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1 Popis stavby 
Predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je projekt stavby „Garáž“. 

Jedná sa o novostavbu, ktorá sa bude nachádzať v obci Korňa, parcela č. 4196. 
Posudzovaná stavba je určená na garážovanie vozidiel obecného hasičského zboru, vozidiel 
skupiny 2 a príslušnej techniky ( napr. prívesné vozíky), posudzovaná je ako radová garáž – 
státia sú umiestnené vedľa seba, pričom každé státie v prvom rade má samostatný výjazd. 

Stavba je jednopodlažná. Nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové steny 
z presných tvárnic (POROTHERM, YTONG, HELUZ ) hr. 400 mm. Obvodové steny sú 
zateplené tepelnoizolačným systémom na báze polystyrénu EPS-F, hr. 150 mm, okrem 
steny na juhozápadnej strane, ktorá bude zateplená tepelnoizolačným systémom na báze 
minerálnej vlny. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria oceľové nosníky. Nosná konštrukcia 
strechy je drevená, s plechovou falcovanou hliníkovou strešnou krytinou. Strešná konštrukcia 
je v drevený krov s hliníkovou krytinou. Strop je tvorený oceľovým nosníkom so 
sadrokartónovým podhľadom s požiarnou odolnosťou. 

Elektroinštalácia je navrhnutá káblami uloženými pod omietkou, prípadne pod 
sadrokartónovým podhľadom s požiarnou odolnosťou. 

Vonkajšia požiarna voda bude zabezpečená z obecnej hydrantovej siete, hydrant sa 
nachádza cca 80 m od posudzovanej stavby.  

Vykurovanie je lokálne elektrické, alt. teplovodné dodávané zo susedného objektu. 
Objekt je vetraný prirodzeným vetraním. 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je spracované v zmysle zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, § 4 písm. k zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov v znení vyhlášky MV SR č. 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení 
neskorších predpisov. Po obsahovej stránke sú splnené požiadavky dané § 24 písm. l) 
príloha č.7 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov a súvisiacich technických noriem a predpisov obsahujúcich požiadavky požiarnej 
bezpečnosti.  

2 Požiarnotechnická charakteristika stavby 

2.1 Požiarna výška, podlažnosť stavby 

Tabuľka 1 Požiarna výška a podlažnosť stavby 

Požiarna výška a podlažnosť stavby 
požiarna výška stavby v nadzemnej časti h (m) 0,00 
počet podlaží nadzemné podlažia 1 

podzemné podlažia - 

2.2 Určenie konštrukčného celku stavby 

2.2.1 Zvislé konštrukcie 
Nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové steny z presných tvárnic 

(POROTHERM, YTONG, HELUZ...) hr. 400 mm. Obvodové steny sú zateplené 
tepelnoizolačným systémom na báze polystyrénu EPS-F, hr. 150 mm, okrem steny na 
juhozápadnej strane, ktorá bude zateplená tepelnoizolačným systémom na báze minerálnej 
vlny.   
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2.2.2 Vodorovné konštrukcie 
Vodorovné nosné konštrukcie tvoria oceľové nosníky. Nosná konštrukcia strechy je 

drevená, s plechovou falcovanou hliníkovou strešnou krytinou. Strešná konštrukcia je 
v štruktúre: 

• plechová falcovaná hliníková strešná krytina 
• plné debnenie hr. 24 mm 
• kontralaty 100/50 mm 
• podstrešná paropriepustné kontaktná fólia 
• krokva 
• odvetraný povalový podstrešný priestor 
• fólia 
• tepelná izolácia hr. 200 mm 
• tepelná izolácia do roštu hr. 200 mm 
• rošt 50/200 á 1000 mm 
• drôtená záchytná sieť 
• parozábrana - al fólia 
• vzduchová dutina hr. 25 mm (tvorená roštom z SDK profilov) 
• sadrokartón s požiarnou odolnosťou. 

 
Podľa druhu konštrukčných prvkov použitých v požiarne deliacich konštrukciách 

a nosných konštrukciách, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby sa jedná v zmysle 
§13, ods. 2, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.  

o stavbu s NEHORĽAVÝM KONŠTRUKČNÝM CELKOM  

2.2.3 Členenie stavby na požiarne úseky 

V zmysle požiadaviek vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., Príloha č. 1, ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb, stavba tvorí jeden samostatný požiarny úsek.  

 
N1.01 garáž pre garážovanie hasičských  vozidiel 

 

2.2.4 Dovolené plochy požiarnych úsekov a dovolený počet podlaží 
v požiarnom úseku 

Najväčšia dovolená pôdorysná plocha požiarneho podlažia požiarneho úseku sa určí 
podľa STN 92 0201-1, čl. 4.1.1 a).   

Tabuľka 2 Dovolené plochy požiarnych úsekov 

Dovolené plochy požiarnych 
úsekov 

   

N1.01 6454,05 135,96 vyhovuje 
   viď. výpočtové listy 

Najväčší dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku sa určuje v zmysle 
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., § 6.   

Tabuľka 3 Dovolený počet podlaží 

Dovolený počet podlaží 
v požiarnom úseku 

najväčší dovolený počet pož. podlaží 
v požiarnom úseku 

skutočný 
počet podlaží  
v požiarnom 

úseku 

vyhovuje 

N1.01 v zmysle vyhlášky z1=6 1 vyhovuje 
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MV SR č. 94/2004 Z. 
z., § 6 ods.2, písm. d) 

je 5 podlaží 

 1 ≤ z1 a súčasne  1< 5 

3 Určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych 
úsekov, stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti 

Pre požiarny úsek podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., §19 ods. 3) písm. c) a § 33 
 ods. 1), pre nevýrobnú stavbu, je požiarne riziko vyjadrené výpočtovým požiarnym 
zaťažením pv, podľa čl. 3.2.2 STN 92 0201-1. Stupeň požiarnej bezpečnosti je stanovený pre 
radovú garáž podľa STN 92 0201-2, Tabuľka č. 4.  

Tabuľka 4 Výpočtové požiarne zaťaženie, stupeň protipožiarnej bezpečnosti 
N1.01 

priemerné požiarne zaťaženie v kg.m-2  25,00 

súčiniteľ horľavých látok, bez rozmeru  0,98 

súčiniteľ odvetrania, bez rozmeru  1,25 

výpočtové požiarne zaťaženie v kg.m-2  30,52 

požiarna výška stavby h v m 0,00 

konštrukčný celok nehorľavý 

stupeň protipožiarnej bezpečnosti I. 

 

Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií 
Najnižšia požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií sa 

určuje podľa STN 92 0201 – 2 čl. 2.3.5 Tabuľka 1. 
 

Tabuľka 5 Kritéria požiarnej odolnosti, čas požiarnej odolnosť a druh konštrukčných prvkov 

pol. Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia 

Požiarna 
odolnosť 
stavebných 
konštrukcií v min. 
a ich druh podľa 
stupňa pož. 
bezpečnosti 

I. 

1. Požiarne steny a požiarne stropy  

 c) v poslednom nadzemnom podlaží 15 

 d) požiarne steny medzi stavbami 45/D1 

2. Obvodové steny  

 a) zaisťujúce stabilitu stavby alebo jej časti  

  3. v poslednom nadzemnom podlaží 15 

 b) nezaisťujúce stabilitu stavby alebo jeho časti 15 

3. Strešný plášť 15 
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7. 
Nosné konštrukcie striech bez požiarne deliacej 
funkcie 15 

9. 
Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku, ktoré 
zaisťujúce stabilitu stavby:  

 c) v poslednom nadzemnom podlaží 15 

 
 

Požiarna odolnosť je schopnosť konštrukcie odolávať účinkom požiaru určitý čas, tak aby sa neporušila 
jej funkcia. Požiarna odolnosť sa hodnotí kritériami ( viď Tabuľka 6) a časom v minútach ( viď.  

Tabuľka 7). Najnižšia požiarna odolnosť stavebných konštrukcií sa určuje podľa 
stupňa protipožiarnej bezpečnosti. 

Tabuľka 6 Kritéria požiarnej odolnosti 

Triedy pre hodnotenie požiarnej odolnosti konštrukcií 

Nosné konštrukcie 

REI a čas vyjadrený v min. minimálny čas, počas ktorého sú splnené kritériá 
nosnosti a stability, celistvosti a tepelnej izolácie 

napr. REI 30 

RE a čas vyjadrený v min. minimálny čas, počas ktorého sú splnené kritériá 
nosnosti a stability a celistvosti 

napr. RE 30 

R a čas vyjadrený v min. minimálny čas, počas ktorého sú splnené kritériá 
nosnosti a stability 

napr. R 30 

Nenosné konštrukcie   

EI a čas vyjadrený v min. minimálny čas, počas ktorého sú splnené kritériá 
celistvosti a tepelnej izolácie 

napr. EI 30 

E a čas vyjadrený v min. minimálny čas, počas ktorého je splnené kritérium 
celistvosti 

napr. E30 

 

Tabuľka 7 Vyjadrenie času požiarnej odolnosti 

Klasifikačné časy podľa STN 13 501 – 2+A1:2010  

10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 alebo 360. 

Požiarna stena musí spĺňať aspoň tieto kritériá: 
a) REI nosné požiarne steny 
b) EI nenosné požiarne steny 
c) REI-M  požiarne steny medzi stavbami 
d) REW nosné obvodové požiarne steny, hodnotené z hľadiska požiarnej odolnosti 

z vonkajšej strany posledného nadzemného požiarneho podlažia 
vstavaného do povalového priestoru. 

Požiarne stropy  
Nosné požiarne stropy musia spĺňať kritériá REI a nenosné požiarne stropy  musia spĺňať 
kritériá EI. Požiarny strop musí spĺňať najmenej kritériá REI vtedy, ak je: 
a) nad požiarnym stropom stále alebo náhodné požiarne zaťaženie alebo 
b)  nad chránenou únikovou cestou. 
 
Obvodové steny 
Obvodová stena musí z vnútornej strany spĺňať aspoň tieto kritériá: 
a) REW – obvodová stena zabezpečujúca stabilitu stavby 
b) EW – obvodová stena nezabezpečujúca stabilitu stavby. 
Obvodová stena musí z vonkajšej strany spĺňať aspoň tieto kritériá: 
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a) REI – obvodová stena zabezpečujúca stabilitu stavby 
b) EI – obvodová stena nezabezpečujúca stabilitu stavby. 

Automatické požiarnotechnické zariadenie, ktoré nahrádza požiarne deliacu 
konštrukciu sa nenavrhuje.  

Povrchová úprava stavebných konštrukcii – Strop nad I. NP tvorí sadrokartón 
s požiarnou odolnosťou. Steny tvorí vápennocementová omietka. Povrchová úprava 
stavebných konštrukcii je navrhnutá tak, že zabraňuje šíreniu požiaru po povrchu stavebných 
konštrukcií a odkvapkávaniu látok. 

Požiarny pás: V zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., § 44, ods. 8 je potrebné 
vybudovať požiarny pás medzi stavbami v zmysle STN 90 0201 – 2, čl. 5.5.1, široký 
najmenej 0,9 m ( predná a zadná strana existujúceho objektu spĺňa požiadavka na požiarny 
pás. 

Prestupy:  prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a 
prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť v zmysle 
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. § 40 ods. 3. utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru 
do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť 
požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90.   

Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 
0,04 m2 sa označuje štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v 
jeho tesnej blízkosti. 

Štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje  aspoň na jednej strane požiarnej 
deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. 
Štítok označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje: 

a) nápis PRESTUP, 
b) symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti, 
c) názov systému tesnenia prestupu, 
d) mesiac a rok zhotovenia, 
e) názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie. 
Požiarne uzávery nenachádzajú sa stavba tvorí jeden požiarny úsek 
 
V zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., §8, ods. 5 zhotoviteľ osvedčuje vlastnosti 

požiarnej konštrukcie písomnou formou  Spôsob osvedčovania a členenia požiarnych 
konštrukcií s reakciou na oheň je uvedený v prílohe č. 3. vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. 

4 Stanovenie počtu osôb v stavbe, riešenie únikových ciest 
a evakuácie osôb 

4.1.1 Charakteristika únikových ciest 
 
Z I. NP z najvzdialenejšieho miesta garáže, vedie nechránená úniková cesta, priamo 

von na voľné priestranstvo. 
 
Obsadenie jednotlivých priestorov je stanovené v súlade s technickou správou a 

 STN  92 0241. 
Tabuľka 8 Obsadenie stavby osobami 

m2 /osoba
projektovaný 
počet

súčiniteľ počet osôb

101 garáž 135,96 10 1 10

miestnosť č. popis miestnosti Si

Podľa STN 92 0241
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V zmysle čl. 9.3.2 STN 92 0201-3 je pre výpočet dosadená do rovníc hodnota E= 10. 

4.1.2 Výpočet evakuácie osôb 

Tabuľka 9 Výpočet evakuácie osôb 

m.č.101
I.NP

E 10

vu(m.min-1) 30

Ku(osoby.min-1) 40

s 1
E.s 10

umin- vypočítané 0,32

umin 1
u 1,5
lu(m) 15,2
lud(m) 34
tu (min) 0,68
tud(min)* 1,3

vyhovuje  
*v zmysle vyhlášky 94/2004 Z. z., prílohy č. 8 

 

4.1.3 Požiadavky na únikové cesty 

Dvere na únikovej ceste musia umožňovať bezpečný a rýchly prechod pri evakuácii 
osôb a nesmú brániť zásahu hasičskej jednotky. Dvere na únikovej ceste okrem dverí 
na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere úniku pootáčaním dverových krídel 
v postranných závesoch, alebo v čapoch. Skladacie, alebo výsuvné dvere, vráta, priečky 
môžu byť na únikovej ceste pokiaľ je prechod zabezpečený iným dverným krídlom menších 
rozmerov. Ak má dverné krídlo plochu viac ako 4 m2 a cez tieto dvere vedie len jedna 
úniková cesta musí byť prechod osôb zabezpečený ďalším aktívnym dverným krídlom 
menších rozmerov, ktoré môže byť súčasťou väčšieho dverného krídla. Do posudzovanej 
stavby sú dva vstupy opatrené garážovými sekčnými vrátami, 1ks vrát je so vstavanými 
dverami šírky 1000 mm. 

4.1.4 Osvetlenie únikových ciest 

Únikové cesty musia byť počas prevádzky osvetlené denným svetlom, alebo umelým 
svetlom. Ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer 
úniku osôb vyznačený na všetkých únikových cestách.  

Objekt nie je nutné vybaviť núdzovým osvetlením v zmysle § 73 ods. 2, vyhlášky 
MV SR 94/2004 Z. z..  

4.1.5 Vetranie únikových ciest 

Objekt je vetraný prirodzeným vetraním.  
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5 Odstupové vzdialenosti 
V požiarnych úsekoch posudzovanej stavby sa vyskytujú úplne požiarne otvorené 

plochy. 
Poznámka: Úplne požiarne otvorenú plocha je  v zmysle STN 92 0201-4 čl.4.1.2 plocha obvodovej steny, alebo 
jej časti, ak jej požadovaná požiarna odolnosť nie je určená výpočtom, alebo nie dokázaná skúškou požiarnej 
odolnosti podľa STN 73 0855.  

Za čiastočne požiarne otvorené plochy (Spo2) sa  považujú v zmysle STN 92 0201-4 
čl.4.1.3  obvodové steny, alebo ich časti ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť, ich 
vonkajšia strana má však horľavý povrch a  sú pri požiari schopné uvoľniť väčšie množstvo 
tepla z 1m2 ako 100 MJ m-2 . 

pozn. Podľa STN 92 0201-4, čl. 4.1.6 sa plošné množstvo uvoľneného tepla Q horľavých látok 
vonkajšieho povrchu určí podľa rovnice. 

 
Q je množstvo tepla v MJ.m-2; 
Mi plošná hmotnosť i-tej horľavej látky umiestnenej na vonkajšom povrchu obvodovej steny v kg.m-2; 
Hi výhrevnosť i-tej horľavej látky vonkajšieho povrchu obvodovej steny v MJ.kg-1, podľa STN 73 0824; 
j počet druhov horľavých látok; 
 
EPS HR. 150 mm pri  hustotu max. 18 kg.m3, výhrevnosť EPS podľa STN 73 0824 je 

H =39 MJ/kg pri hrúbke EPS 150 mm a hustote 18 kg.m3, je množstvo uvoľneného tepla 
Q=105,3 MJ.m-2. 

Q=105,3 MJ.m-2 , posudzovaná obvodová stena, spĺňa požiadavky na čiastočne 
požiarne otvorenú plochu. 

 

5.1.1 Odstupové vzdialenosti od posudzovaného objektu 
 

Celková požiarne otvorená plocha Spo sa určí z pomeru hustoty tepelného toku 
jednotlivých plôch podľa STN 92 0201-4 rovnice 2: 

Spo = Spo1 + k10 . Spo2 + k11 . Spo3 

kde Spo je  celková požiarne otvorená plocha v m2; 

Spo1    úplne požiarne otvorené plocha v m2; 

Spo2    čiastočne požiarne otvorená plocha v m2; 

Spo3    požiarne otvorená plocha strešného plášťa v m2; 

k10       súčiniteľ čiastočne požiarne otvorených plôch; 

k11       súčiniteľ požiarne otvorených plôch strešného plášťa; 
 

Tabuľka 10 Odstupové vzdialenosti 
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pv/t e Spo1 k10      Sp02    k11 Sp03    Spo

strana (min)
    
(m2)     (m2)     (m2)   (m)

N1.01 d1 30,52 0,69 0,00

N1.01 d2 30,52 27,36 0,69 11,22 35,10
N1.01 d3 30,52 0,69 40,92 28,23
N1.01 d4 30,52 0,69 34,68 23,93
N1.01 d5 30,52 9,20 0,69 48,74 42,83  
 

pv/t e     l    hu      Sp Spo       po d

strana
výška 
pádu

  (m)    (m)     (m2) (m2)      (%)   (m)

N1.01 d1* 30,52 1,74 4,06 7,06 0,00 0,00 0,00
N1.01 d2* 30,52 10,17 4,06 41,29 35,10 85,01 5,78
N1.01 d3* 30,52 7,08 4,06 28,74 28,23 98,23 5,58
N1.01 d4* 30,52 6,00 4,06 24,36 23,93 98,23 5,17
N1.01 d5* 30,52 13,60 4,06 55,22 42,83 77,57 6,05
strecha padajúce časti d1 5,36 1,93
strecha padajúce časti d2 3,85 1,39
strecha padajúce časti d3 5,78 2,08
strecha padajúce časti d4 5,78 2,08
strecha padajúce časti d5 4,26 1,53

PÚ

 

*d bolo určené interpoláciou  

 

5.1.2 Odstupové vzdialenosti od susedných objektov 

Susedný objekt nemá smerom k posudzovanému objektu požiarne otvorené plochy. 
Posudzovaný objekt má v prednej časti priľahlej steny smerom k susednému objektu určený 
zatepľovací systém s minerálnou vlnou a triedou reakcie na oheň A2s1d0. Vzhľadom na 
vzdialenosť v akej sa nachádzajú okolité objekty od posudzovanej stavby, odstupové 
vzdialenosti vyhovujú. Viď výkres situácie. 

6 Zariadenia na zásah 

V tesnej blízkosti stavby prechádza miestna komunikácia, umožňujúca prístup 
hasičskej techniky, spĺňajúca požiadavky § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. Nástupné 
plochy  v zmysle § 83 ods.1 a) tejto vyhlášky nemusia byť vybudované. Vnútorné zásahové 
cesty v zmysle § 84 tejto vyhlášky nemusia byť vybudované.   

7 Vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami 

7.1.1 Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie 

V zmysle § 88 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. nemusí byť stavba vybavená 
zariadením elektrickej požiarnej signalizácie. 
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7.1.2 Stabilné hasiace zariadenie 
V zmysle § 87 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. nemusí byť stavba vybavená stabilným 

hasiacim zariadením. 

7.1.3 Prenosné hasiace prístroje 

Počet hasiacich prístrojov, je navrhnutý podľa STN 92 0202-1, čl. 5.2.7 pre 
jednopodlažný požiarny úsek.  

Tabuľka 11 Stanovenie počtu hasiacich prístrojov 

P6 (ks)   P2 (ks)    S5 (ks)   V9 (ks)   
N 1.01 10,39 2 12,00
SPOLU 10,39 2 0 0 0 12,00

Požiarny úsek
Druh hasiaceho prístroja

Mc skutočné (kg)Mc výpočtové (kg)

 
 

Prenosné hasiace prístroje musia byť v objekte umiestnené na trvalo prístupných 
a dobre viditeľných miestach. Na stavebných konštrukciách, alebo na zemi podľa pokynov 
výrobcu a výkresovej dokumentácie. Zároveň musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky 
MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania 
a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich 
prístrojov. Každé stanovište prenosných hasiacich prístrojov sa označí piktogramom. 
Maximálna výška rukoväte hasiaceho prístroje  je 150 cm. 

8 Zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov 

8.1 Určenie množstva potreby požiarnej vody 
 
Potreba vody na hasenie požiarov je určená (viď Tabuľka 12 ) v zmysle 

§ 6 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 
a STN 92 0400 čl. 4.1, Tabuľka. 2 položka 1 . 

Tabuľka 12 Potreba vody na hasenie požiarov 

Položka 

Druh stavby a dovolená 
plocha požiarneho úseku  

S 1) 

[m2] 

Potrubie 
DN 

[mm] 

Odber Q 
[l.s-1] 
pre  

v = 0,8 m.s-1 

(odporúčaná 
rýchlosť) 

Odber Q 
[l.s-1] 
pre  

v = 1,5 m.s-1 
(s požiarnym 
čerpadlom) 3) 

Najmenší 
objem 
nádrže 
vody na 
hasenie 
požiarov 

[m3] 

2 

a) Nevýrobné stavby2) s 
plochou 120 < S ≤ 1 000 a 
b) Výrobné stavby a sklady 
v jednopodlažnej stavbe s 

plochou S ≤ 500 

100 6 12 22 

 

Požiadavky na vonkajší vodovod na zásobovanie vodou na hasenie požiarov podľa  
§ 7  vyhl. MV SR č. 699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov  
a STN 92 0400 čl. 4.10, tab. 3 položka 2. 
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Tabuľka 13 Požiadavky na vonkajší vodovod  

Položka 
 

Menovitá svetlosť 
hydrantu 

Pevná 
polospojka 

Minimálny navrhovaný 
prietok 

Farba viečok 
hydrantu1 

  (l.s-1)  
2 DN 100 2x75(B)  12 Oranžová 

Vonkajšia požiarna voda bude zabezpečená obecnej hydrantovej siete, podzemný 
hydrant sa nachádza cca 80 m od objektu na miestnej komunikácií. 

8.2 Požiadavky na vnútorný vodovod,  

V zmysle § 10, ods. 2, písm.  c)  vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. nie je nutné 
objekt vybaviť hadicovými zariadeniami.     

9  Riešenie vykurovania a vetrania stavby 
Objekt je vetraný prirodzeným vetraním.  
Objekt je vykurovaný lokálne elektrické kúrenie, alt. teplovodné dodávané 

zo susedného objektu. Pri inštalácií spotrebičov je potrebné dodržať technické podmienky a 
požiadavky stanovené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.  

10 Požiadavky na elektroinštaláciu stavby 
 
Elektroinštalácia musí byť v príslušnom krytí podľa elektrického prostredia v ktorom 

sa nachádza, nesmú sa zriaďovať žiadne provizóriá.  
Elektrické zariadenia nesmú byť príčinou vzniku požiaru okolitých materiálov v zmysle 

čl. 422.1 STN 33 2000-4-42. Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby vplyvom 
vysokej teploty alebo elektrického oblúka nevzniklo nebezpečenstvo vznietenia horľavých 
materiálov v zmysle čl. 131.3 STN 33 2000-1. 

Elektrické inštalácie budov musia byť zrealizované v zmysle platných noriem radu 
STN 33 2000 a v zmysle príslušných montážnych inštrukcií výrobcu. 

Elektroinštalácia v požiarne deliacich konštrukciách smie byť v nich len v zmysle 
požiadaviek STN 33 2312 (Z1). Pri ukladaní elektrických silových rozvodov a ich 
príslušenstva do protipožiarnych deliacich konštrukcií a na ich povrch nesmie byť znížená 
alebo porušená požiarna odolnosť týchto konštrukcií. Prestupy elektroinštalácie musia byť 
vhodne protipožiarne utesnené z obidvoch strán.  

Elektrické zariadenia (elektroinštalácia a bleskozvody) musia byť pravidelne 
kontrolované a podrobované odborným prehliadkam a skúškam v zmysle § 13 vyhlášky 
MPSVaR 508/2009 Z. z. 

Na elektrických zariadeniach sa musí vykonávať revízia v zmysle STN 33 1500 (Z1, 
Z1/01). Elektrické spotrebiče a náradia musia byť kontrolované v zmysle STN 33 1600 (Z1) 
a STN 33 1610 (Z1). 

 
Stavbu odporúčam chrániť proti účinkom atmosférickej elektriny podľa STN EN 

62 305-3:2012-06 (resp. podľa noriem uvedeného radu STN EN 62 305). 
Elektroinštalácia je navrhnutá káblami uloženými pod omietkou príp. nad podhľadom. 
Objekt bude vybavený tlačidlom – CENTRAL STOP, podľa STN 92 0203.. 
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11 Záver 
 
Riešenie PBS je spracované v zmysle platnej legislatívy SR, v prípade zmeny je 

potrebné konzultovať so špecialistom požiarnej ochrany. 
 

PRÍLOHY 
 

výpočtový list 1x 
grafická časť 3x (PBS 01, 02, 03, )  


