktoré sú vyplnené tepelnou izoláciou, je možné hrúbku tepelnej 

izolácie znížiť na 9 mm pre všetky priemery, aby bolo možné izolované potrubie do steny 

resp. predsteny vmestiť.    

Podľa STN 73 6655 - Výpočet vnútorných vodovodov je pre plastové potrubia 

maximálna prípustná rýchlosť prúdenia vody 2,8 m/s. Na základe uvedenej normy boli 

navrhnuté svetlosti rozvodov SV, TV a cirkulácie TV. 

Po ukončení montáže celého vnútorného rozvodu vody sa musí uskutočniť 

prepláchnutie potrubia, dezinfekcia a tlaková skúška v súlade s STN 73 6660. 

 

SKÚŠKY VODOVODU 

Po dokončení montážnych prác sa musí vodovod vnútri budovy ešte pred napojením 

na prípojku vody prehliadnuť a musí sa previesť tlaková skúška. O prehliadke a tlakovej 
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skúške sa vypracuje zápis v zmysle STN 73 6660 príloha č.13. Pred tlakovou skúškou sa celý 

nezaizolovaný vodovod prehliadne, či bol prevedený podľa projektu. Závady pri prehliadke sa 

musia odstrániť ešte pred tlakovou skúškou. Pred tlakovou skúškou sa musí celý vodovod 

prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a v najnižších miestach sa musí odkaliť. 

Tlaková skúška bude prevádzaná nezávadnou vodou s pretlakom 1,5 násobkom 

prevádzkového tlaku najmenej však pretlakom 1,0 MPa. Skúšobný pretlak nesmie poklesnúť 

za 15 minút viac než o 0,05MPa. Na potrubí nesmie byť v priebehu skúšky zistený žiadny 

únik vody. Ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku musí sa chyba odstrániť a skúška sa 

opakuje. 

Konečná tlaková skúška vodovodu vnútri budovy musí prebehnúť po izolácii potrubia 

a po montáži príslušenstva (výtokové a poistné armatúry atď.). Pri konečnej tlakovej skúške 

sa vnútorný vodovod skúša zdravotne nezávadnou vodou prevádzkovým pretlakom 

minimálne však 0,7 MPa. Skúšobný pretlak nesmie poklesnúť za 15 minút viac než o 0,05 

MPa. Ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku musí sa chyba odstrániť a skúška sa 

opakuje. 

Po tlakovej skúške, pred odovzdaním sa musí vnútorný vodovod prepláchnuť. 

Preplachovaný bude vodou, ktorou bude vodovod zásobovaný. Voda sa pri preplachovaní 

bude vypúšťať z najvyššieho výtoku hadicou do kanalizácie. Preplachovanie sa bude 

prevádzať trikrát – trojnásobným objemom vody v potrubí. 

Po prepláchnutí vodovodu sa musí potrubie v najnižších miestach odkaliť a na 

najvyšších miestach odvzdušniť cez výtokové armatúry. Vnútorný vodovod musí byť pod 

stálym pretlakom vody a aspoň trikrát ročne sa musia preskúšať funkcie – pohyblivosť 

uzatváracích ventilov. 

 

 

 

SO 102 Odstránenie zavlažovacieho vodovodu 

  

Riešenie uvedeného objektu zostáva bez zmeny. 

 

 

 

SO 301 Prípojka a areálový rozvod vody 

 

Prípojka pitnej vody. Vodovodná vetva „B“ DN 100 bude privádzať pitnú vodu do 

haly  z bočnej strany stavby a bude vybudovaná ako provizórne pripojenie na jestvujúci pitný 

vodovod v areáli logistického parku. Prípojka sa bude pripájať na už vybudovaný pitný 

vodovod, ktorý bol realizovaný pre halu S2 (MAN). V mieste pripojenia budú osadené 3 

uzávery so zemnou súpravu pre možnosť odstavenia jednotlivých častí. Potrubie bude 

trasované pod komunikáciou a preto bude  uložené v OC chráničke DN 200 v dĺžke 12,0 m. 

V chráničke bude uložené na RACI objímkach a konce budú uzatvorené manžetami. Ďalej 

bude potrubie trasované v zelenej ploche až po objekt haly. V km 0,0797 bude osadený 

podzemný hydrant s funkciou kalníka. V km 0,1222 bude potrubie trasované pod 

komunikáciou a preto bude  uložené v OC chráničke DN 200 v dĺžke 5,0 m. Potrubie bude 

v chráničke uložené na RACI objímkach a konce budú uzatvorené manžetami. Vodovodné 

armatúry budú podopreté betónovými blokmi potrebnej veľkosti. Potrubie v celej navrhovanej 

dĺžke bude opatrené vyhľadávacím káblom a uložené na pieskovom lôžku. 

Vodovodná vetva „B“ bude z potrubia HDPE PE 100 RC, D110x6,6, dĺžky 137,20 m. 
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Prípojka požiarnej vody. Vodovodná prípojka „PR1“ DN 300 bude privádzať do haly 

vodu pre požiarne účely. Prípojka sa bude pripájať na už vybudovanú časť prípojky „PR1“, 

ktorá bola realizovaná spolu s rozvodom požiarnej vody v areáli.  V mieste pripojenia 

prípojky je osadený  uzáver so zemnou súpravu pre možnosť odstavenia prípojky. Potrubie 

bude trasované pod navrhovanou spevnenou plochou. Vodovodné armatúry budú podopreté 

betónovými blokmi potrebnej veľkosti. Potrubie v celej navrhovanej dĺžke bude opatrené 

vyhľadávacím káblom a uložené na pieskovom lôžku. 

Prípojka požiarnej vody „PR1“ bude z potrubia HDPE PE 100 RC, D315x18,7, dĺžky 

77,50 m. 
 

Zásobovanie vodou 

 

Zásobovanie druhej etapy bude z rozvodu vody prvej etapy.  

 

7 TEPLO A PALIVÁ              

 

VÝPOČET SPOTREBY ZEMNÉHO PLYNU  

A) Spotreba zemného plynu na vykurovanie skladovej časti Client 5: 

Výpočet je vykonaný podľa metodiky „Cihelka: Vytápění, větrání a klimatizace." 

Dané hodnoty: potrebný tepelný výkon pre vykurovanie: max = 94,200 kW 

 dĺžka vykurovacieho obdobia: d = 224 dní 

 požadovaná vnútorná teplota i = 15 °C 

 výpočtová (najnižšia) vonkajšia teplota e = -12 °C 

 priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období: e,priem = 3,8 °C 

 opravný súčiniteľ  = 0,576 

Teoretická spotreba tepla pri neprerušovanom vykurovaní: 
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 358,79 GJ/rok = 99,66 MWh/rok 

Ročná spotreba zemného plynu na vykurovanie: 

 výhrevnosť paliva HU = 34 200 kJ/m3 

 celková účinnosť vykurovacieho zariadenia:  = 0,98 

 10 703,88 m3/rok 

Ročná spotreba zemného plynu na vykurovanie skladovej časti Client 5 predstavuje 10 

704 m3/rok. 

 

 

B) Spotreba zemného plynu na vykurovanie administratívnej časti Client 5: 

Výpočet je vykonaný podľa metodiky „Cihelka: Vytápění, větrání a klimatizace." 

Dané hodnoty: potrebný tepelný výkon pre vykurovanie: max = 11,535 kW 

 dĺžka vykurovacieho obdobia: d = 224 dní 

 požadovaná vnútorná teplota i = 20 °C 

 výpočtová (najnižšia) vonkajšia teplota e = -12 °C 

 priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období: e,priem = 3,8 °C 

 opravný súčiniteľ  = 0,765 
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Teoretická spotreba tepla pri neprerušovanom vykurovaní: 
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86,46 GJ/rok = 24,02 MWh/rok 

Ročná spotreba zemného plynu na vykurovanie: 

 normovaný stupeň využitia kotlov: K = 0,99 

 účinnosť rozvodu vykurovacej vody: R = 0,99 

 účinnosť obsluhy: O = 1,0 

 výhrevnosť paliva HU = 34 200 kJ/m3 

 celková účinnosť vykurovacieho zariadenia:  = K . R . O 

 2579,34 m3/rok 

Ročná spotreba zemného plynu na vykurovanie administratívnej časti Client 5 

predstavuje 2579 m3/rok. 

Cb) Spotreba zemného plynu na prípravu TÚV administratívnej časti Client 5: 

Výpočet je vykonaný podľa STN 06 0320. 

Dané hodnoty: denná potreba tepla na ohrev 1500 litrov teplej vody: Qd = 

69,8 kWh 

 predpokladaná doba prevádzky počas roka: n = 360 dní 

 

Spotreba tepla na prípravu TÚV za rok: 

 
Ročná spotreba zemného plynu na prípravu TÚV: 

 účinnosť prípravy TÚV: K = 0,98 
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Ročná spotreba zemného plynu na prípravu TÚV administratívnej časti Office G1 

predstavuje 2315 m3/rok. 

Ročná spotreba zemného plynu pre potreby vykurovania a prípravy TÚV 

administratívnej časti Client 5 predstavuje 4894m3/rok. 

 

VYKUROVANIE SKLADOVEJ ČASTI HALY 

Skladová časť Client 3 

Ako zdroj tepla pre zabezpečenie potrieb vykurovania (12°C) sú inštalované 2ks- 

Hoval TopVent TP-9-M/ST.D cirkulačná a prívodná jednotka na vykurovanie. Kondenzačné 

jednotky budú zavesené na podperách v exteriéry na streche haly (+12,2m), vnútorné 

jednotky budú inštalované pod stropom haly  

Max. tepelný výkon 47,1 kW (2ks x 47,1= 94,2kW) 

TECHNICKÉ PARAMETRE: 

Recirkulaćná jednotka 

zavesená pod stropom haly na pomocnej podpere /dodávka stavby/ 

výška zavesenia: +10,2m 

Qvyk max= 47,1 kW 

otáčky ventilátora= 9000 m3/h 

rozmery: dlzka 1246 x šírka 1100 x výška 1463 mm 
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hmotnosť= 290 kg 

Napájacie napatie: 400V 3~ 

Frekvencia: 50 Hz 

Max. spotreba prúdu: 5,9 A 

Na vykurovanie 

 

Kondenzačná jednotka Daikin ERQ250 

na streche haly: +12,2m /oceľový rám dodávka stavby/ 

rozmery jednotky:dlzka 930 x šírka 765 x výška 1570 mm 

hmotnosť= 2ks x 240 kg 

Napájacie napatie: 400V x 3~ 

Frekvencia: 50 Hz 

Max. spotreba prúdu: 2 x 21,6 A 

Štartovací prúdu: 2 x 74,0 A 

Elektrický príkon 13,47 kW 

Chladivo R410A 16,8 kg 

 

Regulácia výkonu jednotiek je zónová pomocou regulátorov. 

Pri návrhu umiestnenia jednotiek budú rešpektované minimálne odstupy od horľavých 

materiálov.  

Priestory haly Client 3 budú dokurované v časti nad vstupnými bránami pomocou 4 ks 

elektrických infrapanelov FÉNIX ECOSUN S+30. Spodná hrana infrapanelu bude vo výške 

+8m nad podlahou haly.  

 

TECHNICKÉ PARAMETRE: 

INFRAPANEL ELEKTRICKÝ FÉNIX ECOSUN S+30 

menovitý tepelný výkon: 3 kW (4ks x 3= celkom 12 kW). 

SPODNÁ HRANA NA cca 8m 

HMOTNOSŤ PANELU: 17,4 kg 

ROZMERY: 1550 x 350 x 60 mm 

Spodná hrana na cca 8m 

EL. NAPÁJANIE 230V/50Hz  

EL. PRÍKON 3000 W 

EL. KRYTIE IP44/ TRIEDA OCHRANY L 

+ZÁVES PRE STROPNÚ INŠTALÁCIU 

 

Priestory haly Client 3 budú dokurované zónovo nad časťou Pick Pack pomocou 12 ks 

elektrických infrapanelov FÉNIX ECOSUN S+30. Spodná hrana infrapanelu bude vo výške 

+4m nad podlahou haly. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE: 

INFRAPANEL ELEKTRICKÝ FÉNIX ECOSUN S+24 

menovitý tepelný výkon: 2,4 kW (12ks x 2,4= 28,8 kW) 

HMOTNOSŤ PANELU: 12,6 kg 

ROZMERY: 1550 x 250 x 60 mm 

Spodná hrana na cca 4m 

EL. NAPÁJANIE 230V/50Hz  

EL. PRÍKON 2400 W 
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EL. KRYTIE IP44/ TRIEDA OCHRANY L 

+ZÁVES PRE STROPNÚ INŠTALÁCIU 

Celkový inštalovaný výkon v časti haly  priestorov Client 3 je 135 kW. 

 

 

Skladová časť Client 5 

Ako zdroj tepla pre zabezpečenie potrieb vykurovania skladovej časti (12°C) je 

uvažovaných 6 ks tmavých plynových žiaričov s pretlakovými horákm. Plynové žiariče budú 

zavesené v horizontálnej polohe na nosnú časť stropnej konštrukcie, spodná hrana žiariča vo 

výške +10,20m nad podlahou halovej časti. Prevádzka plynových žiaričov bude nezávislá na 

vnútornom vzduchu. Prívod vzduchu a odvod spalín pre jednotlivé plynové žiariče bude 

zabezpečený koncentrickými dymovodmi 100/150mm, ktoré budú vedené od plynových 

žiaričov nad strechu haly. Ukončenie koncentrických dymovodov bude minimálne 0,6m nad 

atikou strechy vo výške +13,00m. Regulácia výkonu plynových žiaričov bude zónová 

pomocou regulátorov dodávaných k plynovým žiaričom ako príslušenstvo. 

TECHNICKÉ PARAMETRE PLYNOVÝCH ŽIARIČOV : 

Typ: TMAVÝ PLYNOVÝ INFRAŽIARIČ ADRIAN-RAD 

AA502, I-IOVITÝ 

počet plynových žiaričov:   6ks 

menovitý tepelný príkon:  47,6 kW 

menovitý tepelný výkon:   46,0 kW 

maximálna hodinová spotreba 

zemného plynu: 

5,0 m3/h 

vstupný tlak zemného plynu: (1,8 ÷ 3,8) kPa 

elektrický príkon /  pripojovacie 

elektrické napätie: 

135 W / 1x 230V, 50 Hz, KRYTIE IP2 

hmotnosť plynového žiariča 110 kg 

V prípade, že nie je možné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti, navrhujeme 

exponované časti regálového systému vhodne zatieniť pred osálaním, napr. matným 

hliníkovým plechom. 

Pri návrhu umiestnenia žiaričov budú rešpektované minimálne odstupy od horľavých 

materiálov.  

 

VYKUROVANIE ADMINISTRATÍVNYCH VSTAVKOV 

ZDROJ TEPLA Client 3 

Ako zdroj tepla pre účely vykurovania a prípravy TÚV pre administratívu Client 3 je 

inštalované tepelné čerpadlo vzduch/voda  

VODA VIESSMANN typ VITOCAL 150-A AWO-E-AC-AF 151.A16; 

MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON P=(3,0÷13,7) kW, elektrický príkon 2kW, prevádzkový 

tlak 0,3MPa, 

S REGULÁCIOU- EKVITERMICKY RIADENÁ REGULÁCIA TEP. ČERPADLA S 

ČIDLOM VONKAJŠEJ TEPLOTY 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE:  

TEPELNÉ ČERPADLO- VNÚTORNÁ JEDNOTKA: 

ROZMERY: DLZKA 597mm x SÍRKA 600mm x VÝSKA 1900mm, HMOTNOSŤ 170kg 

(NAPLNENÁ 386kg) 

INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK VODY 190 LITROV 
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S OBEHOVÝM ČERPADLOM A ZABUDOVANÁ EXPANZNÁ NÁOBA 10 

LITROV 

POISTNÁ SKUPINA 

INTEGROVANÝ 4-CESTNÝ PREPÍNACÍ VENTIL VYKUROVANIE/OHREV PITNEJ 

VODY/obtok 

INTEGROVANÝ 16 LITROVÝ AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK 

ELEKTRICKÉ PARAMETRE VNÚTORNEJ JEDNOTKY: 

ELEKTRONIKA: MENOVITÉ NAPATIE: 3/N/PE 230V/50Hz, ISTENIE B16A 

PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY: 3/N/PE 400V/50Hz, ISTENIE 3xB16A 

MAX. ELEKTRICKÝ PRÍKON: 

VENTILÁTOR 2x140W, VONKAJŠIA JEDNOTKA 5,4kW, SKUNDÁRNE ČERPADLO 

60W, 

REGULÁCIA/ELEKTRONIKA VNÚTORNEJ JEDNOTKY 65W 

TEPELNÉ ČERPADLO- VONKAJSIA JEDNOTKA: 

ROZMERY: DLZKA 600mm x SÍRKA 1144mm x VÝSKA 1382mm, HMOTNOSŤ 

197kg 

MENOVITÉ NAPATIE: 3/N/PE 400V/50Hz 

MAX. PREVÁDZKOVÝ PRÚD: 11,5 A 

ISTENIE/ STUPEŇ KRYTIA: B16A/ IPX4 

 

 

Tepelné čerpadlo vnútorná jednotka je osadená na prízemí v technickej miestnosti č. 

B1.1. Vonkajšia jednotka bude osadená na streche haly podľa výkresovej dokumentácie. 

/oceľový rám na strechu dodávka stavby/ 

Podrobné technické parametre tepelného čerpadla a montážne predpisy sú uvedené v 

technickej dokumentácii kotla. 

Tepelné čerpadlo obsahuje obehové čerpadlo Grundfos. Na vratnom potrubí 

vykurovacej vody pre oba okruhy je osadený filter mechanických nečistôt a uzatváracie 

a vypúšťacie armatúry príslušnej svetlosti. Potrubné rozvody vykurovacej vody sú na 

najvyšších miestach opatrené automatickými odvzdušňovacími ventilmi a na najnižších 

vypúšťacími kohútmi. 

 

Rozvodňa NN je vykurovaná elektrickým konvektorom podľa výkresovej 

dokumentácie. 

 

ZDROJ TEPLA A KOTLOVÝ OKRUH VSTAVKU Client 5 

Ako zdroj tepla pre účely vykurovania a prípravy TÚV pre administratívu Client 5 je 

inštalovaný plynový nástenný kondenzačný kotol VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF, s 

menovitým tepelným výkonom v rozsahu 3,2 až 19 kW, max 19kW, ktorý je osadený na 

PRÍZEMÍ v miestnosti B3.1.05 – Technická miestnosť. Spaľovanie paliva v navrhovanom 

kotle je atmosférické, prostredníctvom modulovaného cylindrického horáka MatriX, ktorý 

vďaka tkanivu MatriX z ušlachtilej nehrdzavejúcej ocele má vysokú energetickú efektívnosť. 

Kotol je vybavený jednotkou elektronickej regulácie pre prevádzku podľa ekvitermiky, 

spalinovým ventilátorom s reguláciou otáčok.  

Technické parametre kotla: 

názov plynového kotla: VIESSMANN Vitodens 100-W 

typ kotla podľa TPP: zhotovenie B 

menovitý tepelný výkon kotla: 3,2 ÷ 19 kW 
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maximálny prevádzkový pretlak: 300 kPa 

normovaný stupeň využitia uvedený výrobcom pri 30 % zaťažení: 0,98 až 109 % 

plynová prípojka 3/4" 

maximálna hodinová spotreba zemného plynu: 2,19 m3/h 

pripojovací pretlak plynu: 2,5 kPa 

membránová expanzná nádoba 8 litrov 

pripojovacie elektrické napätie: 1x230V, 50Hz 

elektrický príkon: 45 W 

hmotnosť kotla: 37,6 kg 

Podrobné technické parametre kotla a montážne predpisy sú uvedené v technickej 

dokumentácii kotla. 

Kotol obsahuje obehové čerpadlo Grundfos UPM3 15-75. Na vratnom potrubí 

vykurovacej vody pre oba okruhy je osadený filter mechanických nečistôt (dodávka 

Viessmann) a uzatváracie a vypúšťacie armatúry príslušnej svetlosti. Potrubné rozvody 

vykurovacej vody budú na najvyšších miestach opatrené automatickými odvzdušňovacími 

ventilmi a na najnižších vypúšťacími kohútmi. 

Kotol je zavesený na stene tak, aby bolo možné kotol pripojiť dymovodom na komín. 

Pri umiestňovaní plynových kotlov je potrebné rešpektovať STN 90 0300, požiadavky na 

požiarnu bezpečnosť v miestne odvodu spalín a na ochranu pred ich vniknutím do miestnosti 

podľa príslušných predpisov. 

 

ODVOD SPALÍN A KONDENZÁTU 

Odvod spalín od navrhovaného plynového kotla je riešený nasledovne: dymovod Ø80 

mm od plynového kotla je zaústený do trojvrstvového stavebnicového komína s vnútorným 

priemerom Ø125 mm. Trojvrstvový stavebnicový komín je vedený vertikálne vnútorným 

priestorom z miestnosti kotolne nad strechu haly a je ukončený vo výške +13 m, prevýšenie 

nad atikou strechy je 0,6 m. 

Komín vedený vnútorným priestorom haly je v prípade potreby pripevnený 

k podpornej konštrukcii. Prestupy dymovodu a komína cez stavebné konštrukcie oddeľujúce 

požiarne úseky budú utesnené protipožiarnym tmelom s odpovedajúcou požiarnou 

odolnosťou v zmysle požiadaviek požiarnej ochrany. 

Kondenzát vytvorený počas prevádzky kondenzačných kotlov je odvádzaný do 

kanalizácie z: 

plynového kotla, 

z komína a dymovodu. 

 

Okruh ústredného vykurovania 

Vykurovacia voda je z kotla, tepelného čerpadla dopravovaná integrovaným 

obehovým čerpadlom (súčasť kotla, tepelného čerpadla Viessmann) cez hlavné rozvodné 

potrubie vykurovacej vody vedené v podhľade prízemia administratívnej časti. Z hlavného 

ležatého rozvodu vykurovacej vody budú vyhotovené odbočky s prechodom na plasthliníkové 

potrubia vykurovacej vody pre napojenie vykurovacích telies osadených v jednotlivých 

miestnostiach na prízemí administratívnej časti. Potrubné rozvody vykurovacej vody budú na 

najvyšších miestach opatrené odvzdušňovacími ventilmi a na najnižších miestach 

vypúšťacími kohútmi. 

Teplota vykurovacej vody pre okruh ústredného vykurovania je ekvitermicky 

regulovaná (zabezpečí kotlová regulácia). 
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Na vykurovanie administratívnych objektov sú navrhované vykurovacie oceľové 

doskové telesá KORADO, typ VK so stavebnou výškou 400 a maximálnym pracovným 

pretlakom 600 kPa. Vykurovacie telesá budú pripojené zo steny prostredníctvom rohového 

radiátorového šroubenia tvaru H, typ HONEYWELL VERAFIX VKE s roztečou 50 mm a 

redukciou G 1/2 na G 3/4. Prietok vykurovacej vody jednotlivými vykurovacími telesami je 

zaregulovaný prostredníctvom integrovanej ventilovej vložky 4360 s prednastavením, ktorá je 

súčasťou vykurovacích telies VK. Hodnoty prednastavenia na ventilových vložkách sú 

uvedené vo výkresovej časti PD.  

Teplotu v jednotlivých miestnostiach je možné regulovať termostatickými hlavicami 

HONEYWELL THERA-4 so závitom M30 x 1,5, ktoré budú osadené na každom 

vykurovacom telese. Teplotu je možné regulovať v rozsahoch 6 až 26 °C. Každé vykurovacie 

teleso je opatrené odvzdušňovacím ventilom. 

Príprava teplej vody 

Teplá voda sa je pripravovať pre: 

administratívne priestory Client 3 – v integrovanom zásobníkovom ohrievači vody 

VIESSMANN objemu 190 LITROV  

administratívne priestory Client 5 - v zásobníkovom ohrievači vody VIESSMANN 

VITOCELL 100-W TYP CVAA; OBJEM V=200 litrov; HMOTNOSŤ m=97kg 

Armatúry na prívodnom potrubí studenej pitnej vody do zásobníka musia spĺňať 

podmienky STN 060830 a STN EN 1717. 

TLAKOVÉ POMERY VYKUROVACIEHO SYSTÉMU 

Vo vykurovacom systéme budú nasledujúce tlakové pomery: 

statický pretlak v sústave    pstat =   70 kPa 

počiatočný pretlak v sústave    po =     80 kPa 

minimálny prevádzkový pretlak v sústave   ppmin = 120 kPa 

maximálny prevádzkový pretlak v sústave  ppmax = 250 kPa 

maximálny pretlak v sústave    pmax =  300 kPa 

NÚTENÝ OBEH VYKUROVACEJ VODY 

Nútený obeh vykurovacej vody v okruhoch vykurovacích telies budú zabezpečovať 

integrované vysokoúčinné teplovodné obehové čerpadlo (súčasť kotla/ tepelného čerpadla) 

Grundfos UPM3 15-75, popis je uvedený vo výkresovej dokumentácii. 

ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE 

Pre kompenzáciu objemovej rozťažnosti vykurovacej vody v systéme ÚK a pre 

kompenzáciu objemovej rozťažnosti v systéme prípravy teplej úžitkovej vody sú navrhnuté 

expanzné nádoby a poistné ventily. 

 

Zabezpečovacie zariadenia pre vykurovací systém administratíva Client 3 

 

Zmena objemu sústavy v systéme je riešená tlakovou expanznou nádobou 

s membránou, pričom výpočet expanznej nádoby je uskutočnený podľa STN EN 12828 

Príloha D. 

Výpočet veľkosti expanznej nádoby: 

Dané hodnoty: objem vody vo vykurovacom systéme Vsystém = 111,3 

dm3 

 statický pretlak v sústave: pstat = 70 kPa 

 minimálny prevádzkový pretlak v sústave po = 120 kPa 

 otvárací pretlak poistného ventilu ppv = 300 kPa 

 zväčšenie merného objemu e=3,58 



   

                                 PPPIIIOOO   KKKEEERRRAAAMMMOOOPPPRRROOOJJJEEEKKKTTT   aaa...sss...                                                      Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Názov stavby : Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice – Logistická hala S2 
B.1 Súhrnná technická správa 

 

  49 

Zväčšený objem vykurovacej vody v celej vykurovacej sústave pri ohriati z 10 °C na 

90 °C: 

3985,3
100

3,111
.58,3

100
. dm
V

eV
systém

e 
 

Rezervný objem vody 0,5 % (minimálny objem 3 litre): 
35565,0)3,111005,0()005,0( dmVV systémWR 
 

Celkový objem expanznej nádoby: 

3

0

minexp, 20,11
120270

100270
54189,4

100
)( dm

pp

p
VVV

e

e
WRe 











 
kde pe je konečný navrhovaný tlak v systéme; pe = 0,9∙ppv = 0,9∙300 = 270 kPa. 

Pre kompenzáciu objemovej rozťažnosti vykurovacej vody je navrhnutá expanzná 

nádoba výrobcu REFLEX typ N 18/4 s objemom 18 litrov a max. pracovným tlakom 400 kPa, 

teplota 120 °C, s plniacim pretlakom 1,5 bar. Odporúča sa expanznú nádobu pripojiť cez 

guľový kohút so zaistením a vypúšťaním Reflex MK 3/4“. 

Výpočet poistného potrubia pre jeden kotol 

Výpočet poistného potrubia je vykonaný podľa STN EN 12828 pre vratné potrubie. 

ds = 15 + 1,4 ∙ √QN 

ds = 15 + 1,4 ∙ √13,7   = 20,838 mm.  

Prípojka poistného ventilu je Rp 3/4". 

Výpočet poistného ventila 

Navrhnutý plynový kotol Viessmann je certifikovaný a obsahuje poistný ventil, 

(otvárací pretlak poistného ventilu je 300 kPa). 

Zabezpečovacie zariadenia pre zásobníkový ohrievač Client 3  

Návrh tlakovej expanznej nádoby pre zásobníkový ohrievač vody o objeme 200 litrov 

(pre administratívny vstavok) je uskutočnený podľa STN EN 12 828 podľa nasledujúceho 

vzťahu. 

3

00

0 dm1,9
)7,02,036()12,03(100

)2,12,03()5,06(66,1
.200

)7,0()1(100

)2,1()5,0(
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ppp

ppn
VV

SV

SV
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kde 

VSP je objem zásobníku [l], pa je tlak za redukčným ventilom na prívode studenej 

vody [bar], p0 je nastavený tlak v expanznej nádobe [bar], pričom platí p0 = pa – 0,2 bar, pSV 

je otvárací pretlak poistného ventilu [bar], n je koeficient rozťažnosti [%], pre ohrev vody 

z 10 °C na 60 °C je n = 1,66 %. 

Na základe výpočtu bola navrhnutá expanzná nádoba s vakom Refix DD 12, 10 bar, 

70 °C s objemom 12 litrov, pripojovací závit G 3/4" a poistný ventil Flamco Prescor B 1/2", 6 

bar. 

 

4.6.2  Zabezpečovacie zariadenia pre vykurovací systém administratíva Client 5 

Pre kompenzáciu objemovej rozťažnosti vykurovacej vody v systéme ÚK a pre 

kompenzáciu objemovej rozťažnosti v systéme prípravy teplej úžitkovej vody sú navrhnuté 

expanzné nádoby a poistné ventily. 

Zmena objemu sústavy v systéme je riešená tlakovou expanznou nádobou 

s membránou, pričom výpočet expanznej nádoby je uskutočnený podľa STN EN 12828 

Príloha D. 

 

Výpočet veľkosti expanznej nádoby: 
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Dané hodnoty: objem vody vo vykurovacom systéme Vsystém = 137,4 

dm3 

 statický pretlak v sústave: pstat= 70kPa 

 minimálny prevádzkový pretlak v sústave po = 120 kPa 

 otvárací pretlak poistného ventilu ppv= 300kPa 

 zväčšenie merného objemu e=3,58 

Zväčšený objem vykurovacej vody v celej vykurovacej sústave pri ohriati z 10°C na 

90°C: 

391892,4
100

4,137
.58,3

100
. dm
V

eV
systém

e 
 

Rezervný objem vody 0,5% (minimálny objem 3 litre): 
3687,0)4,137005,0()005,0( dmVV systémWR 
 

Celkový objem expanznej nádoby: 
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kde pe je konečný navrhovaný tlak v systéme; pe=0,9∙ppv = 0,9∙300 = 270 kPa. 

V kotly je zabudovaná expanzná nádoba 8 litrov. Pre kompenzáciu objemovej 

rozťažnosti vykurovacej vody doplňujeme expanznú nádobu výrobcu REFLEX typ N 25/4 

s objemom 25 litrov a max. pracovným tlakom 400 kPa, teplota 120 °C, s plniacim pretlakom 

1,5 bar. Odporúča sa expanznú nádobu pripojiť cez guľový kohút so zaistením a vypúšťaním 

Reflex MK 3/4“. 

Výpočet poistného potrubia pre jeden kotol 

Výpočet poistného potrubia je vykonaný podľa STN EN 12828 pre vratné potrubie. 

ds = 15 + 1,4 ∙ √QN 

ds = 15 + 1,4 ∙ √19   = 21,1 mm. 

Prípojka poistného ventilu je Rp 1". 

Výpočet poistného ventila 

Navrhnutý plynový kotol VIESSMANN je certifikovaný a obsahuje poistný ventil, 

(otvárací pretlak poistného ventilu je 300 kPa). 

 

Udržiavanie tlaku v sústave Client 5 

Udržiavanie tlaku vo vykurovacej sústave sa bude zabezpečovať ručne. 

Zabezpečovacie zariadenia pre zásobníkový ohrievač Client 5  

Návrh tlakovej expanznej nádoby pre zásobníkový ohrievač vody o objeme 200 litrov 

je uskutočnený podľa STN EN 12 828 podľa nasledujúceho vzťahu. 
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kde 

VSP je objem zásobníku [l], pa je tlak za redukčným ventilom na prívode studenej 

vody [bar], p0 je nastavený tlak v expanznej nádobe [bar], pričom platí p0 = pa – 0,2 bar, pSV 

je otvárací pretlak poistného ventilu [bar], n je koeficient rozťažnosti [%], pre ohrev vody 

z 10 °C na 60 °C je n = 1,66 %. 

Na základe výpočtu bola navrhnutá expanzná nádoba s vakom Refix DD 12, 10 bar, 

70 °C s objemom 12 litrov, pripojovací závit G ¾ a poistný ventil Flamco Prescor B 1/2", 6 

bar. 

 

POTRUBIA A ARMATÚRY 
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Potrubné rozvody vykurovacej vody sú zhotovené oceľových potrubí, spájanie 

oceľových potrubí je zváraním. Prípojné potrubia vykurovacej vody k vykurovacím telesám 

sú zhotovené z plasthliníkových potrubí, spájanie potrubí je uvažované pomocou lisovacích 

tvaroviek. Na najvyšších miestach sú osadené odvzdušňovacie ventily, na najnižších miestach 

vypúšťacie armatúry. Spádovanie potrubí je uvažované 0,2 %. 

Tepelné izolácie. Oceľové a plasthliníkové potrubia vykurovacej vody sú tepelne 

izolované tepelnou izoláciou na báze polyetylénu, hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé 

dimenzie je u potrubí vedeného v podhľade 20 mm. Hrúbka izolácie plasthliníkového 

potrubia v SDK priečkach, resp. v podlahách je 9 alebo 13 mm (podľa potreby a miesta). 

Závesy potrubí. Rozvody vykurovacej vody sú zavesené na závesných objímkach 

s gumovou výstelkou. 

Armatúry. Sú navrhnuté bežné potrubné armatúry, uzatváracie kohúty, regulačné 

ventily, spätné klapky, filtre,... 

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY 

Pre zabezpečenie hydraulickej stability vykurovacieho systému sú: 

Všetky vykurovacie telesá opatrené integrovanou termostatickou vložkou 4360 

s prednastavením a rohovým pripojovacím dielom HONEYWELL VERAFIX VKE s 

možnosťou uzatvorenia, vypustenia Rp1/2''xG3/4'. 

Pre výpočet hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy bol použitý výpočtový 

program DIMOSW. Po zadaní vykurovacích telies, dĺžok potrubia, odporov a dimenzií 

program automaticky vypočítal stupeň prednastavenia integrovaných termostatických vložiek 

na vykurovacích telesách.  

Hydraulický výpočet bol uskutočnený pre teplotný spád vykurovacej vody 70/50 °C 

a teplotu okolia podľa charakteru jednotlivých miestností.  

Nastavenie všetkých regulačných prvkov je uvedené vo výkresovej časti v projektovej 

dokumentácii (PD). 

 

 

8 VETRANIE  A CHLADENIE     

 

 

Hala MT Biker 

Zar. č. 1.01 -  Vetranie a odvetranie Haly MT biker 

 

Hala bude vetraná pomocou strešného ventilátora umiestneného v strešnej konštrukcii. 

Strešný ventilátor sa skladá aj zo spätnej klapky a sitom na konci, ventilátor bude slúžiť na 

odvod vzduchu.  

Výkon ventilátora bol navrhnutý na násobnosť výmeny vzduchu (0,5.násobná).  

 

 

4xTechnické parametre odvodného strešného ventilátora  01.01: 

4x DHA 400 E4 30 

Vzduchový výkon odvod      :   2100 m3/h 

Externá tlaková strata:                      150 Pa 

Prúd                               :  2,3  A 

Napätie                             :              230V/50Hz 

Príkon   :  456W 
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Hala Free space 

Zar. č. 2.01 -  Hala Free space 

 

Hala bude vetraná pomocou strešného ventilátora umiestneného v strešnej konštrukcii. 

Strešný ventilátor sa skladá aj zo spätnej klapky a sitom na konci, ventilátor bude slúžiť na 

odvod vzduchu.  

Výkon ventilátora bol navrhnutý na násobnosť výmeny vzduchu (0,5.násobná).  

 

 

4xTechnické parametre odvodného strešného ventilátora  02.01: 

4x DHA 500 E4 30 

Vzduchový výkon odvod      :   5100 m3/h 

Externá tlaková strata:                      150 Pa 

Prúd                               :  2,3  A 

Napätie                             :              230V/50Hz 

Príkon   :  456W 

 

 

B 1.1.06 Šatňa ženy, B 1.1.08 Šatňa muži, B1.1.14 Sklad nutričných doplnkov  

Zar. č. 1.01 -  Vetranie a odvetranie B 1.1.06 Šatňa ženy, B 1.1.08 Šatňa muži, B1.1.14 

Sklad nutričných doplnkov 

 

Vetranie a odvetranie šatne ženy, šatne muži, sklad nutričných doplnkov bude 

zabezpečené vetracou rekuperačnou jednotkou osadenou na streche skladovej haly. 

Vzduchotechnická jednotka bude zložená z doskového rekuperátora spätného získavania 

tepla, filtrami.  Súčasťou jednotky je kompletná MaR.  

Výkon jednotky bol navrhnutý na násobnosť výmeny vzduchu a na dávku vzduchu na 

skrinku v šatni. Koncový distribučný prvok bude tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod 

vzduchu budú zabezpečovať vírivé difúzory. 

 

Technické parametre rekuperačnej jednotky 1.01: 

Vzduchový výkon prívod  :   750 m3/h 

Vzduchový výkon odvod  :   750 m3/h 

Externá tlaková strata:                      250 Pa 

Napätie                            :              230V/50Hz 

 

 

B1.1.04 WC muži, B1.1.09 Umyváreň muži 

Zar. č. 3.01 -  Vetranie a odvetranie B1.1.04 WC muži, B1.1.09 Umyváreň muži 

 

Pri vetraní sociálnych zariadení bude použitý podtlakový systém pomocou potrubného 

ventilátora (s časovým dobehom) osadeného v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom 

opatreným sitom nad strechou objektu. Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade 

nečinnosti ventilátora bude zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný prvok bude 

tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do 

okolitých miestností. 
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Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 

WC  ....................... 50 m3/h 

Pisoár  .................... 30 m3/h 

Umývadlo  ............. 25 m3/h 

Výlevka  ................ 50 m3/h 

Sprcha   ................ 100 m3/h 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 3.01: 

1x LINEO 160 VO 

 

Vzduchový výkon odvod  :   280 m3/h 

Externá tlaková strata:                      130Pa 

Napätie                            :              220-240V 

 

 

B1.1.07 Umyváreň ženy 

Zar. č. 2.01 -  Vetranie a odvetranie B1.1.07 Umyváreň ženy 

 

Pri vetraní umyvárne zariadení bude použitý podtlakový systém pomocou potrubného 

ventilátora (s časovým dobehom) osadeného v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom 

opatreným sitom nad strechou objektu. Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade 

nečinnosti ventilátora bude zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný prvok bude 

tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do 

okolitých miestností. 

 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 

WC  ....................... 50 m3/h 

Pisoár  .................... 30 m3/h 

Umývadlo  ............. 25 m3/h 

Výlevka  ................ 50 m3/h 

Sprcha   ................ 100 m3/h 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 2.01: 

1x LINEO 160 VO 

Vzduchový výkon odvod  :   250 m3/h 

Externá tlaková strata:                      130Pa 

Napätie                            :              220-240V 

 

B 1.1.10 Technická miestnosť 

Zar. č. 8.01 -  Vetranie a odvetranie B 1.1.10 Technická miestnosť 

 

Technická miestnosť bude vetraná podtlakovo. Odvod vzduchu bude potrubným 

ventilátorom s výkonom 100  m3/h. Ovládanie bude pomocou vypínača na stene. 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 8.01: 

1x LINEO 125 

Vzduchový výkon odvod  :   100 m3/h 
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Externá tlaková strata:                      80Pa 

Napätie                            :              220-240V 

B1.1.16 NN Rozvodňa 

Zar. č. 7.01 -  Vetranie a odvetranie B1.1.16 NN Rozvodňa 

 

Vetranie rozvodnej stanice bude zabezpečené potrubným odťahovým ventilátorom. 

Výkon ventilátora bol dimenzovaný na výmenu vzduchu (5x/hod). Na fasáde bude 

umiestnená kovová protidažďová žalúzia. Ventilátor sa pripojí a spustí snímačom teploty 

umiestneným na stene. 

 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 7.01: 

1x RIS -200 

Vzduchový výkon odvod  :   600 m3/h 

Externá tlaková strata:                      150Pa 

Napätie                            :              220-240V 

 

 

B1.1.17 Transformátor 

Zar. č. 5.01 -  Vetranie a odvetranie B1.1.17 Transformátor 

 

Vetranie rozvodnej stanice bude zabezpečené axiálnym stenovým ventilátorom. 

Výkon ventilátora bol dimenzovaný na výmenu vzduchu (5x/hod). Na fasáde bude 

umiestnená kovová pretlaková žalúzia. Ventilátor sa pripojí a spustí snímačom teploty 

umiestneným v interiéri na stene. 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 5.01: 

1x HXBR/2-200 

Vzduchový výkon odvod  :   300 m3/h 

Externá tlaková strata:                      80Pa 

Napätie                            :              230V 

 

 

B1.1.18 Transformátor 

Zar. č. 6.01 -  Vetranie a odvetranie B1.1.18 Transformátor 

 

Vetranie rozvodnej stanice bude zabezpečené axiálnym stenovým ventilátorom. 

Výkon ventilátora bol dimenzovaný na výmenu vzduchu (5x/hod). Na fasáde bude 

umiestnená kovová pretlaková žalúzia. Ventilátor sa pripojí a spustí snímačom teploty 

umiestneným v interiéri na stene. 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 6.01: 

1x HXBR/2-200 

Vzduchový výkon odvod  :   300 m3/h 

Externá tlaková strata:                      80Pa 

Napätie                            :              230V 

 

 



   

                                 PPPIIIOOO   KKKEEERRRAAAMMMOOOPPPRRROOOJJJEEEKKKTTT   aaa...sss...                                                      Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Názov stavby : Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice – Logistická hala S2 
B.1 Súhrnná technická správa 

 

  55 

 

B1.1.15 VN Rozvodňa 

Zar. č. 6.01 -  Vetranie a odvetranie B1.1.15 VN Rozvodňa 

 

Vetranie rozvodnej stanice bude zabezpečené axiálnym stenovým ventilátorom. 

Výkon ventilátora bol dimenzovaný na výmenu vzduchu (5x/hod). Na fasáde bude 

umiestnená kovová pretlaková žalúzia. Ventilátor sa pripojí a spustí snímačom teploty 

umiestneným v interiéri na stene. 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 4.01: 

1x HXBR/2-200 

Vzduchový výkon odvod  :   300 m3/h 

Externá tlaková strata:                      80Pa 

Napätie                            :              230V 

 

 

 

B2.03 WC Ženy, B2.04 WC Muži 

Zar. č. 10.01 -  Vetranie a odvetranie B2.03 WC Ženy, B2.04 WC Muži 

 

Pri vetraní wc ženy, wc muži, bude použitý podtlakový systém pomocou potrubného 

ventilátora (s časovým dobehom) osadeného v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom 

opatreným sitom nad strechou objektu. Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade 

nečinnosti ventilátora bude zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný prvok bude 

tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do 

okolitých miestností. 

 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 

WC  ....................... 50 m3/h 

Pisoár  .................... 30 m3/h 

Umývadlo  ............. 25 m3/h 

Výlevka  ................ 50 m3/h 

Sprcha   ................ 100 m3/h 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 10.01: 

1x LINEO 160 VO 

Vzduchový výkon odvod  :   180 m3/h 

Externá tlaková strata:                      120Pa 

Napätie                            :              220-240V 

 

 

B2.05 Sklad 

Zar. č. 9.01 -  Vetranie a odvetranie B2.05 Sklad 

 

Pri vetraní skladu bude použitý podtlakový systém pomocou potrubného ventilátora 

osadeného v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom opatreným sitom nad strechou objektu. 

Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade nečinnosti ventilátora bude 

zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný prvok bude tvoriť kovový tanierový ventil.  
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Prívod vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do okolitých miestností. 

 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 9.01: 

1x LINEO 100 

Vzduchový výkon odvod  :   60 m3/h 

Externá tlaková strata:                      80Pa 

Napätie                            :              220-240V 

 

 

B1.1.12 Kancelária 

Zar. č. 2.01, 2.02 -  Chladenie B1.1.12 Kancelária 

 

Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre 

klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému multisplit. Systém sa skladá z vonkajšej 

kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  a vnútorných  kazetových jednotkách.   

V systéme chladenia je použité  chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude pomocou 

izolovaným medeným potrubím.  

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV sa jedná o  technické 

zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a).V zmysle STN EN 378 sa jedná o 

priamy uzavretý systém chladenia v objekte kategórie C. Chladiaci systém s kompresormi, 

odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú umiestnené na voľnom priestranstve. Použité 

chladivo R32 patrí do bezpečnostnej skupiny A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať 

v zmysle STN EN 378. 

 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia CH 2.01: 

1x SINCLAIR MV-E21BI2 

Výkon chladenia               :  6,1 kW 

Príkon                             :  2,9 kW 

Napätie                            :              220-240 V 

 

2x Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky: 

Výkon chladenia               :  3,5 Kw 

 

 

B1.1.14 Sklad nutričných doplnkov 

Zar. č. CH1.01 -  Chladenie B1.1.14 Sklad nutričných doplnkov 

 

Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre 

klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému unisplit. Systém sa skladá z vonkajšej 

kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  a vnútornej kazetovej jednotky.   

V systéme chladenia je použité  chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude pomocou 

izolovaným medeným potrubím.  

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV sa jedná o  technické 

zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a).V zmysle STN EN 378 sa jedná o 

priamy uzavretý systém chladenia v objekte kategórie C. Chladiaci systém s kompresormi, 

odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú umiestnené na voľnom priestranstve. Použité 
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chladivo R32 patrí do bezpečnostnej skupiny A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať 

v zmysle STN EN 378. 

 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia CH 1.01: 

1x PANASONIC U-60PZH3E5 

Výkon chladenia               :  6 kW 

Príkon                             :  6,7 kW 

Napätie                            :              220-240 V 

 

1x Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky: 

Výkon chladenia               :  6,0 kW 

 

 

B1.1.12 Kancelária 

Zar. č. CH 11.01, CH 11.02 -  Chladenie B2.07 Kancelária 

 

Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre 

klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému multisplit. Systém sa skladá z vonkajšej 

kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  a vnútorných  kazetových jednotkách.   

V systéme chladenia je použité  chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude pomocou 

izolovaným medeným potrubím.  

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV sa jedná o  technické 

zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a).V zmysle STN EN 378 sa jedná o 

priamy uzavretý systém chladenia v objekte kategórie C. Chladiaci systém s kompresormi, 

odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú umiestnené na voľnom priestranstve. Použité 

chladivo R32 patrí do bezpečnostnej skupiny A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať 

v zmysle STN EN 378. 

 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia CH 11.01: 

1x SINCLAIR MV-E42BI2 

Výkon chladenia               :  12,1 kW 

Príkon                             :  5 kW 

Napätie                            :              220-240 V 

 

4x Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky: 

Výkon chladenia               :  3,5 Kw 

 

 

B2.06 Server 

Zar. č. CH 10.01, CH 10.02 -  Chladenie B2.06 Server 

 

Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre 

klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému unisplit. Systém sa skladá z vonkajšej 

kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  a vnútornej nástennej jednotky.   

V systéme chladenia je použité chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude pomocou 

izolovaným medeným potrubím.  
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Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV sa jedná o  technické 

zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a).V zmysle STN EN 378 sa jedná o 

priamy uzavretý systém chladenia v objekte kategórie C.  

Chladiaci systém s kompresormi, odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú 

umiestnené na voľnom priestranstve. Použité chladivo R32 patrí do bezpečnostnej skupiny 

A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať v zmysle STN EN 378. 

 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia CH 10.01: 

1x SINCLAIR SOH -18BIT 

Výkon chladenia               :  5,2 kW 

Príkon                             :  1,53 kW 

Napätie                            :              220-240 V 

 

1x Technické parametre vnútornej nástennej jednotky: 

Výkon chladenia               :  5,2 kW 
 

 

 

Vetranie a odvetranie B3.1.04 Sklad, B3.1.09 Šatňa ženy, B 3.2.05 Archív, B3.09 

Kuchynka, B 3.2.10 Šatňa 

 Zar. č. 1.01 -  Vetranie a odvetranie B3.1.04 Sklad, B3.1.09 Šatňa ženy, B 3.2.05 

Archív, B3.09 Kuchynka, B 3.2.10 Šatňa 

 

Vetranie a odvetranie sklad, šatňa ženy, archív, kuchynka, šatňa bude zabezpečené 

vetracou rekuperačnou jednotkou osadenou na streche skladovej haly. Vzduchotechnická 

jednotka bude zložená z doskového rekuperátora spätného získavania tepla, filtrami.  

Súčasťou jednotky je kompletná MaR.  

Výkon jednotky bol navrhnutý na násobnosť výmeny vzduchu a na dávku vzduchu na 

skrinku v šatni. Koncový distribučný prvok bude tvoriť kovový vírivý difúzor prípadne 

kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať vírivé difúzory. 

 

Technické parametre rekuperačnej jednotky 1.01: 

Ventra Amber air compact CXP 

Vzduchový výkon prívod  :   1200 m3/h 

Vzduchový výkon odvod  :   1200 m3/h 

Externá tlaková strata:                      200 Pa 

Napätie                            :              230V/50Hz 

 

 

B 3.1.08 Wc muži, B 3.1.10 umyváreň ženy, B 3.1.11 upratovačka, B 3.1.07 WC ženy, 

B3.1.07 Umyváreň ženy 

Zar. č. 2.01 -  B 3.1.08 wc muži, B 3.1.10 umyváreň ženy, B 3.1.11 upratovačka, B 

3.1.07 WC ženy, B3.1.07 Umyváreň ženy 

 

Pri vetraní sociálnych zariadení bude použitý podtlakový systém pomocou potrubného 

ventilátora (s časovým dobehom) osadeného v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom 

opatreným sitom nad strechou objektu. Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade 
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nečinnosti ventilátora bude zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný prvok bude 

tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do 

okolitých miestností. 

 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 

WC  ....................... 50 m3/h 

Pisoár  .................... 30 m3/h 

Umývadlo  ............. 25 m3/h 

Výlevka  ................ 50 m3/h 

Sprcha   ................ 100 m3/h 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 2.01: 

1x LINEO 200 VO 

 

Vzduchový výkon odvod  :   385 m3/h 

Externá tlaková strata:                      200Pa 

Napätie                            :              220-240V 

 

 

B 3.1.13 Umyváreň muži 

Zar. č. 3.01 -  Vetranie a odvetranie B 3.1.13 Umyváreň muži 

 

Pri vetraní umyvárne zariadení bude použitý podtlakový systém pomocou potrubného 

ventilátora (s časovým dobehom) osadeného v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom 

opatreným sitom nad strechou objektu. Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade 

nečinnosti ventilátora bude zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný prvok bude 

tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do 

okolitých miestností. 

 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 

WC  ....................... 50 m3/h 

Pisoár  .................... 30 m3/h 

Umývadlo  ............. 25 m3/h 

Výlevka  ................ 50 m3/h 

Sprcha   ................ 100 m3/h 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 3.01: 

1x LINEO 125 VO 

Vzduchový výkon odvod  :   175 m3/h 

Externá tlaková strata:                      80Pa 

Napätie                            :              220-240V 

 

 

B 3.1.05 Technická miestnosť 

Zar. č. 4.01 -  B 3.1.05 Technická miestnosť 
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Technická miestnosť bude vetraná podtlakovo. Odvod vzduchu bude potrubným 

ventilátorom s výkonom 100  m3/h. Ovládanie bude pomocou vypínača na stene. Prívod 

vzduchu bude potrubným ventilátorom s výkonom 100  m3/h.  

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 4.01: 

1x LINEO 160 

Vzduchový výkon odvod  :   100 m3/h 

Externá tlaková strata:                      80Pa 

Napätie                            :              220-240V 

1xTechnické parametre prívodného potrubného ventilátora 4.02: 

1x LINEO 160 

Vzduchový výkon prívod  :   100 m3/h 

Externá tlaková strata:                      80Pa 

Napätie                            :              220-240V 

 

1xTechnické parametre elektrického potrubného ohrievača vzduchu 4.03: 

1x EKA NV 160-3,0-1f PTC/PS- DN160 

Príkon   :                      3,0kW 

 

 

B 3.2.04 wc muži, B 3.2.03 WC ženy 

Zar. č. 5.01 -  Vetranie a odvetranie B 3.2.04 wc muži, B 3.2.03 WC ženy,  

 

Pri vetraní umyvárne zariadení bude použitý podtlakový systém pomocou potrubného 

ventilátora (s časovým dobehom) osadeného v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom 

opatreným sitom nad strechou objektu. Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade 

nečinnosti ventilátora bude zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný prvok bude 

tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do 

okolitých miestností. 

 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 

WC  ....................... 50 m3/h 

Pisoár  .................... 30 m3/h 

Umývadlo  ............. 25 m3/h 

Výlevka  ................ 50 m3/h 

Sprcha   ................ 100 m3/h 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 5.01: 

1x LINEO 160 VO 

Vzduchový výkon odvod  :   180 m3/h 

Externá tlaková strata:                      125Pa 

Napätie                            :              220-240V 

 

 

B 3.2.11 umyváreň 

Zar. č. 6.01 -  Vetranie a odvetranie B 3.2.11 umyváreň 
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Pri vetraní umyvárne zariadení bude použitý podtlakový systém pomocou potrubného 

ventilátora (s časovým dobehom) osadeného v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom 

opatreným sitom nad strechou objektu. Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade 

nečinnosti ventilátora bude zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný prvok bude 

tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do 

okolitých miestností. 

 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 

WC  ....................... 50 m3/h 

Pisoár  .................... 30 m3/h 

Umývadlo  ............. 25 m3/h 

Výlevka  ................ 50 m3/h 

Sprcha   ................ 100 m3/h 

 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 6.01: 

1x LINEO 100 VO 

Vzduchový výkon odvod  :   75 m3/h 

Externá tlaková strata:                      70Pa 

Napätie                            :              220-240V 

 

 

B 3.2.06 Server 

Zar. č. 7.01, 7.02 -  Chladenie B 3.2.06 Server 

 

Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre 

klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému unisplit. Systém sa skladá z vonkajšej 

kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  a vnútornej nástennej jednotky.   

V systéme chladenia je použité chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude pomocou 

izolovaným medeným potrubím.  

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV sa jedná o  technické 

zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a).V zmysle STN EN 378 sa jedná o 

priamy uzavretý systém chladenia v objekte kategórie C.  

Chladiaci systém s kompresormi, odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú 

umiestnené na voľnom priestranstve. Použité chladivo R32 patrí do bezpečnostnej skupiny 

A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať v zmysle STN EN 378. 

 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia CH 10.01: 

1x SINCLAIR SOH-13BIT 

Výkon chladenia               :  3,5 kW 

Príkon                             :  1,55 kW 

Napätie                            :              220-240 V 

 

1x Technické parametre vnútornej nástennej jednotky: 

Výkon chladenia               :  3,5 kW 

 

 

B 3.1.14 kancelária, B 3.1.03 Zasadacia miestnosť 

Zar. č. 8.01, 8.02 -  Chladenie B 3.1.14 kancelária, B 3.1.03 Zasadacia miestnosť 
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Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre 

klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému multisplit. Systém sa skladá z vonkajšej 

kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  a vnútorných kazetových jednotiek.   

V systéme chladenia je použité  chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude pomocou 

izolovaným medeným potrubím.  

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV sa jedná o  technické 

zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a). 

V zmysle STN EN 378 sa jedná o priamy uzavretý systém chladenia v objekte 

kategórie C. Chladiaci systém s kompresormi, odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú 

umiestnené na voľnom priestranstve. Použité chladivo R32 patrí do bezpečnostnej skupiny 

A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať v zmysle STN EN 378. 

 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia 8.01: 

1x SINCLAIR MV-E28BI2 

Výkon chladenia               :  8 kW 

Príkon                             :  3,6 kW 

Napätie                            :              220-240 V 

 

1x Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky: 

Výkon chladenia               :  5,0 Kw 

 

1x Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky: 

Výkon chladenia               :  3,5 kW 

 

 

 

 

Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre 

klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému multisplit. Systém sa skladá z vonkajšej 

kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  a vnútorných  kazetových jednotkách.   

V systéme chladenia je použité  chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude pomocou 

izolovaným medeným potrubím.  

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV sa jedná o  technické 

zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a).V zmysle STN EN 378 sa jedná o 

priamy uzavretý systém chladenia v objekte kategórie C. Chladiaci systém s kompresormi, 

odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú umiestnené na voľnom priestranstve. Použité 

chladivo R32 patrí do bezpečnostnej skupiny A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať 

v zmysle STN EN 378. 

 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia 9.01: 

1x SINCLAIR MV-E42BI2 

Výkon chladenia               :  12,1 kW 

Príkon                             :  5 kW 

Napätie                            :              220-240 V 

 

4x Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky: 

Výkon chladenia               :  3,5 Kw 



   

                                 PPPIIIOOO   KKKEEERRRAAAMMMOOOPPPRRROOOJJJEEEKKKTTT   aaa...sss...                                                      Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Názov stavby : Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice – Logistická hala S2 
B.1 Súhrnná technická správa 

 

  63 

 

 

9 ELEKTRICKÁ ENERGIA    

 

Bilancia výkonov a spotreby el. energie 

Inštalovaný príkon                         :     Pi    =  1000 kW  

Súčasný výkon                             :     Pp =   550 kW  

Súčasnosť                                 :      ß   =   0,55 

Predpokladaná doba využitia el. energie :            T = 4000 hod/rok      

Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie  A = 2200 MWh/rok. 
 
Napájací rozvod, napäťová sústava. 

Použitá napäťová sústava: 

3 str. 50 Hz, 22000 V – sústava s rezonančným uzemnením uzla transformátora 

3 PEN str. 50 Hz, 230/400 V – TN-C-S 
 

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie. 

Dodávka el. energie bude zabezpečené podľa  STN 34 1610 § 16 107 v stupni č. 3 

 

Celkový inštalovaný príkon. 

Celkový inštalovaný príkon  podľa bilancie je Pi = 1000 kW 

  

Druh a spôsob uzemnenia. 

Uzemnenie objektu haly S2A bude riešené pomocou mrežovej uzemňovacej siete 

pozostávajúcej z pásikov FeZn 30 x 4, ktoré budú uložené v základovom betóne. Uloženie 

pásikov v betóne musí zodpovedať STN 33 2000-5-54. K uzemňovacej sústave bude 

pripojené armovanie všetkých nosných stĺpov.  Pri každom nosnom stĺpe v hale bude pásik 

vyvedený pre pripojenie technologických zariadení.  
  

Koeficient súčasnosti. 

Koeficient súčasnosti celkový  beta = 0,55  – na základe výkonovej bilancie. 
 

Maximálny súčasný príkon pre odber. 

Maximálny súčasný príkon podľa výkonovej bilancie je Pp = 550 kW pre pre halu 

S2A 
 

Ročná spotreba el. energie. 

Predpokladaná ročná spotreba el. energie je A = 2200 MWh pre halu S2A. 

 

Spôsob merania spotreby. 

Fakturačné meranie spotreby el. energie je v súčasnosti riešené v elektromerovom 

rozvádzači, ktorý je umiestnený v hlavnej trafostanici v hale S1. Meranie je riešené ako 

primárne, na strane  22 kV. Meranie spotreby pre halu S2 A je riešené v hlavnom rozvádzači  

v privodných poliach od transformátorov. 
 

Spôsob kompenzácie účinníka. 
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Po spustení prevádzky bude meraný skutočný účinník cos f  a podľa potreby budú 

doplnené  kompenzačné rozvádzače ku každému transformátoru. 

 

Ochrana proti skratu, preťaženiu a nebezp. dot. napätiu. 

Ochrana pred nebezpečným dotykom živých  častí el. zariadení je riešená  zábranami 

alebo krytmi a izolovaním živých častí podľa  STN 33 3200-4-41 (2019).  

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím neživých  častí je riešená  

samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41 (2019).  

Ochrana pred skratom a preťažením je riešená istiacimi prístrojmi v rozvádzačoch. 

 

Druh prostredia. 

Zoznam vonkajších vplyvov pre halu S1 a S2 a jej okolie je riešený protokolom 

o vonkajších vplyvoch č. 02-5682/19 z 03/2019. Protokol bude priložený kúhrnnej správe. 

 

Ochrana pred atmosférickou elektrinou a prepätiami. 

Objekt haly S2A bude chránený pred atmosférickým prepätím pasívnym 

bleskozvodom. Na streche haly bude vytvorená zachytávacia sústava tvorená vodičom 

AlMgSi, ktorá bude doplnená jímacími tyčami na ochranu svetlíkov umiestnených na streche. 

Zvody budú tvoriť oceľové armatúry nosných stĺpov v hale, ktoré budú pripojené v hornej 

časti na zachytávaciu sústavu cez skúšobné svorky a v spodnej časti budú stĺpy pripojené na 

uzemňovaciu sústavu. V objekte haly bude riešená koordinovaná ochrana pred prepäťovými 

javmi pomocou prepäťových ochrán  SPD. 
 

 

 

SO 307 Prípojka VN 

 

V súčasnosti sú v blízkosti haly S2A vedené 2 káble 22 kV typu 22-NA2XS(F)2Y             

1 x 150, ktoré slúžia pre napojenie trafostanice v hale S2D z hlavnej trafostanice v hale S1. 

Jeden z týchto káblov bude prerušený, naspojkovaný z obidvoch strán a nové káble budú 

vedené popri objekte haly S2A a budú zaústené do novej trafostanice v hale S2A.  Káble budú 

vedené pod cestou a pod parkoviskami v plastovej chráničke typu FXKVR s priemerom 160 

mm. V zelenenom páse budú káble vedené voľne v zemi vo výkope v hĺbke 1 m v pieskovom 

lôžku a budú prikryté zákrytom z tehál, alebo z betónových dosiek.  

 

Káblové koncovky  v trafostanici pre zariadenie staveniska budú od firmy 

RAYCHEM typu POLT 24D/1XI 120-240 mm2. Spojkovanie káblov v trase bude riešené 

pomocou spojok  RAYCHEM POLJ 24/1 x 70-150. Celková dĺžka káblovej trasy je cca 75 m.  

 

 

 

SO 308 Prípojka NN 

 

Riešenie uvedeného objektu zostáva bez zmeny. 
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10 OSVETLENIE, SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY  

 

SO2-201 – Logistická hala S2 -Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody – 

Predpokladaná intenzita osvetlenia v logistickej hale bude 200 Lx, v niektorých častiach haly 

– expedícia, technické priestory - je požadovaná intenzita osvetlenia 300 Lx.  

Vo vstavkoch je požadovaná intenzita osvetlenia 200 Lx – chodby, šatne, sociálne 

zariadenia a 500 Lx v kanceláriach. 

Núdzové osvetlenie -bude riešené núdzovými svietidlami na 230 V, ktoré budú 

pripjené a napájane cez CBS. Núdzové osvetlenie musí osvetľovať halu tak, aby boli 

osvetlené únikové cesty. Toto osvetlenie musí byť riešené v súlade s projektom požiarnej 

ochrany. Predpokladaná hodnota príkonu pre núdzové osvetlenie je 3 kW. Batériový system 

musí zabezpečiť osvetlenie únikových ciest po dobu aspoň 1 hod. Predpokladaná kapacita 

centrálneho batériového system 100 Ah.  

Zásuvkové obvody – Vo výrobnej hale budú riešené zásuvkové obvody v rámci 

technologickej inštalácie. V kancelárskej časti musia byť inštalované 3 zásuvky na jedno 

pracovné miesto. Ďalšie zásuvky budú rozmiestnené v šatniach, na chodbách, v priestore 

jedálne, v kuchynkách a pod. 

Požadovaná intenzita osvetlenia je v súlade s požiadavkami investora obsiahnutými 

v zadaní a v súlade s STN. 
 

 

 

SO 310 Vonkajšie osvetlenie 

 

Vývody pre vonkajšie osvetlenie budú umiestnené v hlavnom  rozvádzači RH 

v trafostanici v hale S2A. V rámci vonkajšieho osvetlenia budú riešené 2 vetvy. 

Vetva a– svietidlá na fasáde – 8 ks + 1 svietidlo na stožiari na prechode pre chodcov 

vetva b– svietidlá na fasáde – 10 ks 

Použité svietidlá na fasáde objektu  budú od firmy ALPHALIGHTING – 90 W. 

Použité svietidlo na stožiari na prechode pre chodcov  budúeod firmy 

ALPHALIGHTING –  75 W. 

Pre vonkajšie osvetlenie na fasáde je použitý kábel CYKY-J 5 x 6 mm2.  Pre 

napojenie svietidla na stožiari je riešená odbočka z okruhu na fasáde káblom CYKY-J 5 x 6..  

Osvetľovací stožiar bude pripojený na uzemnenie objektu  uzemňovacím pásikom 

FeZn 30 x 4.  

Stožiar vonkajšieho osvetlenia bude pripojený k uzemňovaciemu pásiku vodičom 

FeZn D10. 

Výška stožiarov bude 10 m.  

Ovládanie vonkajšieho osvetlenia je možné ručne alebo pomocou súmrakového 

spínača. Ručné ovládanie vonkajšieho osvetlenia je možné v hlavnom  rozvádzači 

v trafostanici  v hale S2A. 

 

 

 

11 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY  

 

EPS 



   

                                 PPPIIIOOO   KKKEEERRRAAAMMMOOOPPPRRROOOJJJEEEKKKTTT   aaa...sss...                                                      Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Názov stavby : Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice – Logistická hala S2 
B.1 Súhrnná technická správa 

 

  66 

 

Popis štruktúry systému EPS pre celý areál. 

V areáli logistického parku je navrhnutý systém EPS spol. Schrack Seconet. 

V logistickom parku sa predpokladá výstavba 5 hál. Táto PD rieši výstavbu haly S2B ( SO 1-

201). Ďalšie potrebné objekty sú SO202 vrátnica a SO204 Nádrž a strojovňa SHZ. 

  

Miesto stálej služby je zriadené v objekte existujúcej vrátnice. Z tohto dôvodu je vo 

vrátnici inštalovaná hlavná ústredňa. V ostatných halách budú inštalované samostatné 

ústredne EPS. Na hlavnej ústredni v mieste stálej služby budú hlásené všetky správy 

a poplachy z celého systému EPS. 

Ako hlavná ústredňa UEPS00 vo vrátnici bola použitá ústredňa Schrack Seconet 

Integral CX (BX).  

Ako vedľajšie ústredne v jednotlivých halách, vrátane riešenej, budú použité ústredne 

Integral MX.  

 

EPS Hala S2 

V riešenej hale S2 bude inštalovaná ústredňa Integral MX, ktorá bude umiestnená vo 

vstavku s trafostanicou v miestnosti NN rozvodne.  

 

Detekcia požiaru - strop 

 

Priestory haly budú chránené hlásičmi požiaru Schrack - automatickými bodovými 

hlásičmi MTD533. 

Hlásiče požiaru budú inštalované pod stropom haly. Rozmiestnenie hlásičov viď 

pôdorysy. Rozmiestnenie rešpektuje dymové úseky systému ZOTaSH. 

 

Detekcia požiaru - vstavky 

Vstavky sú chránené automatickými multisenzorovými hlásičmi MTD533 

umiestnenými na strope.  Na vybraných miestach a na únikových cestách budú inštalované 

tlačidlové hlásiče požiaru. Rozmiestnenie hlásičov viď výkresy pôdorysov. 

 

Ovládanie požiarnotechnických zariadení 

Pre ovládanie požiarnotechnických zariadení a snímanie ich stavu budú inštalované 

reléové moduly. Moduly sú napájané cez záložné zdroje 1-5A/ 24V DC. Zdroje sú vybavené 

2ks batérií s veľkosťou podľa veľkosti zdroja. 

  

 

Pre spúšťanie ZOTaSH bude do panelov SPECO-x privedený 1x signál. V prípade 

požiadavky na monitoring systému ZOTaSH systémom EPS, bude z každého panela SPECO-

x zbieraný 1x signál. Taktiež budú do vybraných brán privedené signály pre otvorenie brán, 

ktoré slúžia na prívod vzduchu. Podrobné ovládanie ako aj pozície ovládaných zariadení sú 

rozpracované v pôdorysoch.  

Systém EPS sníma stavy zariadenia SHZ. V strojovni SHZ a ventilových staniciach 

SHZ budú inštalované vstupné moduly, kde sú zaústené signály od SHZ. Počet snímaných 

signálov je na základe požiadavky profesie SHZ. 

V riešenom objekte sú priamo systémom EPS ovládané a/alebo monitorované 

nasledovné zariadenia: 
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ZOTaSH - Otvorenie svetlíkov + otvorenie brán pre prívod vzduchu, splnenie 

podmienky súčasného poplachu od hlásiča EPS v príslušnom DÚ + signál z SHZ (ventil) 

HSP – spustenie evakuácie v priestore nájomcu pri poplachu od hlásiča EPS 

v priestore nájomcu (aktuálne rozdelené na 3 nájomcov podľa stavebného delenia haly + 

technický vstavok - energo blok) 

RH – vypnutie rozvádzača RH pri poplachu od hlásiča EPS (nasávacieho systému) 

v priestore rozvodne NN, VN, kompresorovne a v miestnostiach pre transformátory. 

RMS – vypnutie podružného rozvádzača RMS pri poplachu od hlásiča EPS alebo 

signálu z SHZ (ventil) v priestore nájomcu pre daný požiarny úsek 

BAP – uzatvorenie hlavného uzáveru plynu vypnutím napájania v rozvádzači RH pri 

poplachu od ľubovoľného hlásiča EPS alebo signálu z SHZ. 

  

Spôsob vyhlasovania poplachu 

  

Pre vyhlasovanie požiaru budú v priestoroch objektu SO 1-201 inštalované 

reproduktory – systém HSP je navrhovaný a riešený ako samostatná časť tejto dokumentácie.  

 

Ak v stavbe nebude zriadená nepretržitá stála služba aj v čase mimo pracovnú dobu, 

potom v mimopracovnom čase musí byť zabezpečený diaľkový prenos dát z ústredne EPS do 

iného miesta so stálou službou – napr. panel centrálnej ochrany v zmluvne zabezpečenej 

bezpečnostnej službe alebo na ohlasovňu požiarov miestne príslušnej jednotky Hasičského a 

záchranného zboru. Diaľkovo sa signalizuje stav poplachu, poruchy, deaktivácie, skúšania a 

pokoja. 

 

Funkčné režimy EPS 

EPS je kvalifikovaná ako dvojstupňová, signalizácia poplachu je dvojstupňová (režim 

DEŇ a režim NOC). 

Prepínanie medzi uvedenými režimami je riadené ústredňou EPS. Pri dvojstupňovej 

signalizácii poplachu ústredňa EPS signalizuje úsekový a všeobecný poplach alebo diaľkový 

prenos dát do miesta so stálou službou. 

 

Režim DEŇ: 

Na základe impulzu automatických hlásičov požiaru signalizuje ústredňa EPS úsekový 

poplach po uplynutí času T1. Po uplynutí času T2 vyhlasuje automaticky všeobecný poplach 

alebo diaľkový prenos dát do miesta so stálou službou. 

Na základe signálu z tlačidlových hlásičov požiaru je signalizovaný súčasne úsekový 

aj všeobecný poplach alebo diaľkový prenos dát do miesta so stálou službou.  

 

Režim NOC: 

Pri režime NOC signalizuje ústredňa EPS na základe signálu z automatických a aj 

tlačidlových hlásičov požiaru súčasne úsekový aj všeobecný poplach alebo diaľkový prenos 

dát do miesta so stálou službou . 

 

Čas T1 je časový interval, pri ktorom musí obsluha ústredne EPS potvrdiť 

predpísaným spôsobom na ústredni príjem úsekového poplachu. Ak obsluha ústredne EPS 

nevykoná v tomto čase predpísaný úkon, nastane signalizácia všeobecného poplachu alebo 

diaľkový prenos dát do miesta so stálou službou.. Ak obsluha v tomto čase vykoná predpísané 

úkony, spustí sa automaticky časový interval T2. Čas T1 sa nastavuje v rozmedzí do 3 minút. 
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Čas T2 je časový interval, v ktorom musí obsluha ústredne EPS po zistení stavu na mieste 

signalizovaného požiaru vykonať predpísaný úkon na ústredni. Ak obsluha ústredne EPS 

nevykoná v tomto čase predpísaný úkon, nastane signalizácia všeobecného poplachu alebo 

diaľkový prenos dát do miesta so stálou službou . Ak obsluha v tomto čase vykoná predpísané 

úkony, zastaví sa čas T2. Čas T2 sa nastavuje v rozmedzí do 20 minút. 

Čas T1 = 120s, čas T2 = 440s. 

 

Signalizácia požiaru systémom EPS: 

V režime deň je od automatických hlásičov signalizovaný úsekový poplach, ktorý 

musí obsluha potvrdiť v čase T1 a overiť v čase T2. V prípade nedodržania nastavených časov 

vyhlási ústredňa všeobecný poplach. 

Od tlačidlových hlásičov bude signalizovaný všeobecný poplach v oboch režimoch. 

V režime noc bude poplach vyhlasovaný ihneď.  

Obsluha sa  musí pri vyhlásení úsekového,  alebo všeobecného poplachu riadiť  

požiarno-technickými  smernicami,  ktoré  si  musí  užívateľ vypracovať alebo dať 

vypracovať.  

 

Pri signalizácii poplachu sa uvedú do činnosti všetky náväzné zariadenia: 

 

optická a akustická signalizácia vzniku požiaru 

otvorenie vetracích svetlíkov a otvorov na prívod vzduchu (ZOTaSH) 

otvorenie dverí a brán na prívod vzduchu 

 

Popis systému a prvkov EPS: 

 

Ústredňa EPS 

Ako ústredňa EPS je  použitá ústredňa Integral IP MX. Ústredňa jevybavená 

ovládacím panelom.  

Ústredňa je modulárna, môže byť vybavené 13 modulmi, ktoré sa umiestňujú do 

slotov.  Slot č. 1 je obsadený základnou procesorovou kartou B5MCU. Slot č. 2  je vybavený 

modulom pre sieťové pripojenie B5-LAN. Sloty 3 -8 môžu byť obsadené kartami pre kruhové 

linky a pod. Slot 9 je určený pre ovládacie karty napr. B5-BAF ak je ústredňa vybavená 

reléovými kartami. Slot č. 10 je určený pre napájací modul B5-PSU. Sloty č. 11-13 sú určené 

pre reléové karty. 

V rámci objektu sú inštalované kruhové linky, ktoré sú použité pre signalizáciu 

a zvlášť je inštalovaná kruhová linka pre ovládanie. Kruhová linka X-line umožňuje pripojiť 

až 250 zariadení na linku o max. dĺžke 3500 

Napájanie ústredne realizuje projekt silnoprúdu. Ako náhradný zdroj je použitý 

akumulátor 2x=12V, 38Ah. 

Hlásiace a ovládacie linky 

 

Hlásiče sa pripájajú na dvojvodičové vedenie kruhových  liniek. Adresácia hlásičov sa 

realizuje SW. 

 

V riešených priestoroch sú použité adresovateľné hlásiče: 

Tlačidlový hlásič MCP 533X-1 - Tlačidlový hlásič MCP je určený pre manuálne 

spustenie požiarneho poplachu podľa EN 54-11 (Typ B) a EN 54-17 a je vhodný na 
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pripojenie do technológie Integral X-LINE. Hlásič je vhodný k prehľadnému a viditeľnému 

umiestneniu na únikovej ceste, pre zaistenie úniku a odbavenie hlásenia požiarneho poplachu.  

 

Multisenzorový hlásič požiaru MTD 533X - Hlasič MTD je možne použiť ako 

opticko-dymový hlásič, teplotný hlásič alebo podľa požiadavky ako kombinovaný opticko-

dymový/teplotný  hlásič a týmto spôsobom nastaviť a naprogramovať na základe špecifických 

podmienok prostredia. Hlásič deteguje dútnajúce a otvorené ohne už v počiatočnom štádiu so 

schopnosťou merať a vyhodnocovať charakteristiky ohňa a dymu (na základe Tyndallovho 

princípu) a tiež teploty (princíp NTC senzora). Citlivosť hlásiča je nastaviteľná pomocou 

softwaru v rozsahu parametrov daných EN 54. 

 

Vstupno výstupné moduly (I/O moduly): 

Modul BX-O2I4 – pracuje ako prvok vedenia X_LINE . Umožňuje rozšíriť počet 

vstupov a výstupov ústredne. 2x výstup (NO/NC -230V/2A), 4x 

kontrolovaný/nekontrolovaný vstup 

Modul BX-OI3 – pracuje ako prvok vedenia X_LINE . Umožňuje rozšíriť počet 

vstupov  ústredne. 1x výstup (1x NO/NC -230V/2A) , 3x kontrolovaný/nekontrolovaný  vstup 

Modul BX-IM4 – pracuje ako prvok vedenia X_LINE . Umožňuje rozšíriť počet 

vstupov  ústredne. 4x kontrolovaný/nekontrolovaný  vstup 

 

Modul BX-REL4 – pracuje ako prvok vedenia X_LINE . Umožňuje rozšíriť počet 

výstupov   

Hlásiče sa uchytávajú do pätice s adresným modulom, ktorá je uchytená skrutkami  na  

strop, resp. na znížený podhľad.  

Pri schodiskách a na únikových cestách sú inštalované adresné tlačidlové hlásiče vo 

výške cca 1,2 m od podlahy (vo výške osvetlenia). 

 

Rozmiestnenie prvkov viď. projektová dokumentácia. 

 

Elektroinštalácia EPS 

Podľa vyhl. 225/2012 a STN 92 0203:2010  Musí byť kabeláž EPS zhotovená káblami 

s nasledujúcim vlastnosťami: 

Požiadavka na zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke: 

 podľa STN 92 0203 informatívne podľa 

 a vyhl. 225/2012 Z.z. vyhl. 94/2004 Z.z. 

a) zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie B2ca  (ZO,PH)  

b) zariadenie na ovládanie požiarneho uzáveru B2ca  (ZO,PH) 

g) núdzové osvetlenie  B2ca - s1, a1  (ZO,BH) 

h) zariadenie na odvod tepla a splodín horenia B2ca - s1, a1  (ZO,BH) 

 

 Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie 

pre: 

a) zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie 30 min 

b) zariadenie na ovládanie požiarneho uzáveru 30 min 

e) núdzové osvetlenie     60 min 

h) zariadenie na odvod tepla a splodín horenia  60 min, 
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 Vnútorné rozvody EPS sú prevedené káblami zodpovedajúcimi požiadavkám tzn. 

funkčnými v čase požiaru J-H(St)H-V E30 na povrchu v trubkách resp. v samostatných 

certifikovaných príchytkách.  

Vo všetkých úsekoch sú  použité káble s funkčnosťou počas požiaru s triedou funkčnej 

odolnosti min. E30. 

Uchytenie káblov je  pre zachovanie funkčnej odolnosti kovovými príchytkami na 

kovových rozperkách v zmysle STN 92 0205 čl. 7.3.3.3. Tiež vedenia EPS je nad 

konštrukciami ostatných vedení – elektro, vody, plynu, kúrenia a VZT...., aby nedošlo k 

znefunkčneniu kabeláže EPS roztrhnutím padajúcou konštrukciou. Vedenie pri prechode 

požiarne deliacou priečkou je utesnené podľa Vyhl. MV SR 94/2004 §40 – protipožiarnou 

maltou HILTI.  

Svorkovacie resp. rozvodné škatule, inštalačné komponenty (rozperky a pod.) sú s 

požiarnou odolnosť najmenej 30 minút v zmysle platných noriem a TP. 

 

Pri súbehu a križovaní rozvodov EPS s ostatnými elektrickými rozvodmi je dodržaná 

bezpečnostná vzdialenosť podľa STN 34 23 00. 

Časti EPS spĺňať krytie , ktoré zodpovedá prostrediu , v ktorom sú inštalované. 

 

HSP 

 

HSP Hala S2B 

 

Veľká koncentrácia osôb v budovách kladie mimoriadne nároky na skorú a spoľahlivú 

identifikáciu požiaru pomocou systémov elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), ako aj 

správnu a účinnú organizáciu evakuácie osôb v ohrozenej oblasti pomocou hlasovej 

signalizácie požiaru (HSP). Okrem presnej a spoľahlivej lokalizácie a signalizácie požiaru je 

nutné aktívne riadiť evakuáciu osôb, ako aj iné požiarno-technické zariadenia. Z vyššie 

uvedených dôvodov boli prostredníctvom harmonizovaných noriem EN54-16 a EN54-24 

zaradené tieto systémy do EPS. 

Hlasová signalizácia požiaru slúži k bežnému prevádzkovému hláseniu do selektívne 

volených lokalít objektu, k reprodukcii hudby a k riadeniu evakuácie v prípade požiaru. 

Systém hlasovej signalizácie požiaru a ozvučenia bude v objekte používaný pre automatické 

alebo manuálne riadenie vysielania poplachových, evakuačných, služobných, reklamných 

hlásení, ako informačný rozhlas pre zákazníkov a púšťanie náladovej hudby, prípadne rádia a 

iných zvukových signálov do všetkých reproduktorových zón.  

Systém hlasovej signalizácie požiaru musí spĺňať náročné požiadavky vyplývajúce z 

normy STN EN 60849 a STN EN 54 a to neustála kontrola ústredne, prepínanie na náhradné 

zálohové zosilňovače, kontrola reproduktorových liniek (skrat, prerušenie), nahrávanie a 

prehrávanie digitálnych správ, prepojenie s ústredňou elektrickej požiarnej signalizácie a 

diaľkové ovládanie.  

V predmetnom objekte je navrhnutý rozvod HSP od TOA. 

 

 

Ústredňa HSP: 

Pre systém HSP je navrhnutá rozhlasová ústredňa rady VX od výrobcu TOA.  

Ozvučovacie zariadenie VX je centrálnou riediacou jednotkou systému. Poskytuje 

rozhranie pre všetky vstupné a výstupné moduly. Riadi a monitoruje linky reproduktorov.  
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Zosilňovače sa dodávajú v prevedení od jednoduchých mixážnych zosilňovačov, ktoré 

umožňujú zmiešavať hudbu a hlásenie z niekoľkých zdrojov s výstupom do jednej zóny, až 

po systémy zložené z oddelených jednotiek výkonového koncového zosilňovača. Ku všetkým 

zosilňovačom je možné pripojiť zdroje hudby (tuner, CD alebo kazetový prehrávač), prípadne 

modul digitálneho záznamu správ, v jednotnom designe s ostatnými komponentmi zostavy. 

Hlásateľská stanica je pripojená k základnej (basic) jednotke káblom do vzdialenosti 

až 1000m . 

V systéme, ktorý je využívaný pre požiarno-evakuačný účel, sú určené priority 

hlásenia nasledovne: 

1. evakuácia - situácia možného ohrozenia života vyžadujúca evakuáciu objektu. 

2. poplach - nebezpečná situácia blízka varovaniu pred očakávanou situáciou. 

3. iné hlásenia (zábavné, reklamné, informačné a iné). 

 

Vždy sú umožnené manuálne zásahy: 

- spustiť alebo zastaviť zaznamenané poplachové hlásenia. 

- vybrať príslušné zaznamenané poplachové hlásenie. 

- zapínať alebo vypínať vybrané zóny reproduktorov. 

- vysielanie živých hlásení cez núdzový mikrofón 

 

Technológia rozhlasovej ústredne HSP je osadená do 19“ technologickej skrine 

RACK o výške 22U. Tento stojan je umiestnený v miestnosti rozvodne NN. V miestnosti 

vrátnice je umiestnený mikrofóny pult s diaľkovým ovládaním ústredne.  

Obsluha má možnosť priamo z mikrofónneho pultu s diaľkovým ovládaním ústredne 

smerovať prioritné hlásenie do jednotlivých zón, kombinácie zón, alebo do celého objektu. 

 

Reproduktory:  

Na ozvučenie jednotlivých priestorov sú navrhnuté reproduktory viacerých typov, 

s vlastnosťami vhodnými na ozvučenie jednotlivých priestorov. Podľa STN EN 60849 je 

povinné inštalovať výkon reproduktorov tak, aby bola zabezpečená úroveň hlásení o 6 až 25 

dB nad úroveň okolitého hluku. Evakuačné reproduktory musia byť certifikované podľa 

EN54-24. 

Skrinkový reproduktor, EN54-24 v prevedení EVAC s keramickou svorkovnicou 

a tepelnou poistkou, s výbornou reprodukciou hudby a reči.  

Stropný reproduktor, EN54-24. Kompaktný a výkonný stropný reproduktor 

v prevedení EVAC s keramickou svorkovnicou a tepelnou poistkou, vhodný na prenos reči 

a hudby. Reproduktor je určený na montáž do podhľadu. 

Tlakový reproduktor, EN54-24 v prevedení EVAC s keramickou svorkovnicou 

a tepelnou poistkou, s výbornou reprodukciou hudby a reči. 

Náhradný zdroj: 

Ústredňa HSP má vlastný náhradný záložný zdroj (AKU batérie), ktorý zabezpečí 

napájanie zariadení HSP po dobu min. 24 hodín v prípade výpadku sieťového napätia 230V 

AC. 

 

V zmysle STN 34 1610 preto môžeme považovať dodávku elektrickej energie pre 

zariadenia EPS a HSP za dodávku 1. stupňa, t.j. že v prípade výpadku dodávky el. energie 

230V AC príde automaticky k okamžitému prepnutiu na vlastný náhradný zdroj. Systém 

záložného napájania je taktiež v súlade s STN 92 0203. 
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Rozvody : 

Z ústredne EPS sú vyvedené  káble, ktorými sa vytvorili kruhové slučky. Slučky sú 

tvorené káblami JE-H(St)H-V FE180/E30 1x2x0,8.  

Ovládanie PTZ je káblom JE-H(St)H-V FE180/E30 nx2x0,8.  

Inštalácia EPS je vykonaná v kovových príchytkách a resp. v žľaboch požiarne 

odolných E30.  

 

Kabeláž k reproduktorom je navrhnutá káblami NHXH nx1,5 FE180/E30. Káble sú 

vedené v požiarnych príchytkách na strope, resp. v požiarne odolnej káblovej trase tvorenej 

káblovým žľabom 100/60. 

Súbehy káblových trás sú  vyhotovené v súlade s STN 34 1050 a STN 34 2300 a to 

nasledovne:  

telefónne rozvody a ozvučenie      - do 5m / 3cm - nad 5m / 10cm 

NN rozvody a EPS        - do 5m / 6cm – nad 5m / 20cm 

NN rozvody a telefónne rozvody      - do 5m / 3cm – nad 5m / 10cm 

NN rozvody a ozvučenie       - do 5m / 3cm – nad 5m / 10cm 

 

Všetky prestupy káblových rozvodov v konštrukciách sú utesnené podľa Vyhlášky 

Minister-stva vnútra SR č.94/2004 Z.z §40 odst.3. Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez 

požiarne deliace konštrukcie sú utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú 

požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup spĺňa požiadavky na 

požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min. 
 

 

SO 309 Prípojka slaboprúdu  

 

Riešenie uvedeného objektu zostáva bez zmeny. 

 

 

12 BLESKOZVOD                                                                

 

Uzemnenie a bleskozvod – Pod celou halou, bude vytvorená mrežová uzemňovacia 

sústava pozostávajúca z pásikov FeZn 30 x 4, ktoré budú uložené v základovom betóne. 

Uloženie pásikov v betóne musí zodpovedať STN 33 2000-5-54. K uzemňovacej sústave bude 

pripojené armovanie všetkých nosných stĺpov.  Pri každom nosnom stĺpe v hale bude pásik 

vyvedený pre pripojenie technologických zariadení. Na streche haly bude vytvorená 

zachytávacia sústava tvorená vodičom AlMgSi, ktorá bude doplnená jímacími tyčami na 

ochranu svetlíkov umiestnených na streche. Zvody budú tvoriť oceľové armatúry nosných 

stĺpov v hale, ktoré budú pripojené v hornej časti na zachytávaciu sústavu cez skúšobné 

svorky a v spodnej časti budú stĺpy pripojené na uzemňovaciu sústavu. V objekte haly bude 

riešená koordinovaná ochrana pred prepäťovými javmi pomocou prepäťových ochrán  SPD. 

 

 

13 PLYNOINŠTALÁCIA                                                              
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Charakteristika zariadenia v zmysle Vyhlášky č. 508, Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky, z 9. júla 2009, 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: 

STL plynovod, regulácia tlaku a inštalácia spotrebičov je podľa nižšie uvedenej 

špecifikácie je v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z, zaradený do skupiny B f,g,h podľa miery 

ohrozenia.  

 

Stavba sa bude nachádzať v k.ú. Chocholná-Velčice okres Trenčín, parcela č.1960/16, 

1960/55, 1960/2, 1960/57 1960/59 a 1960/4.  

 

Jestvujúci stav:  

Jedná sa o plynofikáciu priemyselnej haly. V súčasnosti STL miestny rozvod plynu: 

 D 110 PE - PN 300 kPa je ukončený pred obvodovou stenou budovy. Potrubie je 

zakončené guľovým kohútom DN100. (presné umiestenie je zrejme z výkresovej 

dokumentácie)  

 

Projektovaný stav:  

Miesto napojenia 

Za jestvujúcim guľovým uzáverom DN100 bude umiestnený plynový filter DN40 

PN16. Za plynovým filtrom bude uzatváracia klapka DN40 pred plynomerom DN40 G40 

a uzatváracia klapka DN40 za plynomerom. Plynomer bude vybavený obtokom v ktorom 

bude inštalovaná klapka DN40.  Na výstupnej časti potrubia bude osadený regulátor tlaku 

plynu R72 ktorý bude regulovať vstupný pretlak plynu 300 kPa na 5 kPa za týmto 

regulátorom sa osadí uzatváracia klapka DN80 za touto klapkou sa osadí bezpečnostný 

membránový uzáver BAP DN80. Za membránovým uzáverom bude osadená uzatváracia 

klapka DN80 (HUP pre halu). Celé zariadenie (RZ) bude umiestnené v samostatnej budove 

umiestnenej na vonkajšej fasáde logistickej haly. Za uzatváracou klapkou DN80 povedie 

potrubie DN80/DN50/DN25 do haly kde bude smerovať k jednotlivým spotrebičom (presné 

rozmiestnenie je zrejme z výkresovej dokumentácie). Každý plynový spotrebič musí byť 

opatrený guľovým uzáverom. STL a NTL rozvod plynu bude vybudovaný v zmysle STN EN 

1775. 

                                                                   
 

SO 306 STL prípojka plynu   

 

Pre stavbu „Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice“ je existujúci rozvod STL 

plynu od miesta napojenia- výstup STL plynu z regulačnej stanice plynu RS 2000/2/1 po 

objekt SO 1-201- Logistická hala S1. Rozvod STL  plynu PN0,4MPa  je navrhnutý 

z polyetylénu RCTE PE100 RC tlaková rada SDR17,6 PN10, dimenzia rozvodu plynu D125 

celková dĺžka         L=690,75 bm.  

Z plynovodu D125 je  k oploteniu vyvedená prípojka D110 a osadená skriňa s 

s meraním plynu. Za meraním plynu je plynové potrubie D110 v dĺžke 8,2 m vedené súbežne 

s prípojkou a následne je rozvetvené na D63 a D110. Potrubie D63 je vedené do haly S1 

a potrubie D110 je ukončené  zemným guľovým kohútom a záslepkou. Prípojka plynu D63 je 

ukončená v skrinke OPZ plynu umiestnenej na fasáde budovy SO 1-201- Logistická hala S1. 
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Na odbočku D110  je  pripojená prípojka plynu D110 pre halu S2. Na prípojke je 

vložený T-kus T110. Na odbočke T-kusa je osadený guľový kohút z PE s dlhými ramenami, 

KHP110 so zemnou súpravou KH-ZS 63-225 a elektrotvarovkové klenuté dno MV110. Na 

zemnú súpravu bude osadený plastový poklop ZC319. 

 

Za guľový kohút z PE s dlhými ramenami, KHP110 so zemnou súpravou KH-ZS 63-

225 bude pripojená prípojka pre halu S2-201. 

 

           Rozvod STL plynu je navrhnutý podľa STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, 

STN EN 12327, TPP 702 01. 

Východiskové podklady: 

Údaje o odbere plynu 

            -     Situácia  

 

 

Základné údaje o navrhovanej STL prípojke plynu 

 

2.1 – Druh plynu : zemný plyn podľa STN EN ISO 13443, TPP 90201 

 

2.2 – Pretlak plynu : stredotlaký rozvod, pretlak plynu p=350-400 kPa 

 

2.3 – Prietok plynu : menovitý hodinový odber plynu pre halu S2  Q=1250 Nm3/h pri 

tlaku 2 kPa, čo odpovedá Q=420 Nm3/h, pri tlaku 350kPa. 

 

2.4 – Zatriedenie plynového zariadenia do skupín podľa miery ohrozenia podľa Vyhl. 

MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 

 

Plynové zariadenia skupiny B pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na: 

     rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4MPa vrátane  

 

 

 

Zemný plyn:  

Zemný plyn je plyn ľahší ako vzduch , bez zápachu . Zapálený so vzduchom  horí   

jasným , modrým plameňom 1.957°C v zmesi s kyslíkom až 2.810° C. So vzduchom 

alebo kyslíkom tvorí výbušnú zmes.  

Medze výbušnosti zemného plynu v zmesi so vzduchom : 

 - dolná medza výbušnosti          5 % objemových 

 - horná medza výbušnosti        15 % objemových 

Pred vstupom pracovníkov do priestorov s uniknutým zemným plynom musí byť 

najskôr overená koncentrácia zemného plynu v ovzduší.  

Odvzdušňovanie rozvodu metánu sa vykonáva odvzdušňovacím zariadením. Kontrola 

odvzdušnenia sa vykonáva podľa STN 386405. 

 

2.6 – Údaje o prípojke  plynu: 

 

Prípojka plynu pretlaku p=350-400kPa          

-  polyetylén RCTE PE100 RC tlaková rada SDR17,6 PN10    
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potrubie D110x6,3   L=68 bm 

 

Návrh technického riešenia  

Pre stavbu „Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice“ je existujúci rozvod STL 

plynu od miesta napojenia- výstup STL plynu z regulačnej stanice plynu RS 2000/2/1 po 

objekt SO 1-201- Logistická hala S1. Rozvod STL  plynu PN0,4MPa  je navrhnutý 

z polyetylénu RCTE PE100 RC tlaková rada SDR17, PN10, dimenzia rozvodu plynu D125 

celková dĺžka L=690,75 bm. 

Z plynovodu D125 je  k oploteniu vyvedená prípojka D110 a osadená skriňa s 

s meraním plynu. Za meraním plynu je plynové potrubie D110 v dĺžke 8,2 m vedené súbežne 

s prípojkou a následne je rozvetvené na D63 a D110. Potrubie D63 je vedené do haly S1 

a potrubie D110 je ukončené  zemným guľovým kohútom a záslepkou. Prípojka plynu D63 je 

ukončená v skrinke OPZ plynu umiestnenej na fasáde budovy SO 1-201- Logistická hala S1. 

Na odbočku D110  je  pripojená prípojka plynu D110 pre halu S2. Na prípojke je 

vložený T-kus T110. Na odbočke T-kusa je osadený guľový kohút z PE s dlhými ramenami, 

KHP110 so zemnou súpravou KH-ZS 63-225 a elektrotvarovkové klenuté dno MV110. Na 

zemnú súpravu bude osadený plastový poklop ZC319. 

Nová prípojka pre halu S2-201 je navrhnutá ako podzemné  potrubné vedenie. 

Elektrotvarovkové klenuté dno MV110 za guľovým kohútom KHP100 bude 

demontované. 

Za guľový kohút z PE s dlhými ramenami, KHP110 so zemnou súpravou KH-ZS 63-

225 bude osadená objímka MB110. Napojenie objímky sa vykoná podľa technologického 

postupu spracovaného odborným pracovníkom dodávateľa schváleného prevádzkovateľom.  

Za objímkou bude  potrubie RCTE PE-100 RC SDR 17,6, D110x6,3 vedené v zemi 

k bočnej stene haly S2-201. 

Dĺžka PE potrubia je 68 m. Pred stenou haly S2-201 bude na potrubie osadená 

prechodka PE/oceľ USTR110/100, potrubie DN100 bude vyvedené 0,5 m nad terén, kde bude 

osadená oceľová príruba DN100/16 a guľový uzatvárací kohút GK100, PN16. Potrubie pred 

stenou haly S2 bude uložené v oceľovej chráničke. 

Technológiou zvárania pre montáž plynovodov z polyetylénu je zváranie natupo a 

elektrofúzne zváranie. Pred montážou plynovodu musia byť k dispozícii technologické 

postupy zvárania schválené prevádzkovateľom plynovodu. 

Trasa plynovodu v zemi bude vyznačená orientačnými stĺpikmi a štítkami. 

Pre zváranie PE sú potrebné skúšky odbornej spôsobilosti zváračov. Zváranie spojov z 

termoplastov v zmysle STN EN 13067. 

 
 

 

 

 

Trenčín, máj 2022 

Vypracoval : Ing. Henrich Pavlík a kolektív PIO Keramoprojekt, a.s. 


