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1 Všeobecná časť
1.1

Architektonické stvárnenie

Objekt obecného úradu je samostatne stojaci jednopodlažný objekt obdĺžnikového
pôdorysu. Je osadený v prevažne rovinatom teréne. Strecha navrhovaného objektu je
uvažovaná ako sedlová so sklonom 180 s vonkajším odvodom dažďovej vody.
Účelové jednotky:
Úžitková plocha:
Plocha závetria a rampy
Celk.zastavaná plocha:
Obostavaný priestor:

150,15 m2
17,18 m2
200,38 m2
975 m3

2 Stavebno-technické riešenie
2.1

Búracie práce

Búracie práce budú predstavovať asanáciu existujúcej budovy v plnom rozsahu, t.j.
konštrukciu strechy vrátane plechovej krytiny a klampiarskych prvkov, demontáž drevených
okien a dverí, vybúranie obvodových a vnútorných montovaných umakartových stien, búracie
práce nášľapných vrstiev podláh vrátane podkladných betónov a vrstiev.

2.2

Prípravné práce

Pred začatím stavebných prác je vhodné vybudovať provizórne objekty zariadenia
staveniska, slúžiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým počasím a na skladovanie
materiálu (cement, vápno, náradie).
Ďalej je potrebné podľa pokynov Rozvodných závodov zriadiť provizórnu prípojku
elektrickej energie /220 , 380 V/ s uzamykateľnou skriňou elektromeru.
Na ochranu materiálov a zariadení sa odporúča stavenisko oplotiť a po ukončení prác
uzavrieť.

2.3

Zemné práce

Podľa podmienok určených v územnom rozhodnutí sa pred zahájením zemných prác objekt
rodinného domu vytýči lavičkami. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa
určujú všetky príslušné výšky.
Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 30 cm, ktorá sa uloží
na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa odporúča prevádzať
strojne a tesne pred betónovaním základov je potrebné ručné začistenie až na základovú
škáru.
Zemné práce budú pozostávať z hĺbenia rýh šírky 600 mm, hĺbky cca 1000 mm od úrovne
zrovnaného terénu.
Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá
iba zemina určená na spätné zásypy.
V projekte bola predpokladaná trieda ťažiteľnosti 2. a únosnosť zeminy na základovej škáre
Rdt=0,15 MPa.
V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob
zakladania stavby.
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Výkopové ryhy je potrebné podľa potreby zapažiť a dbať o BOZ. Výkopy sa vymerajú a
prevedú podľa stavebného výkresu: Pôdorys základov.
Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť Rdt=0,15 MPa.

2.4

Základy

Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď vybetónovať. Základové pásy majú šírku
600 mm, výšku 600 mm, sú obojstranne rozšírené oproti hrúbke debniacich tvárnic.
Základové pásy sú navrhnuté z betónu C 12/15 .
Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutý asfaltový pás, prípadne 2x asfaltový
pás + Np, natavená na podkladný betón. (Alt. pri tlakovej vode 2x asfaltový pás hr. 4 mm).
Hydroizoláciu vyviesť nad odkvapový chodník min. 300 mm.
V projekte sa predpokladá, že max. hladina podzemnej vody nezasahuje základové
konštrukcie. V prípade, že max. hladina podzemnej vody zasahuje základové konštrukcie je
potrebné prehodnotiť spôsob zakladania.
Základy pod všetky zvislé konštrukcie sa zamerajú a prevedú podľa stavebného
výkresu: 02 - Pôdorys základov.
Základy, ktoré nesiahajú do nezámrznej hĺbky pod upravený terén (pod podestou pred
vstupom) je potrebné podsypať štrkopieskom až na úroveň nezamŕznej hĺbky.
Podkladné betóny sú navrhnuté z betónu C 12/15 hr. 150 mm a vystužené KARI
sieťami 150/150/6,0 mm. Pod podkladné betóny je navrhnutý štrkopieskový podsyp hr. 100
mm. Podkladný betón sa zhotoví po uložení ležatého rozvodu kanalizácie a po zhutnení
vrstvy štrkopiesku na min Rdt=0,15 MPa.
Spodná soklová časť objektu je vymurovaná v jednom rade betónovými tvárnicami
„DT 30“, vystužená a vyplnená betónovou zálievkou C16/20.
Obvodová soklová betónová časť betónového muriva bude zateplená extrudovaným
polystyrénom hr. min. 100 mm. Tepelnú izoláciu lepiť plus kotviť tanierovými príchytkami, na
ktorú naniesť lepidlo na sieťku, sklolaminátovú sieťku a soklovú mozaikovú omietku.
Pozor!
Pred začatím betónovania základov je nutné vyznačiť miesta a vynechať otvory pre
prechod kanalizačného potrubia cez základovú konštrukciu a vyznačiť, zadebniť niky
kanalizačného potrubia v základových pásoch.
Pred betónovaním základov je potrebné previesť všetky stavebné úpravy
v konštrukcii.
pásoch.

2.5

Zvislé konštrukcie

Predstavujú murované obvodové a vnútorné nosné konštrukcie z pórobetónových
tvárnic P4-500 PDK v hrúbke 300 mm, vnútorné priečkové konštrukcie sú navrhnuté
z pórobetónových tvárnic P2-500, hrúbky 100 mm a hr. 150 mm.
Všetky murované a montované zvislé konštrukcie zhotoviť až po uložení hydroizolácie.
Objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou
z expandovaného fasádneho polystyrénu EPS 70F, hr. 150 mm, v soklovej časti
z extrudovaného polystyrénu XPS, hr. 100 mm.
Skladba zateplenia obvodovej steny 1.NP:
- vnútorná štuková omietka
- cementové lepidlo + výstužná sieťka
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obvodové murivo z pórobetónových tvárnic P4-350 PDK, hr. 300 mm
lepiaca stierka, 3,5 kg/m2
tepelná izolácia z expadovaného polystyrénu „EPS 70F“, hr.150 mm
sklotextilná mriežka 4x4 mm, 1,1m2/m2, do cementového lepidla 4,5 kg/m2
univerzálny základ 0,2 kg/m2
silikátová omietka, max.veľkosť zrna 2 mm

Skladba kontaktného zateplenia - sokel:
- obvodové murivo z pórobetónových tvárnic (betónové tvárnice)
- flexibilné cementové lepidlo
- tepelná izolácia, extrudovaný polystyrén, hr. 100 mm
- sklotextilná mriežka do cementového lepidla
- penetračný náter
- soklová mozaiková omietka, hr. 2 mm

2.6 Vodorovné konštrukcie
Nad otvormi v obvodových stenách budú zhotovené nadpražia z prefabrikovaných
pórobetónových prekladových trámov a prefabrikovaných nosných prekladov.
Vertikálne nosné konštrukcie budú ukončené železobetónovým vencom šírky 300 mm,
výšky 300 mm, lokálne výšky 200 mm. Pre presný popis vencov a prekladov viď výkresy
statiky. Strop medzi 1.NP a povalou je navrhnutý ako drevený trámový strop z drevených
trámov KVH 140/240 mm, ktorý bude zateplený minerálnou tepelnou izoláciou hr.250+100
mm, ktorá bude vkladaná medzi a nad drevené trámy.

2.7 Konštrukcia strechy
Strecha je riešená ako šikmá sedlová so sklonom 18º, so stojatou stolicou,
pozostávajúca z väzníc a krokiev. Hlavnými prvkami konštrukcie krovu sú krokvy r.100/200
ukladané na pomúrnice r.160/140 a väznice r.150/250, ukladané na stĺpiky 150/150.
Konštrukcia strechy je uvažovaná ako prevetrávaná s plechovou krytinou.
Celá konštrukcia krovu bude opatrená náterom proti škodcom a hnilobe.
S1 - Skladba konštrukcie strechy:
- Strešná plechová krytina so stojatou drážkou – Click systém
- Laťovanie 50x50 mm
- Kontralaťovanie 50x70
- Bezkontaktná vysokodifúzna poistná podstrešná fólia
- Krokva
S2 - Skladba konštrukcie strechy s podbitím:
- Strešná plechová krytina so stojatou drážkou – Click systém
- Laťovanie 50x50 mm
- Kontralaťovanie 50x70
- Bezkontaktná vysokodifúzna poistná podstrešná fólia
- Krokva
- Opláštenie z obkladových dosiek s perodrážkou zo smrekovca hr. 15 mm
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ST1 - skladba stropu nad 1.NP:
- Plný drevený záklop z OSB dosiek hr. 22 mm
(stredová pochôdzna ulička)
- Minerálna tepelná izolácia hr. 100 mm, voľne položená nad drevené stropné trámy
- Minerálna tepelná izolácia hr. 250 mm, vkladaná medzi drevené stropné trámy
r.140/240 mm
- zavesený rošt z „CD“ profilov
- Parozábrana
- Plnoplošný sadrokartónový podhľad
Pod prvky ukladané na veniec bude podložený pás z hydroizolácie. Pri relizácii
parozábrany je potrebné zabezpečiť celistvosť a vzduchotesnosť napojenia parozábrany na
stavebné konštrukcie! V miestnostiach s predpokladom zvýšenej vlhkosti vzduchu – kúpelňa,
budú použité impregnované sadrokartónové dosky určené do mokrých prevádzok.

2.8 Povrchové úpravy
Vnútorné omietky sú navrhované ako štukové hladké. Ako finálna úprava povrchov sa
použije hygienická maľba.
Keramický obklad stien je navrhovaný z veľkoformátových svetlých hladkých obkladov.
V mokrých prevádzkach sa pod obklad nanesie hydroizolačná stierka.
Ako povrchová úprava zateplenej fasády je navrhnutá po napenetrovaní výstužnej
vrstvy fasádna omietka silikátová. V soklovej časti je navrhnutá silikátová omietka s max.
veľkosťou zrna 2 mm.

2.9 Podlahy
Konštrukcie podláh sú riešené v celej ploche ako ťažké plávajúce podlahy zhotovené
na podkladný betón hr. 150 mm odizolovaný proti zemnej vlhkosti hydroizoláciou
z asfaltových pásov. V celom objekte sú podlahy zateplené expandovaným polystyrénom
EPS 150 S v hrúbke 130 mm (v dvoch vrstvách). Navrhované sú nášľapné vrstvy keramické
a drevené. Jednotlivé typy podláh podľa miestností sú zrejmé z výkresovej časti. Odkvapový
chodník je riešený ako betónový v štrkovom lôžku.

2.10 Výplne otvorov
Výplne otvorov v obvodových stenách predstavujú plastové okná, presklené steny
a dvere s izolačným trojsklom s koeficientom prechodu tepla Ug = 0,6 W/m2.K. Rozmery, typ
kovania a zasklenie je uvedené pri všetkých oknách a dverách vo výkaze.
Vnútorné dvere podľa požiadaviek investora. V návrhu sú uvažované drevené dvere s
drevenými obložkovými zárubňami. Styky podláh v úrovni dverných otvorov je možné prekryť
prechodovými lištami, podľa požiadaviek investora.
Pred realizáciou stavebných otvorov je vhodné prekonzultovať a prípadne upraviť
stavebné rozmery otvorov podľa konkrétnych technických požiadaviek dodávateľa
otvorových výplní.

2.11 Klampiarske výrobky
Klampiarske výrobky sú navrhnuté z pozinkovaného poplastovaného plechu. Pre odvod
dažďovej vody zo strechy je použitý odkvapový systém.
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2.12 Zámočnícke výrobky
Predstavujú vonkajšie nerezové zábradlia vonkajších schodísk a rámp, exteriérové a
interiérové čistiace rohože pri vstupoch a oceľové mreže okien na zadnej časti fasády.
Všetky oceľové prvky natrieť 1x základným a 2x vrchným polyuretánovým náterom.

V Prešove, júl 2015
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VÝKAZ REZIVA
P. Č.

PRIEREZ

POPIS

š [mm]
1.1
2.1
2.4
3
4.1
5
6.1
6.2
7.1
9.1
9.2
10.1
11.1

DĹŽKA

v [mm]

[mm]

MNOŽSTVO DĹŽKA CELKOM SPOLU
[ks]

[m]

[m3]
0,851

POMÚRNICA 160/140

160

140

38 000

1

38,00

KROKVA

100

200

7 400

40

296,00

5,920

KROKVA

80

180

3 950

6

23,70

0,341

VÄZNICA

150

200

40 000

1

40,00

1,200

ST ĹPIK

150

150

1 300

10

13,00

0,293
0,302

PÁSIK

120

120

1 050

20

21,00

KLIEŠTINY

60

200

3 430

40

137,20

1,646

KLIEŠTINY

50

180

5 560

3

16,68

0,150

VÄZNICA

150

200

2 450

2

4,90

0,147

KONTRALAT Y

50

70

319 700

1

319,70

1,119

LATY

50

50

850 000

1

850,00

2,125

1000

19

35 300

1

75,00

1,425

20

300

53 500

1

53,50

OBKLAD ZO SMREKOVCA-PODBITIE HR. 19 mm
HOBLOVANÁ LATA PRI ODKVAPE

0,321

CELKOM

15,84

VÝKAZ OCELE
Položka

počet

Názov

[ks]
B1
B2

KOTVENIE POMÚRNICE
ZÁVIT. TYČ ф14mm + MATICE
KOTVENIE POMÚRNICE
PÁSOVINA 200/50/5
Hmotnosť spolu [kg]
Zvary 3%
Hmotnosť celkom [kg]

dĺžka(plocha)
merná
1 -ks celkom hmotnosť
[m(m2)] [m(m2)] [kg/m(m2)]

hmotnosť
1 -ks
celkom
[kg]
[kg]

26

0,850

22,100

1,21

1,0

26,7

26

0,010

0,260

39,25

0,4

10,2
36,9
1,1
38,0

POZNÁMKY:
- NAVRHNUTÉ PODĽA STN EN 1993-1-1, STN EN 1995-1-1
- CELÚ KONŠTRUKCIU KROVU NATRIEŤ NÁTEROM PROTI ŠKODCOM A HNILOBE!
- VÝKAZ REZIVA JE BEZ STRATNÉHO
- DREVENÉ KONŠTRUKCIE V STYKU S MURIVOM CHRÁNIŤ IMPREGNÁCIOU GUMOASFALTOM
A POLYETYLÉNOVOU FÓLIOU PROTI ABSORBOVANIU VLHKOSTI, POD POMURNICE A OSTATNÉ
DREVENÉ PRVKY UKLADANÉ NA VENIEC PODLOŽIŤ PÁS Z ASFALTOVEJ HYDROIZOLÁCIE
- KOTVENIE POMURNÍC PO MAX. 1500 mm
- OCEĽOVÉ PRVKY CHRÁNIŤ PRED ÚČINKAMI KORÓZIE 1x ZÁKLADNÝM A 2x VRCHNÝM POLYURETÁNOVÝM NÁTEROM
- SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA - POZRI ČASŤ ASR

REZIVO:
OCEĽ:

C22
S235JRG2

ASR
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VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

DETAIL M = 1:10

VÝKAZ REZIVA
P. Č.
T1
T2
T3

POPIS

PRIEREZ

DĹŽKA

MNOŽSTVO DĹŽKA CELKOM SPOLU
[m3]

š [mm]

v [mm]

[mm]

[ks]

[m]

TRÁM KVH

140

240

7 500

17

127,50

4,284

TRÁM KVH

240

240

4 600

16

73,60

4,239

TRÁM KVH

240

240

6 600

16

105,60

6,083

PODLOŽKA POD KONCE TRÁMOV

150

50

150

49

7,35

0,055

DEBNENIE Z OSB DOSIEK HR. 22mm

50m2

CELKOM

50*0,022

14,66

POZNÁMKY:
- NAVRHNUTÉ PODĽA STN EN STN EN 1993-1-1, STN EN 1995-1-1
- TRÁMY NATRIEŤ NÁTEROM PROTI ŠKODCOM A HNILOBE!
- VÝKAZ REZIVA JE BEZ STRATNÉHO
- TRÁMY NA KONCPCH PODLOŽIŤ DREVENÝMI PODLOŽKAMI HR. 50mm
- NA TRÁMY ZHOTOVIŤ CELOPLOŠNÉ DEBNENIE Z OSB DOSIEK HR. 22mm
- NAZNAČENÉ STĹPIKY SÚ VYKÁZANÉ VO VÝKRESE KROVU
- PLOCHA STROPU = 250,3m2

REZIVO:

C22
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POZNÁMKY:
- NAVRHNUTÉ PODĽA STN EN 1992-1
- OBJEM BETÓNU = 4,95m3

BETÓN: C 25/30 XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3
VÝSTUŽ: B500 B
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STATIKA
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D
[mm]

1
8
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Celková dĺžka
Špecifická hmotnosť
Hmotnosť [kg]
Prestrih 5% [kg]
Hmotnosť celkom

Dĺžka
[m]

Počet
ks.

1.12
345.60

275
1

Dĺžka
S500
8
308.0

14

345.60
308.0
345.60
0.395
1.208
121.66
417.49
26.85
566.00
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1. PODKLADY
Podklady pre vypracovanie tohto posudku:
• Projekt RD – časť ASR
• Príslušné normy STN EN, súvisiace predpisy
• Prospekty dodávateľov stavebných výrobkov
2. PREDMET POSUDKU
Predmetom posudku je statické posúdenie nosných konštrukcií krovu
a trámového stropu projektu rekonštrukcie budovy obecného úradu v zmysle platných
noriem.
Klimatické zaťaženie bolo uvažované hodnotami:
- I. snehová oblasť
- vetrová oblasť s rýchlosťou vetra 26m/s, terén kategórie III.
3. POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
NOSNÁ KONŠTRUKCIA STRECHY - KROV
Nosnú konštrukciu strechy tvoria drevené krokvy. Tie majú prierez 100/200mm,
resp. 80/180mm (prestrešenie nad vchodom) a sú ukladané na pomúrnice 160/140mm
a väznice 150/200, v osových vzdialenostiach 950, 930, 900, a 670mm. Väznice sú
podopierané nosnými stenami a drevenými stĺpikmi 150/150mm.
Krokvy sú prepojené klieštinami 2x 60/200m, resp. 1x 50/180mm (nad
závetrím). Na krokvy sa pribijú kontralaty, latovanie a uložia sa ďalšie vrstvy strešného
plášťa – podľa skladby uvedenej v časti ASR. Krytina je navrhnutá plechová, so
stojatou drážkou.
TRÁMOVÝ STROP
Strop medzi 1.NP a povalou je navrhnutý ako drevený trámový strop
z drevených trámov KVH 140/240 mm, ktorý bude zateplený minerálnou tepelnou
izoláciou hr.250+100 mm, ktorá bude vkladaná medzi a nad drevené trámy. Nad trámy
sa v stredovej časti zhotoví debnenie z OSB dosiek hr. 22mm – pochôdzna lávka.
Všetky nosné konštrukcie krovu budú z ihličnatého dreva triedy C22.
Ochranu drevených nosných prvkov proti vlhkosti a poveternostným vplyvom
ako aj proti hnilobe a drevokaznému hmyzu je potrebné zaistiť vhodným náterom.
Nesmú byť použité nepriedušné nátery, napr. asfaltový náter.
Všetky drevené nosné konštrukcie musia byť zabudované v suchom stave, t.j.
pre absolútnu vlhkosť dreva max. 21%.
Všetky styky drevených nosných konštrukcií je potrebné urobiť v súlade s STN
73 28 10 - „Prevádzanie drevených konštrukcií." a STN 73 31 50 - „Tesárske práce
stavebné." Pod pomúrnicou musí byť vložená izolácia proti vlhkosti. Drevené
konštrukcie v exteriéri musia byť impregnované 2x napúšťacou fermežou a konečným
povrchovým náterom. Krov je riešený v architektonickej časti projektu.
Trieda ocele je S235JRG2. Všetky oceľové prvky opatriť pred účinkami korózie 1x
základným a 2x vrchným syntetickým náterom.
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4. ZÁVER
Zmeny oproti návrhu je potrebné vopred odsúhlasiť so zodpovedným
projektantom. Nad technickým stavom, dodávateľsky, ale aj svojpomocne
realizovanými prácami, dohliadne stavebný dozor.
Na základe predpokladov uvedených v technickej správe, dodržaní predpokladov
projektovej dokumentácie stavebnej časti je stavba zo statického hľadiska bezpečná.
Vyhovuje kritériám spoľahlivosti a platným technickým normám. Pri realizácii stavby je
bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky platné normy, technologické predpisy
súvisiace so stavebnými prácami, ktoré vyplývajú z projektu.
Toto statické posúdenie je vyhotovené len pre účely stavebného povolenia. Pre
účely výstavby je potrebné spracovať podrobnejší statický výpočet a zhotoviť
realizačnú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať výkresy jednotlivých nosných
konštrukcií.
5. POUŽITÉ PODKLADY, STN A LITERATÚRA
EN 1990 – Navrhovanie konštrukcií,
EN 1991 – Zaťaženie konštrukcií,
EN 1992 – Navrhovanie betónových konštrukcií,
EN 1995 – Navrhovanie drevených konštrukcií,
EN 1996 – Navrhovanie murovaných konštrukcií,
Šafka a kol. – Statické tabuľky – SNTL Praha 1987,
Rochla a kol. - Stavební tabuľky – SNTL Praha 1989

V Prešove, júl 2015
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Vypracoval: Ing. Jozef Juskanič
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TECHNICKÁ SPRÁVA
Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Jusková Voľa.
SO 01 – Obecný úrad – stavebné úpravy.
Miesto stavby: Obecný úrad Jusková Voľa, 09412 Jusková Voľa 82.
Stavebník: Obec Jusková Voľa, 09412 Jusková Voľa 82.
Stupeň PD: Projekt pre stavebné povolenie.
Časť: Elektroinštalácia.
Úvod.
Projekt
rieši
vnútorné
svetelné,
zásuvkové,
technologické
rozvody a bleskozvod. NN prívod je riešený samostatným projektom.
Vonkajšia tlf. prípojka nie je predmetom projektu. Podklady k vypracovaniu
projektu:
- Platné normy STN.
- Podkladové výkresy stavebnej časti.
Základné údaje.
Napäťová sústava: 3/PE/N, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN – C – S
2, AC, 24 V, 50 Hz
2, DC, 12 V
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41:
- základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
- základná izolácia živých častí – príloha A1
- kryty –príloha A2
- doplnková prúdovým chráničom – čl. 415.1
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl. 411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2
- doplnková ochrana prúdovým chráničom – čl. 411.3.3
- doplnkové ochranné pospájanie – čl. 415.2
- ochranné opatrenie – dvojitá alebo zosilnená izolácia čl. 412
- ochrana pred priamym a nepriamym dotykom:
- živých a neživých častí: malým napätím SELV
Určenie vonkajších vplyvov STN 332000-5-51 protokolom č. 079/15 .
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 341610: 3.
Inštalovaný výkon Pi (celkový) = 20,5 kW
Koeficient súčasnosti = 0,73
Výpočtový výkon: Pp ( celkový) = 15 kW

Technický popis.
Rozvádzač RE je typový plastový rozvádzač osadený v pilieri pri fasáde
objektu. V rozvádzači RE bude meranie spotreby el. energie pre rekonštruovaný
objekt. V rozvádzači RE osadiť pre vývod do rozvádzača RH istič B/3 - 25 A.
Z rozvádzača RE napojiť rozvádzač RH káblom CYKY-J 4x16. Rozvádzač RH
osadiť v chodbe tak, aby vrchná hrana bola max. 1,8 m od podlahy.
V rozvádzači RH je istenie všetkých podružných vývodov pre celý objekt
a technologický rozvádzač R-ČOV. Rozvody previesť káblami CYKY prísl.
prierezu uloženými pod omietkou, v betónovej podlahe a stropoch káble uložiť
v trubkách. Pre núdzové osvetlenie el. rozvody previesť káblom 1-CHKE-V
3x1,5. Farebné značenie vodičov dodržať podľa STN EN 60445. Pri kladení
vedení dodržať inštalačné zóny podľa STN 33 21 30 Z2.
Vypínače pri dverách umiestniť vo zvislej inštalačnej zóne vo výške 1150
mm od hotovej podlahy. Zásuvky nad pracovnými plochami, vonkajšie a pri
umývadlách osadiť vo výške 1150 mm od hotovej podlahy, ostatné zásuvky a
zásuvky osadiť 300 mm od upr. podlahy. Pre sklokeramickú varnú platňu
zriadiť samostatný 3-fázový vývod CYKY-J 5x4. Vývody upresniť podľa
konkrétneho návrhu kuchynskej linky. Osvetlenie miestností je navrhnuté
prevažne žiarivkové, intenzity osvetlenia viď tab. na výkrese. Vývody ukončiť
svorkovnicou. Vývody pre nástenné svietidlá previesť vo výške 2,1 m od
podlahy, nad umývadlami 1,8 m od podlahy. V umývacích priestoroch musia
byť nástenné svietidlá tr. II, resp. halogénové alebo LED sv. 12 V. Vývod pre
digestor previesť vo výške 2200 mm od podlahy. Na únikových cestách zriadiť
núdzové osvetlenie svietidlami so vstavaným zdrojom a vyznačením smeru
úniku. Príprava TÚV bude el. ohrievačom 5 l pri výlevke a batériami s el.
ohrevom napájaným zo zásuvky. MaR pre vykurovanie objektu je navrhnuté
programovateľným ekvitermným regulátorom RC35 s modulmi VM10. Snímač
vonkajšej teploty osadiť na vonkajšej severnej stene vo výške cca 2,5 m od UT.
V technickej miestnosti osadiť hlavnú uzemňovaciu svorku (HUS), na ktorú
vodičom CYA 10 pripojiť kovové rozvody vodovodu, ÚVK kov. Konštrukcie,
kovový komín a prípojnicu PEN v rozvádzači RH. HUS uzemniť cez skúšobnú
svorku na uzemnenie bleskozvodu, ktoré bude tvoriť pások FeZn 30x4 uložený
vo výkope, Rzmax = 10 ohm. Ochrana pred prepätím je navrhnutá prepäťovými
ochranami typu „B+C“ (T1+T2) v rozvádzači RH. Prepäťové ochrany typu „D“
(T3) osadiť do konkrétnych zásuviek podľa požiadaviek užívateľa. Ochranu
slaboprúdových zariadení pred prepätím zabezpečí montážna organizácia týchto
zariadení.
Pri kladení vedení na a do horľavého podkladu dodržať ustanovenia STN
332312. El. rozvody pre všetky zásuvky a motorické zásuvky napojiť cez
prúdové chrániče s citlivosťou 30 mA. Pre ČOV bude na vonkajšej stene
osadený technologický rozvádzač napojený z RH káblom CYKY-J 5x4.

Bleskozvod.
Bleskozvod je navrhnutý v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a predpisov
súvisiacích.
Charakteristika stavby.
Rozmery – viď PD
Činiteľ polohy – v jestv. zástavbe
LPS – LPS tr. IV
Tienenie na hranici stavby – žiadne
Tienenie vnútri stavby - žiadne
Prítomnosť ľudí mimo objekt – nie
Prítomnosť ľudí v stavbe – každý deň
Hustota úderov blesku – 4 km2/rok
Rezistivita pôdy – 500 ohmm
Prevaž. typ podláh – betónová podlaha
Riziko požiaru – viď projekt PO
Zvláštne nebezpečenstvo – žiadne
Straty násl. dotykových a krokových napätí- nie
Straty následkom hmotných škôd - áno
Požiarna ochrana – nie
Vnútorné silnoprúdové rozvody – napájané z NN kábelových rozvodov
Vnútorné telefónne vedenie – nie je
Dostatočná izolačná vzdialenosť medzi zachytávacou sústavou a kovovými
časťami stavby, kovovými inštaláciami a vnútornými systémami s = 0,17 m
(vzduch).
Analýza rizík:
Viď príloha – výpočet.
Návrh na zníženie rizík:
1. Vybaviť vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové systému koordinovanou SPD
ochranou – je predmetom projektu.
2. Previesť v objekte ekvipotenciálne pospojovanie na HUS.
3. Podľa výpočtu rizík pre ochranu pred bleskom triedy LPS IV je pre daný
objekt počet zvodov 3. Zachytávacia sústava je navrhnutá hrebeňová s okami do
20x20 m. Ako zachytávací vodič je navrhnutý drôt FeZn pr. 8 mm na podperách
PV 15 (PV 23) s pomocnými zachytávačmi dl. 1 m na hrebeni strechy a na
komíne. Nové zvody previesť vodičom FeZn pr. 8 mm ako skryté v tuhých
nehorľavých trubkách pr. 36 mm. Vzdialenosť od horľavých materiálov 10 cm.
Na každý zvod vo výške 1,8m osadiť skúšobnú svorku v krabici a označiť
štítkom. Uzemnenie bleskozvodu od skúšobnej svorky po UT chrániť
v ochrannej trubke. Rzmax (jedného zvodu) = 10 ohm. Uzemnenie zvodov je
navrhnuté páskom FeZn 30x4 uloženým v základovej rýhe.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných
ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie a
elektrických zariadení.
V nasledujúcej časti je uvedené vyhodnotenie neodstrániteľných
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných
riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh
ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4
ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení č.309/2007 Z. z.
a 140/2008 Z.z.
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa
zákona NR SR č.264/1999 Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o
posudzovaní zhody musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie
od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie zhody
na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok alebo
zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika
ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.
Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení
v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských
podmienkach je nutné dodržať ustanovenia STN 34 3100 /2001/:
- Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž
a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa MPSVaR č.508/2009 Z. z.
- Podľa STN 34 3100/2001/ čl.5 - zaisťovať bezpečnosť pri práci. Ide
o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické
a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.
- Podľa STN 34 3100/2001/ čl.6 Obsluhovať nainštalované elektrické
zariadenia.
- Podľa STN 34 3100/2001/ čl.7 Vykonávať práce na elektrických inštaláciách
čl.7.1 Spoločné ustanovenia, čl.7.2 Práca na elektrických zariadeniach mn,
čl.7.3 Práca na elektrických inštaláciách nn, čl.7.5 Práca na elektrických
inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi .
- Podľa STN 34 3100/2001/ čl.8 Zabezpečovať protipožiarne opatrenia
a hasenie požiarov na elektrických zariadeniach.
- Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať
a riadiť podľa STN 34 3101/1987a/ a súvisiacich predpisov a STN.
- Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať
a riadiť podľa STN 34 3103 /1967a/ a súvisiacich predpisov a STN.
- Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny
zabezpečovať v zmysle STN 33 2030 /1986/ a súvisiacich predpisov a STN.

Treba dodržiavať STN EN 50110-1 (10/2005) Prevádzka elektrických
inštalácií, ustanovenia čl.4 - Základné princípy, čl.5 – Zvyčajné prevádzkové
postupy, čl.6 - Pracovné postupy, čl.7 – Postupy na údržbárske práce..
Bezpodmienečne treba dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli
urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z. z. Odborná
spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť
posudzovaná podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z..
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej
a konštrukčnej dokumentácie vyhotovenej podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z.,
Zákona č. 264/1999 Z. z. príloha č. 4, STN 33 2000-1 /2000/ a STN 33 2000-3
/2000/ a im pridružených predpisov a STN.
Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a
pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti
elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené
a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne
dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu.
Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu
spôsobiť iniciáciu horenia s následným požiarom, alebo škodlivé účinky, ktoré
ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku istiacimi prístrojmi riešenými v tomto
projekte. Do rozvodných zariadení v rozsahu tohto projektu musia byť
inštalované odpojovacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie
elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre
okamžité prerušenie napájania, s ich označením, bezpečným a rýchlym
ovládaním.
Všetky časti elektroinštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb
v prípade nebezpečenstva (napr. hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne
označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená značka, alebo nápis
s príslušným pokynom: napr. „Hlavný vypínač v nebezpečenstve vypni“ a pod.
Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty alebo
elektrický oblúk, sa musia umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo
nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa
nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od
výrobcu a dodávateľa.
Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť
ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu
zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo
k ohrozeniu osôb. Elektrické zariadenia, u ktorých sa zistí, že ohrozujú život
alebo zdravie osôb, sa musia ihneď odpojiť a zabezpečiť proti nežiaducemu
zapojeniu.
Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými a cudzími
inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky.
Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo
najkratšie a aby sa križovali iba v odôvodnených prípadoch. Priechody

elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť utesnené a vyhotovené
tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Pri
prechode el. vedenia do prechodových skríň či rozvádzačov musia byť použité
predpísané priechodky tak aby sa dodržal stupeň krytia IP. Vzdialenosť vodičov
a káblov navzájom, od častí budov, od nosných a iných konštrukcií sa musia
zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa izolované
elektrické vedenie spájajú, alebo pripájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie
elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom uložení sa nesmú vodiče spájať.
Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, by sa nemohli
poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu zo svoriek a zabezpečené proti
skrúteniu žíl.
Pri používaní rozpojovateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na
kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým
prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie
sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať.
Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné
vodiče – fázové vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky, aby bol
posledným prerušeným vodičom.
Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase, keď sa
nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb
a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne
označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí
s nebezpečenstvom výbuchu.
Stroje a zariadenia alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému
spusteniu po prechodnej strate napätia v sieti, okrem prípadov, pri ktorých
samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo
prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie
nastať ani v prípadoch náhodného skratu alebo uzemňovacieho spojenia
v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich obvodoch nesmie znemožniť ani
núdzové alebo havarijné zastavenie stroja.
Rozvádzač môže vyrábať ( dozbrojovať ) len subjekt, ktorý vlastní príslušné
oprávnenie podľa vyhl. č.508/2009 Z. z.
Rozvádzač musí byť vyrobený ( upravený ) podľa STN EN 61439-1, STN EN
61439-3, STN EN 61439-4.
K rozvádzačom musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením
podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov,
ktoré sú jeho súčasťou. Pripojovacie svorky, objímky a pod. slúžiace na
pripojenie neživých častí s vonkajším ochrannými vodičmi nesmú mať inú
funkciu.
Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z
vonkajšej strany rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť
takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný a stály tlak.

Montážna organizácia, ktorá rozvádzač inštaluje ( dozbrojuje ), je povinná
prekontrolovať toto zariadenie po nainštalovaní podľa STN EN 61439-1, STN
33 2000-6 (10/2007) a STN 33 1500 /1991/.
Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach
konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na
prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu,
požiaru alebo výbuchu.
Najmä sa musia urobiť opatrenia:
- proti dotyku alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým
častiam), proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých
neživých častiach ( obaloch, puzdrách, krytoch a konštrukciách ), v zmysle STN
IEC 61140 /2004/ a STN 33 2000-4-41 (10/2007), izolovaním živých častí
alebo krytmi, samočinným odpojením napájania, použitím zariadení triedy
ochrany II a pod.
- proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, v zmysle STN EN 623051,2,3,4 a STN 33 2000-5-54 /2008/
- proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku,
- proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie
a elektrického zariadenia.
Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ
alebo pracovník technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni
tohto žiarenia. Nebezpečné odpady pri montáži nevznikajú.
6. PROTIPOŽIARNA OPATRENIA
Požiarna ochrana – Prestupy káblov cez protipožiarne steny a stropy musia byť
protipožiarne utesnené v zmysle STN 38 2156. Na utesnenie bude použitá
protipožiarna malta typ CP 636-Hilti, s požiarnou odolnosťou 90 min. ( povrch
upchávok uhladiť cementovou maltou ). Atest materiálu zabezpečuje dodávateľ
elektromontážnych prác.
Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné dodržať zákon SNR č.126/1987 Zb.
o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov a zákona č.288/2000 Zb.
7. UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných
prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť
montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť
písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške („východziu
revíznu správu“).
El. zariadenie je vyhradeným technickým zariadením skupiny B v zmysle
vyhl. č. 508/2009 Zb.
Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ

koordinovať a prevádzkou dodávateľa elektrickej energie. V zmysle zákona
251/2012 Zb. o energetike, odberateľ elektriny je zodpovedný za riadny stav
odberného el. zariadenia vrátane spotrebičov a za dodržiavanie predpisov na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technického
zariadenia. Dodávateľ montážnych prác je povinný užívateľovi odovzdať
dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ktorá tvorí súčasť sprievodnej
dokumentácie. Majiteľ ju musí archivovať, dopĺňať zmeny a predkladať
k periodickým revíziám a úradným skúškam.

V Starej Ľubovni, november 2015

Vypracoval: Ing. R. Dubjel

PROTOKOL Č. 079/15 O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV V
ZMYSLE STN 332000-5-51 .
Zloženie komisie: Ing. Rudolf Dubjel – projektant ELI
Ing. Richard Soporský – projektant ASR
Názov objektu: Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Juskova Voľa.
SO 01 – Obecný úrad – stavebné úpravy.
Miesto stavby: Obecný úrad Juskova Voľa, 09412 Juskova
Voľa 82.
Stavebník: Obec Jusková Voľa, 09412 Jusková Voľa 82.
Podklady k vypracovaniu protokolu: Podkladové výkresy stavebnej časti
Platné normy STN
Popis technologického zariadenia: Rodinný dom.
Rozhodnutie: Pri kladení vedení na a do horľavých podkladov dodržať
ustanovenia STN 332312. V umývacích priestoroch platia vzdialenosti
inštalačných zón podľa STN 332000-7-701.
Hodnotenie vonkajších vplyvov podľa STN 332000-5-51:
1. vonkajšie priestory:
-vonkajšie vplyvy: AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3 (dážď), AE3, AF2, AG1,
AH1, AK2, AL2, AM-XX-1, AN2, AP1, AQ3, AS2, AT3, AU2.
2. vnútorné miestnosti - vykurované:
- vonkajšie vplyvy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1,
AM-XX-1, AN1, AP1, AQ2, AR1,AS1.
- využitie: BA1, BC2, BD1, BE1
- konštrukcie budov: CA1, CB1
Zdôvodnenie: Určenie prostredí a určenie typu miestnosti zodpovedá
charakteru budúceho užívania miestností a platným STN.
V Starej Ľubovni, november 2015
Vypracoval: Ing. R. Dubjel
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Project: VÝPOČET RIZÍK OÚ JUSKOVÁ VOĽA

Abmessungen der baulichen Anlage:

Einflüsse der Umgebung:

Länge der baulichen Anlage (m): 26
Breite der baulichen Anlage (m): 11
Dachhöhe der baulichen Anlage (m)*: 6
Einfangfläche (m2): 2 636 m2

Standortfaktor Freistehend
Umgebungsfaktor: Stadt
Jährliche Erdblitzdichte: 4 flash/km2
Zahl der Gewittertage: 40 days/year

Eigenschaften der baulichen Anlage:

Schutzmaßnahmen:

Risiko für phys. Schäden (incl. Feuer): Normal
Schirmwirkung der baulichen Anlage: Gering
Art der internen Leitungen: Ungeschirmt

Schutzklasse des LPS: Schutzklasse IV
Brandschutzmaßnahmen: Keine Maßnahmen
Überspannungsschutz: Koord. SPD IEC 62305-4

Elektrische Versorgungsleitungen:
Stromversorgung:

Andere Freileitungen:

Art der eingeführten Leitung: Freileitung
Art des externen Kabels: Ungeschirmt
HS / NS Transformator: Kein Transformator

Zahl der Versorgungsleitungen: 0
Art des externen Kabels: Ungeschirmt

Andere erdverlegte Kabel:
Zahl der Versorgungsleitungen: 1
Art des externen Kabels: Ungeschirmt

Schadensarten:
Schadensart 3 - Verlust von Kulturgut:

Schadensart 1 - Verletzung/Tod von Pers.:
Spezielle Lebensgefährdungen: Keine spezielle Gefährdung
Verlust durch Feuer: Andere bauliche Anlage
Verlust durch Überspannungen: Nicht relevant

Schadensart 2 - Verlust öffentl. Dienstleist.:
Verlust durch Feuer: Keine Dienstleistung
Verlust durch Überspannungen: Keine Dienstleistung

Verlust durch Feuer: Kein Kulturgut

Schadensart 4 - Wirtschaftliche Verluste:
Spezielle wirtschaftliche Risiken: Keine spezielle Gefährdung
Verlust durch Feuer: Andere bauliche Anlage
Verlust durch Überspannungen: Andere bauliche Anlage
Schritt-/Berührungsspannungen: Kein elektrischer Schock
Akzeptierbares Risiko: 1 auf 10

Berechnete Risiken:
Verletzung/Tod von Pers.:
Verlust von Dienstleistung:
Verlust von Kulturgut:
Wirtschaftliche Verluste:

Tolerable
Risk Rt
1,00E-05
1,00E-03
1,00E-03
1,00E-01

Direct Strike
Risk Rd
2,21E-07
0,00E+00
0,00E+00
2,14E-06

Indirect Strike
Risk Ri
6,95E-07
0,00E+00
0,00E+00
1,13E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Calculated
Risk R
9,16E-07
0,00E+00
0,00E+00
1,34E-05

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.
Der IEC Blitz-Risiko-Rechner soll dabei helfen, verschiedene Einflussfaktoren zu untersuchen und das Risiko für Schäden durch Blitz
zu berechnen. Es ist damit nicht möglich, alle speziellen Einflussfaktoren abzudecken, die eine bauliche Anlage mehr oder weniger anfällig
für Blitzschäden machen. In speziellen Fällen können persönliche und wirtschaftliche Faktoren sehr wichtig sein; sie sollten zusätzlich
zur Abschätzung mit diesem Rechner berücksichtigt werden. Es wird vorausgesetzt, dass dieser Rechner nur in Zusammenhang mit der Norm
IEC 62305-2 angewendet wird.
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TECHNICKÁ SPRÁVA
PLYNOINŠTALÁCIA

VŠEOBECNE
Projekt
plynofikácie
rieši prívod plynu z jestvujúcej skrinky merania do domového
plynovodu k plynovému kotlu umiestnenému v technickej miestnosti.
REGUL. A ODBERNÉ MERACIE ZARIADENIE - jestvujúce
Domový regulátor tlaku plynu a jestvujúci plynomer je osadený v skrinke umiestnenej pred
objektom. Skrinka je prístupná z ulice.
DOMOVÝ PLYNOVOD
Domový plynovod slúži pre rozvod zemného plynu k spotrebičom pod nízkym tlakom. Začína
uzáverom, ktorý je umiestnený pred plynomerom. Ntl domový plynovod je vedený v zemi
cez plynotesnú chráničku do kotolne.
Rozvod potrubia k jednotlivým spotrebičom je vedený voľne po stene, resp. pod stropom.
Pred plynovým spotrebičom budú osadené uzatváracie armatúry, GK príslušnej dimenzie.
Prechody potrubia cez steny a stropy budú vedené cez oceľové chráničky, ktoré budú
presahovať konštrukciu na každú stranu 50mm. Konce chráničiek sa utesnia v zemine
asfaltom, v murive tmelom. Pred uložením do chráničky sa potrubie musí natrieť základným
náterom proti korózii. Voľne vedené potrubie, z oceľových rúr závitových čiernych spájaných
zváraním akosť mat.11 353.1, upevniť na konzole, alebo príchytkami vo vzdialenosti cca
3,0m.
Potrubie vedené v zemi je z rúr PE, pri výstupe zo zeme osadiť prechodku USTR PE/ocel.
ODVOD SPALÍN
Pripojenie plynových spotrebičov na komín previesť podľa STN 73 4210. Dymové rúry musia
byť prevedené z materiálu uvedeného výrobcom pre napojenie plynových kotlov. Priemer
dymovodu je daný vývodom plynového spotrebiča.
Odvod spalín a prívod vzduchu sa prevedie potrubím určeným pre kondenzačné kotly.
Navrhovaná je súosá sústava odvodu spalín a prívodu vzduchu priemeru 60/100mm vedená
vertikálne objektom s vyústením nad strešnou rovinou.
VETRANIE
Prívod vzduchu do kotolne má byť zaistený otvorom, príp. vzduchovodom vyústeným nad
podlahou kotolne o celkovej veľkosti voľného prierezu 0,001 m2 na 1kW inštalovaného
výkonu kotla.
Pri kotloch v prevedení "turbo" nie je požiadavka na veľkosť a vetranie kotolne. Vetranie
kotolne prirodzené, okenným otvorom.
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SKÚŠKY
Pred uvedením odberného plynového zariadenia do prevádzky je potrebné previesť tlakovú
skúšku domového plynovodu podľa STN EN 1775.
- Plynovod smie byť uvedený do prevádzky, ak boli na ňom úspešne vykonané skúšky.
- Skúšobný tlak nesmie prekročiť projektovaný tlak potrubia.
- Pre skúšky sa plynné média uprednostňujú pre prevádzkový tlak menší než 5 bar vrátane.
- Hodnota tlaku pri skúške pevnosti závisí od max. prevádzkového tlaku.
So skúškou pevnosti sa môže súčasne vykonávať aj skúška tesnosti pri použití toho istého
média a hodnoty tlaku. Ak sa skúšky nevykonávajú súčasne, skúška pevnosti predchádza
skúške tesnosti.
- O skúškach spracuje autorizovaná osoba zápis. V prípade negatívnych výsledkov skúšok sa
netesnosť musí identifikovať vhodnými prostriedkami. Chybné časti sa musia vymeniť alebo
opraviť. Po odstránení netesnosti sa musí skúška zopakovať.
REVÍZIA
Plynové kotly sú zaradené podľa vyhlášky 508/2009 Zb., do skupiny „B“ , písmeno „h“.
Z toho vyplýva povinnosť vykonať odborným pracovníkom pred uvedením do prevádzky
odbornú prehliadku alebo skúšku a počas prevádzky vykonať každý rok odbornú prehliadku
a každé 3 roky odbornú skúšku.
Montáž sa prevádza na základe platného projektu. Zmeny v inštalácii je potrebné vopred
dohodnúť s projektantom a doplniť v projekte.
NÁTERY
Po tlakovej skúške natrieť plynové potrubie po celej dĺžke základným náterom proti korózii a
jednonásobným syntetickým s 1x emailovaním. Farba vrchného náteru -žltá.
PLYNOVÉ SPOTREBIČE
sú navrhnuté bežných typov
Plynový kondenzačný kotol závesný, výkon 25 kW .......... 2,65 m3/h
---------------------------------------------------------------------------------------spolu
2,65 m3/h

Po preskúmaní trhu a posúdení možnosti pre návrh plynových spotrebičov pre plynofikáciu
navrhovaného objektu boli navrhnuté spotrebiče, ktoré spĺňajú všetky technické požiadavky
pre bezpečnú prevádzku. Zariadenie zohľadňuje najnovšiu dostupnú techniku.

ZÁVER
Všetky práce na plynovode sa musia previesť v súlade s STN 38 6413 -43, 73 6005,
STN EN 1775, TPP 704 01 a súvisiacimi predpismi /normami/.

Starej Ľubovni

:

november 2015
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ZLEPŠENIE OBČIANSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI JUSKOVA VOĽA
ČASŤ: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE – TECHNICKÁ SPRÁVA

STRANA 1/6

TECHNICKÁ SPRÁVA
VŠEOBECNE

1

Projektová dokumentácia rieši návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre stavebný objekt
REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU V OBCI JUSKOVA VOĽA.
Predmet dokumentácie:
zhotovenie zdroja tepla pre potreby zásobovania teplom objektu
návrh vykurovacej sústavy
napojenie vykurovacej sústavy na navrhovanú kotolňu
Návrh riešenia predstavuje vyhotovenie teplovodnej sústavy členenej na jednotlivé vetvy podľa
konkrétnych potrieb tepla. Do systému sú začlenené vysokoúčinné zariadenia s hospodárnou
prevádzkou. umožňujúcou maximálne využitie energetického potenciálu vykurovacieho média.
Projekt je vypracovaný podľa platných noriem STN, STN EN 12828:2013 Vykurovacie systémy
v budovách Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov; projektovej dokumentácie ASR,
technických podkladov jednotlivých zariadení a požiadaviek investora.

1.1.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Koncepcia návrhu je založená na použití a spolupráci tepelných zariadení s vysokou účinnosťou.
Pri tepelných výkonoch, aké sú potrebné pri konkrétnych prevádzkach zariadenia, je výhodné použitie
tzv. kondenzačnej techniky /kondenzačný kotol/, ktorá využíva aj zbytkové teplo spalín, čo významne
prispieva k zníženiu spotreby energie cca o 10 – 14 % oproti plynovým kotlom klasického typu a
menej zaťažuje životné prostredie. Hospodárnosť tohto systému je daná aj hydraulickým zapojením a
súpravou riadenia jednotlivých prvkov, keď zdroj tepla ako celok môže pracovať už od 10 %
inštalovaného výkonu bez zníženia účinnosti.

NAVRHOVANÝ STAV
ZDROJ TEPLA
ROZVODY TEPLA
VYKUROVACIA SÚSTAVA
PRÍPRAVA TÚV
TEPELNÉ IZOLÁCIE

Technická miestnosť
Oceľ, plast
Vykurovacie telesá
Lokálne
Syntetický kaučuk, polyetylén

Zariadenia budú umiestnené v technickej miestnosti, 1. NP. Ako zdroj tepla sa inštaluje závesný
kondenzačný kotol na navrhovanú priečku. Na kotlový okruh sa napojí rozdeľovač a zberač. Odtiaľ
povedú vetvy UK do jednotlivých prevádzok.
Uvažovaný systém je založený na hydraulickom zapojení, ktoré je vhodné pre kombináciu
kondenzačných kotlov. Súčasťou systému je aj strojné vybavenie a skladba základných regulačných
prvkov.

2

TEPELNÉ BILANCIE /kW/

2.1.

POTREBA TEPELNÉHO VÝKONU

Quk

Qvet
1

7,5
7,5

Qtúv
1

3,8
3,8

11,3
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Výpočet tepelných strát bol spracovaný v zmysle platných noriem STN pre vonkajšiu výpočtovú
teplotu –15°C. Pri výpo čte boli uvažované tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa a
strechy v súlade so zmenou č.5 STN 73 0540. Tepelné straty riešených priestorov sú uvedené v
prílohe.
2.2.

VÝPOČTOVÉ PODMIENKY

Vonkajšia výpočtová teplota
Teplota vnútorného prostredia
Počet vykurovacích dní
Priemerná ročná vonkajšia teplota

–15°C
20 °C
250
5,9 °C

STANOVENIE PRÍPOJNEJ HODNOTY

3

3.1.

POTREBNÝ INŠTALOVANÝ VÝKON

Inštalovaný výkon určujú tepelné straty objektu vykurovaného kotolňou.
3.2.

NAVRHOVANÉ KOTLOVÉ ZOSTAVY (80/60 °C)
Q /uk + vet/
K1

3.3.

kondenzačný kotol , 30 kW výkon /kW/
1

25

spolu /kW/

25

HLAVNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE

vonkajšia teplota
palivo
teplonosné médium
systém vykurovania

– 15°C
zemný plyn naftový, výhrevnosť 33,5 MJ.m
teplá voda 75/60 °C (80/60 °C max)
teplovodný nízkotlakový s núteným obehom vody

-3

ZDROJ TEPLA

4

Na základe bilancie tepelných strát je navrhnutá plynová kotolňa zásobujúca teplom uvažované objekty.
V kotolni sa inštaluje závesný kondenzačný kotol
s celkovým tepelným výkonom 1 x 25 kW. Maximálny
tepelný výkon kotolne je 25 kW. Modulovaný plynový horák je inštalovaný v kotle. Pri návrhu výkonu zdroja
tepla sa neuvažuje s vplyvom súčasnosti. Kotolňa
LogamaxPlus GB 162 25

so svojím inštalovaným výkonom dokáže zabezpečiť dostatočné mnsožstvo tepla a TÚV pre každý prevádzkový stav riešených objektov. Pretechnologické účely je

navrhnutý

parnýkotolLoosU-HD1250smenovitýmtepelnýmvýkonom812kW,riešičasťtechnológia.

TECHNICKÉ PARAMETRE KOTLA WGB 110 C/E
menovitý výkon
maximálny výkon
max .teplota spalín
max. pracovná teplota
poistná teplota
max. pracovný tlak

4.1.

110 kW
106,8 kW; 113,5 kW pri teplotnom spáde 50/30 °C
76 °C
85 °C
85 °C
400 kPa

UMIESTNENIE ZDROJA TEPLA

Technická miestnosť sa zriadi v priestore jestvujúceho stavebného objektu, umiestnená bude na 1.
NP. Zásobovať teplom bude všetky priestory objektu pre súčasné požiadavky. Zariadenia na
vykurovanie sú navrhnuté od spoločnosti Buderus.
V objektoch zabezpečovanýc teplom súčasne vznikne možnosť oddeliť jednotlivé prevádzky podľa charateru
ich časového využitia a okamžitej potreby.
Kotolňa je zaradená do III. kategórie –
do súčtu menovitých tepelných výkonov kotlov 0,5 MW.
5 PARAMETRE VYKUROVACEJ SÚSTAVY
kotolne s menoavitým tepel ný m vý konom as poň jedného kotla od 50 kW

 hydrostatický tlak
 max. hydrodynamický tlak
 pracovný pretlak
 najvyšší pracovný pretlak
 max. pracovná teplota
 max. výkon

28 kPa
55 kPa
120 kPa
300 kPa
85 °C
25 kW
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PRÍPRAVA TÚV

Ohrev úžitkovej vody pre potreby vybranej prevádzky objektu je zabezpečený lokálnym elektrickým
zariadením. Nie je predmetom projektu UK.

7

ROZVOD POTRUBIA

Systém vykurovania je nízkotlaký, teplovodný, s núteným obehom vykurovacej vody
s navrhovaným teplotným spádom uvedeným vyššie. Navrhované rozvody v kotolni od kotla po
rozdeľovač budú vyhotovené z oceľových závitových bezošvých rúr mat. tr. 11.353.1. Potrubie bude
uložené na konzolách osadených v stene a závitových závesných držiakoch upevnených v strope. Na
najvyšších miestach rozvodov sa nainštalujú automatické odvzdušňovacie ventily, na ich najnižších
miestach sa umiestnia guľové vypúšťacie kohúty.
Rozvody od rozdeľovačov k vykurovacím telesám sú tvorené ležatým rozvodom pod stropom,
zvislými rozvodmi stúpacieho potrubia. Na päte každého stúpacieho potrubia sa umaiestni regulačná armatúra.
Oceľové potrubie vedie ďalej k jednotlivým zariadeniam navrhovanej vykurovacej sústavy. Potrubia
na pripojenie vykurovacích telies budú vyhotovené z oceľových závitových bezšvových rúr mat. tr.
11.353.1.

8

VYKUROVACIE TELESÁ
Navrhované sú vodné oceľové doskové telesá
typ
- oceľové doskové telesá Korad USS
rozmery stavebnej výšky
600 – 900 mm
vyhotovenie
so štandardnou čelnou plochou
systém
dvojrúrkový
navrhované armatúry
prívodné:
termostatický radiátorový ventil Heimeier Standard
vratné:
regulačné šrúbenie uzatváracie Regulux
ostatné:
termostatická hlavica Heimeier DX
ostatné:

ter mos tatic ká hlavic a H erz s úpravou proti
eee

odc udz eni u

odvzdušňovací ventil
Prívodné armatúry jestvujúce Heimeier resp. Herz zostanú pôvodné.

V prípade nedostatočnej teploty konkrétneho telesa regulačný člen príslušnej armatúry postupne
uvoľňovať. V jednej fáze sa navrhuje hydraulicky nastaviť jednu vetvu.

9

ZAPOJENIE SÚSTAVY, REGULOVANIE TEPLOTY

Sústava pozostáva z kotlového okruhu a vetvy jednotlivých miestností. Prúdenie vykurovacej vody
v kotlovom okruhu je navrhnuté hydraulicky závislé na prietoku vetviev.
súprúdové zapojenie Tichelmann. Motorová škrtiaca klapka reguluje prietok

vykurovacej vody cez každý kotol. Úplne je otvorená pri dosiahnutí nastavenej teploty.

Navrhované výstupné teploty kotlový okruh
K1
55 – 85°C
Regulovaním prietoku vody v jednotlivých kotloch sa dosiahne možnosť hospodárnej prevádzky aj
pri potrebe zvýšenia výstupnej teploty vykurovacej vody do rozdeľovača.
10 ZABEZPEČENIE SÚSTAVY

Zabezpečovacie zariadenie predstavuje poistné ventily, membránové tlakové expanzné nádoby,
poistné potrubia. Navrhované zariadenia expanzného systému sú navrhnuté podľa STN EN 12828.
Expanzné potrubie kotlov sa napojí na vratné potrubie vykurovacej vody za uzatváracie armatúry
kaskády kotlov. Expanzné potrubie sústavy sa napojí na vratné potrubie vykurovacej vody sústavy.
Proti prekročeniu dovoleného tlaku je vykurovacia sústava istená poistným ventilom v kotle s
otváracím pretlakom nastaveným na 300 kPa.
Zabezpečovacím zariadením sústavy TÚV je jestvujúci poistný ventil DN 20 pre zásobník. Na redukciu tlakových rázov a zamedzenie častého odpúšťania teplej vody zo zásobníkov pri ohreve bez
odberu je navrhnutá membránová tlaková expanzná nádoba pre pitnú vodu s objemom 18 l. Táto nádoba neplní funkciu expanzného zariadenia, jej inštalovanie nie je podmienkou.

10.1.





PARAMETRE ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU
objem vody v sústave
potrebný expanzný objem
statický tlak v sústave
poistný ventil – otvárací tlak

129,6 l
27,3 l
120 kPa
300 kPa
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POISTNÉ POTRUBIE

tepelný výkon kotla 25 kW
0,5
dp = 15 + 1,4P
0,5
dp = 15 + 1,4 . 25
dp = 22
návrh: Menovitá svetlosť poistného potrubia DN 25. Vnútorný priemer tohto potrubia je 27,2 mm.
10.3.

EXPANZNÉ NÁDOBY

vykurovacia sústava
NÁVRH EXPANZNEJ NÁDOBY TLAKOVEJ
Ve =

Vexp =

e x
2,81

VSYS
/ 100
129,6

(Ve + VWR)
3,64
0,65
p poist

300

x
p0 =
pe =

Ve =
3,64
pe + 100 :
370
110
270

minimálny
objem
pe – po
160,00

expanznej
nádoby
9,9

Návrh
 membránová tlaková expanzná nádoba na vykurovanie
objem
25
l
počet
1
ks
inštalácia
vykurovacia sústava
podľa vyhl. 508/2009 vyhradené tlakové zariadenie skupiny A b) /bezpečnostný súčin 7,5/.
Vyhradené technické zariadenie je uvedené do prevádzky a počas prevádzky je skúšané a odborne
prehliadané podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 § 12.
Na prípojné potrubie membránové tlakové expanzné nádoby sa inštaluje guľový ventil s istením
v otvorenej polohe. Expanzná nádoba nemusí byť inštalovaná, pokiaľ je v kotle už inštalovaná
membránová tlaková expanzná nádoba s objemom väčším ako je uvedené vo výpočte (> 9,9 l).

11 ODVOD SPALÍN, KOMÍN

11.1.

PRIPOJENIE KOTLA NA ODVOD SPALÍN

Kotly sú vybavené špeciálnymi hrdlami na pripojenie tesného nekorodujúceho potrubia pre odvod
spalín.
Odvod spalín sa vybaví hrdlami pre teplomer na meranie teploty spalín a pre havarijný termostat
zariadenia na odvod spalín. Kondenzát stekajúci zo systému na odvod spalín je ukončený do
odpadového potrubia, rieši časť ZTI.
11.2.

PRIPOJENIE ODVODU KONDENZÁTU Z KOMÍNOV

Odvodnenie komínov možno uskutočniť potrubím z plastu alebo nehrdzavejúcej ocele (max. 100
°C), vedeným so spádom, s minimálnym priemerom DN 2 0. Potrubie pre odvod kondenzátu musí byť
z rovnakých materiálov a má byť vedené so spádom do najbližšej vpuste kanalizácie. Treba ponechať
možnosť na pozorovanie vytekajúceho kondenzátu. Zapojenie komína rieši projekt plynoinštalácie.

12 VETRANIE KOTOLNE

Kotolňa musí mať zabezpečený prívod spaľovacieho vzduchu pre horenie a otvor pre vetranie.
Vetranie kotolne musí byť vyhotovené s 3 - násobnou výmenou vzduchu + vzduch potrebný na
spaľovanie. Vetranie bude samočinné, prirodzené. Vetranie kotolne a prívod vzduchu na horenie
komplexne rieši projekt plynoinštalácie.
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13 VYKUROVACIA VODA

Doplňovanie vody do sústavy je navrhované ručne. Na napúšťanie sa použije pitná voda, plniaca
voda so stupňom tvrdosti vyšším ako 20 °dH sa musí zmäk čiť.

14 MERANIE A REGULÁCIA

14.1.

FUNKCIE
regulácia teploty vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty /regulácia + spínanie obehového
čerpadla/
blokovanie častého spínania kotla
riadenie teploty vykurovacej vody na základe škrtenia prietoku kotla poz. K2, K3

-

15 NÁTERY A TEPELNÉ IZOLÁCIE

Potrubia a kovové konštrukcie budú opatrené dvojnásobným syntetickým náterom
s 1 x
emailovaním. Pred vykonaním ochranného náteru musia byť všetky kovové povrchy očistené od
produktov korózie, odmastené, zbavené prachu a iných nečistôt.
Potrubia sa zaizolujú tepelnou izoláciou:
• Oceľové potrubia dimenzie do DN 40
Armaflex hr. 20 mm
Armaflex hr. 30 mm
• Oceľové potrubia dimenzie od DN 50
• Rozdeľovač a zberač, anuloid, RMS
Systémová tepelná izolácia od výrobcu
•

Potrubia pre s olárny s ys tém

Armafl ex HT hr. 30 mm

16 STAVEBNÉ ÚPRAVY

V podlahovej konštrukcii kotolne je potrebné vytvoriť podmienky pre vyhotovenie potrubia odtoku
vody z poistných ventilov, plniacich a vypúšťacích kohútov a čistiacich armatúr. Podľa výkresovej časti
sa vyhotovia prierazy cez steny na umiestnenie vzduchovodov pre prívod a odvod vzduchu na
vetranie a prierazy cez stropné konštrukcie na vedenie stúpacích vetiev.

17 MONTÁŽNE POKYNY

Montáž môže vykonávať len oprávnená organizácia a je potrebné, aby bola vykonaná podľa
platných noriem STN. Jednotlivé zariadenia sa musia montovať podľa návodu výrobcu.
Pri zistení nepresností spôsobenými nemožnosťou správneho určenia trasovania jestvujúcich
potrubí kvôli zabudovanému vedeniu v stavebných konštrukciách organizácia oznámi projektantovi
uvedenú skutočnosť.
18 SKÚŠKY

Tlakovú skúšku systému vykonať studenou vodou pri predpísanom pracovnom tlaku, skúšku
tesnosti a vykurovaciu skúšku systému vykonať podľa STN EN
v trvaní 72 hodín.
Tlaková skúška nasleduje po vyregulovaní. Systém sa naplní vodou a natlakuje na predpísaný
pracovný tlak. Celé zariadenie sa prezrie, hlavne spoje. V zariadení sa udržuje tlak šesť hodín a
následne sa zariadenie prezrie. Voda na skúšku tesnosti nesmie mať vyššiu teplotu než 50 °C.
Výsledky skúšky sa zapíšu do stavebného denníka. Vykurovacími skúškami sa kontroluje: správna
funkcia armatúr, rovnomernosť ohrevu radiátorov, dosiahnutie projektovaných parametrov, správna
funkcia regulačných a meracích zariadení, najvyšší výkon kotlov pri max. spotrebe. Vykurovacia
skúška prebieha počas 72 hodín, vo vykurovacom období. V priebehu vykurovacej skúšky sa zaúča
aj obsluha. Po jej ukončení sa výsledok skúšky zapíše do stavebného denníka.
Dodávateľ zariadenia odovzdá odberateľovi sprievodnú technickú dokumentáciu s návodom na
jeho bezpečné používanie, údržbu a obsluhu.
Vyhradené technické zariadenie je dané do prevádzky a počas prevádzky je skúšané a odborne
prehliadané podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009.
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VÝPOČET TEPELNÝCH STRÁT OBJEKTOV

Názov stavby
Stavebný objekt
Investor
Vypracoval

0
0

Radoslav KUZMIAK
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb SKSI 4449
Autorizovaný stavebný inžinier
ENERGETICKÉ CERTIFIKÁTY BUDOV
TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A BUDOV SKSI 322*1*2011

VÝPOČTOVÉ ÚDAJE
DĹŽKA VONKAJŠÍCH STIEN
DĹŽKA VNÚTORNÝCH STIEN /OHRIEVANÉ/
VÝŠKA ZVISLÝCH STIEN
VRCHOL STRECHY
CELKOVÁ PLOCHA STUDENÝCH STIEN
CELKOVÁ PLOCHA OHRIEVANÝCH STIEN
PLOCHA OKIEN
PLOCHA SVETLÍKOV
PLOCHA DVERÍ
PLOCHA PODLÁH

m
m
m
m
m²
m²
m²
m²
m²
m²

POŽADOVANÁ VNÚTORNÁ TEPLOTA-tint

°C

VONKAJŠIE TEPLOTNÉ MINIMUM-tmin ex

°C

TEPLOTA SUSEDÝCH MIESTNOSTÍÍSTNOSTÍ
INTENZITA VÝMENY VZDUCHU

°C
x/h

PRIEMERNÁ VONKAJŠIA TEPLOTA (SEZÓNNA)-tex
POČET DNÍ VYKUROVACEJ SEZÓNY
SKUTOČNÝ POČET OPERAČNÝCH DNÍ
POČET VYKUROVACÍCH HODÍN ZA DEŇ

°C
dni
dni
hod.

143,00
0,00
3,30
3,20
184,47
0,00
111,20
38,00
611,00
20,00
-15,00
5,00
0,50
5,90
220,00
220,00
8,00

U STRECHY

W/m2.K

0,12

U STIEN

W/m2.K

0,29

U OKIEN

W/m2.K

1,62

U DVERÍ

W/m2.K

1,40

2

U SVETLÍKA

W/m .K

1,80

U PODLAHY

W/m2.K

0,28

149,20
944,67

0

VÝPOČTOVÉ DATA (TEPELNÉ STRATY)
TEPELNÁ STRATA STRECHOU
TEPELNÁ STRATA SVETLÍKMI
CELKOVÁ TEPELNÁ STRATA STRECHOU
TEPELNÉ STRATY STENAMI
TEPELNÉ STRATY OKNAMI
TEPELNÉ STRATY DVERMI
TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAHOU
CELKOVÉ TEPELNÉ STRATY STENAMI
TEPELNÉ STRATY VETRANÍM

W/K
W/K
W/K
W/K
W/K
W/K
W/K
W/K
W/K

22,57
0,00
22,57
29,44
93,26
34,66
52,02
157,36
116,87

KOEFICIENT TEPELNÝCH STRÁT STENAMI

W/m2.K

0,41

KOEFICIEN CELKOVÝCH TEPELNÝCH STRÁT

W/m3.K

0,34

KOEFICIENT MNOŽSTVA VETRACIEHO VZDUCHU

W/m3.K

0,51

µ

2,04

231,95

0,00

PRIESTOROVÝ FAKTOR
MIN. NUTNÝ VÝKON NA PLOCHU PODLAHY
TEPLOTNÝ VPLYV SÁLANIA
TEPLOTA VZDUCHU

W/m²

41,11

K
°C

1,82
18,18

ROZDIEL TEPLÔT (tint-tmin ex) PRE VYKUROVANIE

K

VPLYV ORIENTÁCIE BUDOVY

%

1,37
35,69
33,86
0,00
0,00

POTREBNÝ TEPELNÝ VÝKON

kW

11,3

5810

1 055

Akcia
:
Investor :

Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Juskova Voľa
Obec Juskova Voľa 82, 09412 Juskova Voľa

TECHNICKÁ SPRÁVA
ZDRAVOTECHNIKA

VŠEOBECNE
Projekt ZTI rieši odvodnenie objektu od splaškových a dažďových vôd, rozvod vody a
prípravu teplej vody pre zariaďovacie predmety navrhovaného objektu.
PODKLADY
Podkladom pre vypracovanie projektu boli :
- požiadavky investora
- výkresy architektonicko-stavebného riešenia stavby.
KANALIZÁCIA
Odkanalizovanie objektu od splaškových vôd je prevedené ležatou kanalizáciou z PVC rúr
priemeru 140 a 160mm vedenou v základoch objektu cez revíznu šachtu na trase kanalizácie
so zaústením do jestvujúcej žumpy pri objekte.
Splašková kanalizácia je z rúr PVC DN 140 a 160mm. Do ležatej kanalizácii je zaústené
odpadové potrubie K1 a K2 z PVC DN 110 a odpadové potrubie z drezu a umývadla. Spád
ležatej kanalizácie je 2%.
Odpadové potrubie K1 je vyvedené nad strešnú rovinu a ukončené vetracou hlavicou DN 110.
Pripojovacie potrubie od zariaďovacích predmetov je z rúr PVC pripojovacích príslušnej
dimenzie.

NÁVRHOVÝ PRIETOK ODPADOVÝCH VôD
Výpočtový pretok podľa STN 73 6655
Qs = Qv + ³√ ń x qn´
Qs = 0,58 + ³√ 1,6 x 1 = 1,74 l/s
Odvodnenie strechy systémom pododkvapových žľabov a odpadových potrubí D1 - D4
vyústených na terén s odvodnením na miestnu komunikáciu a recipientu.

Navrhovaný prietok dážďových vôd / STN 73 6760/ - strecha
- súčiniteľ odtoku strechy zrážkovej vody
- výdatnosť dažďa l/s.m2
- odvodňovaná plocha strechy

C= 1
r = 0,015
A = 227,30 m2

Qd = r . A . C
Qd = 0,015 x 227,30 x 1 = 3,40 l/s

VODOVOD
Prívod vody do objektu napojením za meraním v jestvujúcej vodomernej šachte umiestnenej
pri objekte. Potrubia z PE D32. Rozvod studenej vody (SV) v objekte je navrhnutý z
plastového materiálu, z viacvrstvového plastového potrubia (Pe-Al-Pe) a bude vedený v
tepelnej izolácii podlahy a v drážkach murovaných priečok.
Všetky rozvody v celej dĺžke musia byť chránené pomocou izolačných rúrok z penového
polyetylénu. Drážka pre vedenie izolovaného potrubia musí byť voľná a musí umožňovať
dilatáciu potrubia.

_
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V chodbe je osadený hydrantový navijákový hadicový systém s tvarovo stálou hadicou DN25,
umiestnený v nike.
Všetky vodovodné rozvody budú vyspádované k výtokovým ventilom a batériám pre prípad
vypustenia. Na odbočke zo stúpačky osadiť uzatváracie ventily. Príprava teplej vody pre
objekt prebieha lokálne pre každé odberné miesto. Ku každému umývadlu a drezu je
navrhnutá stojanková páková batéria pre okamžitý ohrev vody. Nad výlevkou je osadený
beztlakový zásobníkový ohrievač vody o objeme 10 l.
BILANCIA POTREBY VODY
na základe " Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo 14.novembra 2006“.

PRIEMERNÁ DENNÁ POTREBA
prevádzkarne miestneho významu, administratíva
počet zamestnancov .............. 6 osôb á 80 l/(os.d) = 480 l/d
________________________________________________________________
Qp ............................................................................ 480 l/deň

MAXIMÁLNA DENNÁ POTREBA
Q max = Qp x 1,2= 576 l/deň

ROČNÁ POTREBA VODY
Qr = 480 x 250 = 120,00 m3
Výpočtový pretok podľa STN 73 6655
Qv = ∑ qi x √ ni
Qv = 0,1 x √2 + 0,2 x √5 = 0,58 l/s
ZARIAĎOVACIE PREDMETY
Vybavenie objektu zariaďovacími predmetmi zodpovedá typovému štandardu. Umývadla,
záchodové misy sú navrhnuté keramické biele, drez
nerezový, batérie jednopákové
stojankové pre okamžitý ohrev vody Delimano Instant.
Typ a materiál zariaďovacích predmetov je možné upresniť podľa momentálnej ponuky trhu
a požiadaviek zákazníka.

Starej Ľubovni

: november 2015
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TECHNICKÁ SPRÁVA
Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Jusková Voľa.
SO 01 – Obecný úrad – stavebné úpravy.
Investor: Obec Jusková Voľa, 09412 Jusková Voľa 82.
Rekonštrukcia NN prívodu.
Objekt: SO-01.1: NN prípojka.
Objekt: SO-01.2: Odberné el. zariadenie.
Úvod.
Projekt rieši rekonštrukciu NN prípojky a premiestnenie merania spotreby el.
energie pre obecný úrad z dôvodu rekonštrukcie obecného úradu. Vnútorné el.
rozvody sú riešené samostatným projektom. Podklady k vypracovaniu projektu:
- Platné normy STN.
- Situácia.
Základné údaje.
Napäťová sústava: 3 /PEN, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN – C
Ochrana pred úrazom el. prúdom: Podľa STN 342000-4-41:
- v normálnej prevádzke (živých častí): krytmi, izolovaním živých častí,
umiestnením mimo dosah
- pri poruche (neživých častí): samočinným odpojením napájania v sieti TN.
Určenie vonkajších vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom č. 079/15.
Inštalovaný výkon:
Pi(celk) = 20,5 kW
Koeficient súčasnosti: β = 0,73
Výpočtový výkon:
Pp(celk) = 15 kW
Technický popis.
SO-01.1: NN prípojka.
Jestv. vzdušnú prípojku prevedenú závesným káblom AYKYz 4x16
a jestv. strešník na obecnom úrade demontovať. Obecný úrad bude znova
napojený z jestv. NN vzdušnej siete z jestv. podperného bodu na druhej strane
miestnej komunikácie káblom NAYY-J 4x25 do prípojkovej skrinky SPP2 CD
IV P21 – 6 x PN000/50 A umiestnenej na jestv. betónovom stĺpe výške 2,5 m
od UT. Z SPP2 NN prívod previesť káblom NAYY-J 4x25 do nového
rozvádzača RE, ktorý bude osadený pri fasáde nového objektu obecného úradu
– rieši SO-02.
Kábel na stĺpe je uchytený pomocou upevňovacej pásky.
Odbočenie z jestv. NN vzdušného vedenia je prevedené pomocou odbočnej C
lisovacej svorky. Kábel ukončiť rozdeľovacou hlavou. Farebné značenie
vodičov dodržať podľa STN EN 60446. V SPP2 pre vývod do RE osadiť

poistky PN 000/40 A. Demontáž a montáž novej prípojky a rozvádzača RE
zrealizovať pred započatím výstavby.
SO-01.2: Odberné el. zariadenie.
Nový rozvádzač RE bude umiestnený v plastovom pilieri pri fasáde nového
objektu. Rozvádzač RE osadiť počas výstavby cca 3 m od objektu. V zemi
ponechať stočenú rezervu prívodného káblu. Po ukončení výstavby rozvádzač
RE preložiť ku fasáde objektu. Rozvádzač RE je typový plastový rozvádzač RE
2.0 F403, 25 A, IP44/20 s plombovateľným krytom. Rozvádzač RE bude voľne
prístupný z verejného priestoru. V rozvádzači RE osadiť hlavný istič B/3 – 25
A. V rozvádzači RE bude meranie spotreby el. energie pre celý objekt obecného
úradu. Rozvádzač RE bude napojený z SPP2 káblom NAYY-J 4x25.
Z rozvádzača RE položiť kábel CYKY-J 4x16 do rozvádzača RH, ktorý bude
umiestnený v objekte obecného úradu na chodbe. Kábel uložiť v zemi v rýhe hĺ.
80 cm v pieskovom lôžku hr. 10 cm, cez chodník v chráničke KSX – PEG 75
v rýhe hĺbky 50 cm, v ceste a spevnených plochách kábel uložiť v chráničke
KSX – PEG 75 v hĺbke 1m. Nad kábel v rýhe po celej trase položiť výstražnú
fóliu š. 33 cm. Kábel na stĺpe od SPP2 po UT chrániť v tuhej trubke KSX-PE
75. Pri križovaní a súbehu s jestv. podzemnými vedeniami dodržať vzdialenosti
a ustanovenia STN 736005. Pred započatím výkopových prác je investor
povinný prizvať užívateľov podzemných vedení k vytýčeniu trasy. Výkopové
práce prevádzať ručne so zvýšenou opatrnosťou. Farebné značenie vodičov
dodržať podľa STN EN 60446.
Na záver upozorňujem na dodržanie platných montážnych a bezpečnostných
predpisov s prihliadnutím na bezpečnosť pri práci v zmysle STN 343100. El.
zariadenie podlieha odbornej skúške podľa STN 331500 a STN 33 2000-6-61.
V zmysle zákona 251/12 Zb. o energetike, odberateľ elektriny je zodpovedný
za riadny stav odberného el. zariadenia vrátane spotrebičov a za dodržiavanie
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technického zariadenia. V zmysle vyhl. 508/2009 Zb. je el. zariadenie
zatriedené ako vyhradené el. zariadenie skupiny „B“.
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PROTOKOL Č. 079/15 O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV V
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Názov objektu: Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Jusková Voľa.
SO 01 – Obecný úrad – stavebné úpravy.
Investor: Obec Jusková Voľa, 09412 Jusková Voľa 82.
Rekonštrukcia NN prívodu.
Objekt: SO-01.1: NN prípojka.
Objekt: SO-01.2: Odberné el. zariadenie.

Podklady k vypracovaniu protokolu: Podkladové výkresy stavebnej
časti.
Platné normy STN.
Popis technologického zariadenia: NN prívod.

Rozhodnutie: Hodnotenie vonkajších vplyvov podľa STN 332000-5-51:
1. vonkajšie priestory:
- prostredie: AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3 (dážď), AE3, AF2, AG1, AH1,
AK2, AL2, AM-XX-1, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2, AT3, AU2.
- využitie: BA1,BC2, BD1, BE1.
- konštrukcie budovy: CA1, CB1.
Zdôvodnenie: Určenie prostredí odpovedá charakteru budúceho užívania
objektu a platným STN. NN prívod je el. zariadenie zaradené v zmysle Vyhl. č.
508/2009 Zb. v skupine „B“. V zmysle cit. vyhlášky sú oprávnení na EZ
pracovať len elektrotechnici.
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