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Analyzovaná stavba pre výpočet rizika - škola
Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby:
dĺžka L = 43.44 m
šírka W = 12.8 m
A D = 4 078.95 m2
výška H = 6.69 m
A M = 841 638.16 m2

(pre zásahy do stavby)
(pre zásahy v blízkosti stavby)

Stavba je chránená pomocou LPS IV
- Je použitá kovová strecha a zberná sústava s kompletnou ochranou všetkých strešných inštalácií
proti priamym zásahom blesku
SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV
Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na 3.41 na km2 za rok.
Stavba je situovaná ako: objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími.
V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavby zvyšujúce riziká škôd.

Inženýrské sítě:
Vedenie 1
Sekcia 1
Typ vonkajšieho vedenia: Netienené vzdušné vedenie
dĺžka sekcie vedenia........ 100 m
Spojenie na vstupe: nie je definované
Zberná plocha pre pripojenú sieť (Sekcia 1) siete
A L = 4 000 m2 (zásahy zasahujúce sieť)
A I = 400 000 m2 (zásahy do zeme v blízkosti siete)
Činiteľ inštalácie vedenia: vzdušné
Činiteľ prostredia pre vedenie: dedinské
Činiteľ typu vedenia: Silové NN, dátové vedenia
K vedeniu je pripojené zariadenie:
Vo vnútri
Impulzné výdržné napätie chráneného systému Uw = 2.5 kV
Použité vnútorné vedenie:
- netienený kábel
- žiadne opatrenie na trase, na zabránenie vzniku veľkých slučiek (plocha slučky do
50 m2)
Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL IV.
Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným
výrobkovým normám.
Koordinovaná ochrana spĺňajúca IEC 62305-4 nebola použitá.
Na ekvipotenciálne pospájanie boli použité SPD podľa IEC 62305-3

Zóny:
Zóna 1 vo vnútri
Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu.
V zóne sú umiestnené zariadenia:
Vo vnútri
Vnútorné systémy
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- Mrežová sústava pospájania nie je použitá.
- Nie je použité súvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pôdy alebo podlahy: štrk, mozaika, koberec
Riziko požiaru: požiar - obvyklé
Opatrenia na zníženie následkov požiaru
- jedno z: hasiace prístroje, pevné ručne ovládané hasiace inštalácie, manuálne poplachové
inštalácie, hydranty, protipožiarne priehradky, chránené únikové cesty
Priemerná úroveň paniky.
Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité.
Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité.
Strata ľudského života (L1)
- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)
LT = 0.01
- Hmotná škoda (D2)
LF = 0.1
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)

LO = 0

Strata služby pre verejnosť (L2)
- Hmotná škoda (D2)
LF = 0.1
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)

LO = 0.01

Strata kultúrneho dedičstva (L3)
- Hmotná škoda (D2)

LF = 0 (strata sa neberie do úvahy)

Strata ekonomickej hodnoty (L4)
- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)
LT = 0.01
- Hmotná škoda (D2)
LF = 0.2
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)

LO = 0.001

Zložky rizika (hodnoty 10-5)
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Zóna 2 vonku
Zóna sa nachádza mimo stavby.
Typ povrchu pôdy alebo podlahy: asfalt, linoleum, drevo
Riziko požiaru: požiar - nízke
Opatrenie na zníženie následkov požiaru nie je použité.
Nízka úroveň paniky.
Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:
- výstražné nápisy
- účinné ekvipotenciálne prepojenie v pôde
Strata ľudského života (L1)
- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)

LT = 0.01

Strata služby pre verejnosť (L2)
- Hmotná škoda (D2)
LF = 0.1
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)
Strata kultúrneho dedičstva (L3)
- Hmotná škoda (D2)

LO = 0.01

LF = 0 (strata sa neberie do úvahy)
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Strata ekonomickej hodnoty (L4)
- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)
LT = 0.01
- Hmotná škoda (D2)
LF = 0.2
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)

LO = 0

Zložky rizika (hodnoty 10-5)
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Zložky rizika (hodnoty 10-5)
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Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená
proti prepätiu spôsobeného zásahom blesku.

SÚPISKA MATERIÁLU:

POZNÁMKY:

PRÍLOHA č. 1 - ELEKTRICKÁ IZOLÁCIA VONKAJŠIEHO LPS
LPS Trieda LPS
IV
Izol. Izolácia vonk. LPS
vzduch
n
Počet zvodov celkovo
6
mrežová
Zachytávacia sústava
Typ A
Uzemňovacia sústava
s
Dostatočná vzdialenosť
v tabuľke
L
Dĺžka pozdĺž zachytávacej sústavy alebo zvodu od bodu, kde sa zisťuje
dostatočná vzdialenosť k najbližšiemu bodu vyrovnania potenciálov

a
b
h
o
c

Rozmery objektu
šírka
dĺžka
výška
obvod
medzi zvodmi

43,44
12,8
5,59
112,48
18,75

L
(m)

s
(cm)

L
(m)

s
(cm)

L
(m)

s
(cm)

30,0
29,5
29,0
28,5
28,0
27,5
27,0
26,5
26,0
25,5
25,0
24,5
24,0
23,5
23,0
22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,5
19,0

57,9
57,0
56,0
55,0
54,1
53,1
52,1
51,2
50,2
49,2
48,3
47,3
46,3
45,4
44,4
43,4
42,5
41,5
40,5
39,6
38,6
37,7
36,7

18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5

35,7
34,8
33,8
32,8
31,9
30,9
29,9
29,0
28,0
27,0
26,1
25,1
24,1
23,2
22,2
21,2
20,3
19,3
18,3
17,4
16,4
15,4
14,5

7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

13,5
12,6
11,6
10,6
9,7
8,7
7,7
6,8
5,8
4,8
3,9
2,9
1,9
1,0
0,0
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Číslo prílohy: 15099RS-E102

Zoznam káblov a vodičov
Ozn.
obvodu

Kábel
Počet Druh

Koncové zariadenie, vývod

Napájací
rozvádzač

Ozn.

Popis

WL0
WL01
WL02
WL03

1
1
1
1

AYKY-J 4x16
CYKY-J 5x2,5
CYKY-J 5x2,5
CYKY-J 5x4

REM
RH
RH
RH

RH
XC1
XC1
SP

Rozvádzač budovy
Zásuvkový obvod 400V
Zásuvkový obvod 400V
Zásuvkový obvod 400V - Robot

WL04
WL05
WL06
WL07
WL08
WL09
WL10
WL11
WL12
WL13
WL14
WL15
WL16
WL17
WL18
WL19
WL20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5

RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH

XC2
XC2
XC3
XC3
XC4
XC4
XC4
XC4
XC4
XC2,XC3,XC4,XC5
XC3,XC4
XC3
XC4
XC4
A,B
A,F
C, D, H

+

1

CYKY-O 3x1,5

-

-

WL21

1

CYKY-J 3x1,5

RH

C, D, E, G, H

+

1

CYKY-O 3x1,5

-

-

Ovládanie osvetlenia

WL22
WS22
WL23

1
1
1

CYKY-J 3x1,5
CYKY-O 3x1,5
CYKY-J 3x1,5

RH
RH

C
N

Svetelný obvod
Ovládanie osvetlenia
Núdzové osvetlenie

WL24
WU1

1
1

CYKY-J 3x2,5
H07V-U 16 zž

RH
HUP

XC5
-

Zásuvkový obvod
Hlavné ochranné pospájanie

-

1
1

H07V-U 6 zž
CYKY-O 2x1,5

RH

DALI

Ochranné pospájanie
Zbernica DALI na prepojenie
senzorov, ovládacích modulov a
predradníkov vo svietidlách

Miestnosť
fasáda
fasáda
1.19, 1.20
1.03

Zásuvka 230V pre EOV
Zásuvka 230V pre EOV
Zásuvkový obvod
Zásuvkový obvod
Zásuvkový obvod
Zásuvkový obvod
Zásuvkový obvod
Zásuvkový obvod
Zásuvkový obvod
Zásuvkový obvod
Zásuvkový obvod
Zásuvkový obvod
Zásuvkový obvod
Zásuvkový obvod
Svetelný obvod
Svetelný obvod
Svetelný obvod

1.11
1.07
1.01
1.02
1.03
1.03
1.03
1.04
1.04
1.05, 1.06, 1.13
1.13, 1.15
1.16
1.19
1.18
1.01, 1.02, 1.03, 1.06
1.13, 1.16, 1.18
1.04, 1.05, 1.07, 1.08,
1.11, 1.12, fasáda

Ovládanie osvetlenia

1.04, 1.05, 1.07, 1.08,
1.11, 1.12, fasáda

Svetelný obvod

1.14, 1.15, 1.17, 1.19,
1.20, fasáda
1.14, 1.15, 1.17, 1.19,
1.20
1.09, 1.10
1.09, 1.10
1.01, 1.06, 1.09, 1.10,
1.14, 1.19
1.19, 1.20
-

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DLHÉ KLČOVO,
ČASŤ: Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

-
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1 Odborná komisia
PREDSEDA:
Ing. arch. Ľubomír Naňák

- HIP

- Autorizovaný architekt, reg. č. 0645 AA

ČLENOVIA:
Ing. Marek Pačuta

- ELI

- Autorizovaný stavebný inžinier, reg. č . 4860*SP*I4

2 Názov stavby, objekty
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DLHÉ KLČOVO
Dlhé Klčovo, parc.č. 669

3 Použité podklady
•
•
•
•

Dokumentácia stavby (ASR – pôdorysy, rezy, pohľady), situácia
Obhliadka lokality a informácie o budúcej prevádzke
Celkové usporiadanie zariadení, susediacich budov a objektov, riešenie priestorov
Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701

4 Prílohy
• Príloha č. 1: Určenie podmienok el. inštalácie v umývacích priestoroch v zmysle
STN 33 2000-7-701
Poznámka: Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu.

5 Stručný popis prevádzky a prevádzkové podmienky
Jedná sa o existujúcu materskú školu s jedným nadzemným podlažím. Tento objekt prejde
celkovou rekonštrukciou. Nosný systém budovy tvoria pôvodné steny murované z prírodného
kameňa a steny zrealizovanej prístavby z pórobetónových plynosilikátových tvárnic tvárnic hr. 300 a
400 mm. Celá budova sa zateplí. Vo vnútri sa urobia murárske vysprávky. Na drevený trámový strop
sa namontuje kazetový sadrokartónový podhľad. Dôjde k výmene strešnej krytiny, použije sa PVC
fólia Fatrafol. Strecha je plochá so sklonom 4°.

6 Rozhodnutie
V ZMYSLE STN 33 2000-5-51 SA PRE RIEŠENÉ PRIESTORY URČUJÚ VONKAJŠIE VPLYVY TAKTO:
m.č.: 1.01, 1.02, 1.04, 1.06, 1.09, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20

AA5, AB5, AC1, AD1 (3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1 (2, AN1 (1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC2, BD1,
BE1, CA1, CB1

Miestnosti s umývadlom

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1 (2, AN1 (1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC2, BD1,
BE1, CA2, CB1

Vonkajšie priestory
AA8, AB8, AC1, AD4, AN3, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, CB1
(Obvyklé vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51, Tabuľka N3.2)
Pre miestnosti s umývadlom dodržať podmienky el. inštalácie v zmysle prílohy č.1.
Pozn. (1 - Pre priestory s oknom je stanovená trieda AN2. V priestoroch bez okien je stanovená trieda AN1.
Pozn. (2 - XX znamená prvé číslo v kóde vplyvu AM (3 až 41 pozri STN 33 2000-5-51 tab. ZA.1)
Pozn. (3 – V priestoroch, kde sa nenachádza vodovod, príp. iný zdroj vody sa tento vplyv neurčuje.
LEGENDA MIESTNOSTÍ:
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DLHÉ HLČOVO
Dlhé Klčovo, parc.č. 669
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uvedená na príslušných pôdorysoch

7 Zdôvodnenie
Vonkajšie vplyvy boli určené na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov,
charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu(-ov), informácií o prevádzkových stavoch
technológie a používaných látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi.

8 Upozornenie
V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zariadení,
používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať, či el. zariadenia a inštalácia
vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.
Počas skúšobnej prevádzky je potrebné overiť správanie sa inštalovaných zariadení, vlastnosti
používaných alebo spracúvaných látok, technologické procesy a iné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť
určené vonkajšie vplyvy. V prípade zistenia odchýlok od určených vonkajších vplyvov, ktoré sa
vyskytujú v normálnom prevádzkovom stave je nutné vonkajšie vplyvy prehodnotiť a spracovať
revíziu tohto protokolu.
Použité elektrické zariadenia sa musia vybrať a stavať v súlade s požiadavkami uvedenými
v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska
vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie vystavené.
Trieda AD4 vo vonkajších priestoroch nepodmieňuje zaradenie technického zariadenia
elektrického do skupiny A bod g v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., Príloha č.1, III.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 19.11.2015

................................................
Ing. Marek Pačuta
(vypracoval)

................................................
Ing. arch. Ľubomír Naňák
(predseda komisie)
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Zoznam vonkajších vplyvov
Kód:
AA5
AA8
AB5
AB8
AC1
AD1
AD4
AE1
AF1
AG1
AH1
AK1
AL1
AM-XX-1
AN1
AN3
AP1
AQ1
AQ3
AR1
BA1
BB1
BC2
BD1
BE1
CA1
CB1

Vonkajší vplyv
Charakteristika
Teplota okolia
+5°C ... +40°C
Teplota okolia
-50°C ... +40°C
Atmosférická vlhkosť
5 ... 85 %, 1 ... 25 g/m3
Atmosférická vlhkosť
15 ... 100 %, 0,04 ... 36 g/m3
Nadmorská výška
≤ 2000m
Výskyt vody
zanedbateľný
Výskyt vody
striekanie
Výskyt cudzích pevných telies
zanedbateľný
Výskyt korózie
zanedbateľný
Mechanické namáhanie - nárazy, otrasy
mierne
Mechanické namáhanie - vibrácie
slabé
Výskyt rastlinstva a/alebo plesní (flóra)
bez nebezpečenstva
Výskyt živočíchov (fauna)
bez nebezpečenstva
Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy
bez nebezpečenstva
Slnečné žiarenie
slabé
Slnečné žiarenie
silné
Seizmické účinky
zanedbateľné
Blesk
zanedbateľný účinok
Blesk
priamy účinok
Pohyb vzduchu
slabý
Spôsobilosť osôb
bežná (laici)
Elektrický odpor ľudského tela
Veľký odpor (suché podmienky)
Dotyk osôb so zemou
zriedkavý
Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva
malá hustota osôb/ľahký únik
Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok bez významného nebezpečenstva
Stavebné materiály
nehorľavé
Konštrukcia stavby
zanedbateľné nebezpečenstvo
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PRÍLOHA č. 1
Určenie podmienok el. inštalácie v umývacích priestoroch
v zmysle STN 33 2000-7-701
Umývací priestor je ohraničený:

a) zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla, umývacieho drezu
a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom, umývacím drezom a
b) podlahou a stropom

Elektrické zariadenia v umývacom priestore musia spĺňať tieto podmienky:
Zásuvky a spínače sa môžu umiestniť iba mimo umývacieho priestoru. Ak sú vo výške aspoň
1,2m nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho priestoru. Ak sú umiestnené
nižšie , musia byť vzdialené svojim najbližším okrajom aspoň 0,2m od hranice umývacieho priestoru.
Pritom sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré sú dôsledkom vonkajších vplyvov priestoru,
v ktorom je umývací priestor umiestnený.
Stupeň ochrany rovnako ako elektrické rozvody musia vyhovovať vonkajším vplyvom a zónam
v ktorých sú umiestnené. Svietidlo sa má umiestniť tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 180 cm nad
podlahou. Svetelný zdroj sa musí zakryť ochranným sklom. Všetky vonkajšie časti svietidla, ktoré sú
nižšie ako 250 cm nad podlahou musia byť z trvanlivého izolantu. Ak je svietidlo umiestnené nižšie
ako 180 cm nad podlahou musí sa chrániť pred mechanickým poškodením napr. ochranným košom,
alebo nárazu vzdorným krytom a musí mať stupeň ochrany aspoň IPX1. Spodný okraj svietidla nesmie
byť nižšie ako 40 cm nad horným okrajom umývadla alebo drezu.
Obrázok č. 1– Umývací priestor
( kótovanie v mm)

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DLHÉ HLČOVO
Dlhé Klčovo, parc.č. 669

Strana 1 z 2

PROTOKOL O URČENÍ
VONKAJŠÍCH VPLYVOV

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DLHÉ HLČOVO
Dlhé Klčovo, parc.č. 669

Arch. číslo:
15099RS-EVV

Strana 2 z 2

PROTOKOL O URČENÍ
VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Arch. číslo:
15099RS-EVV

PRÍLOHA č. 1
Určenie podmienok el. inštalácie v umývacích priestoroch
v zmysle STN 33 2000-7-701
Umývací priestor je ohraničený:
a) zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla, umývacieho drezu
a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom, umývacím drezom a
b) podlahou a stropom
Elektrické zariadenia v umývacom priestore musia spĺňať tieto podmienky:
Zásuvky a spínače sa môžu umiestniť iba mimo umývacieho priestoru. Ak sú vo výške aspoň
1,2m nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho priestoru. Ak sú umiestnené
nižšie , musia byť vzdialené svojim najbližším okrajom aspoň 0,2m od hranice umývacieho priestoru.
Pritom sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré sú dôsledkom vonkajších vplyvov priestoru,
v ktorom je umývací priestor umiestnený.
Stupeň ochrany rovnako ako elektrické rozvody musia vyhovovať vonkajším vplyvom a zónam
v ktorých sú umiestnené. Svietidlo sa má umiestniť tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 180 cm nad
podlahou. Svetelný zdroj sa musí zakryť ochranným sklom. Všetky vonkajšie časti svietidla, ktoré sú
nižšie ako 250 cm nad podlahou musia byť z trvanlivého izolantu. Ak je svietidlo umiestnené nižšie
ako 180 cm nad podlahou musí sa chrániť pred mechanickým poškodením napr. ochranným košom,
alebo nárazu vzdorným krytom a musí mať stupeň ochrany aspoň IPX1. Spodný okraj svietidla nesmie
byť nižšie ako 40 cm nad horným okrajom umývadla alebo drezu.
Obrázok č. 1– Umývací priestor
( kótovanie v mm)

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DLHÉ HLČOVO
Dlhé Klčovo, parc.č. 669

Strana 1 z 2

PROTOKOL O URČENÍ
VONKAJŠÍCH VPLYVOV

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DLHÉ HLČOVO
Dlhé Klčovo, parc.č. 669

Arch. číslo:
15099RS-EVV

Strana 2 z 2

TECHNICKÁ SPRÁVA

Arch. číslo:
15099RS-E101

OBSAH:
1

VŠEOBECNÉ ÚDAJE A ROZSAH ............................................................................................................... 2

2

PODKLADY PRE SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE............................................................................... 2

3

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE .............................................................................................................. 2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

4

ZAČLENENIE EL. ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA ............................................................................... 2
PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY ..................................................................................................... 2
ROZVODNÝ SYSTÉM ............................................................................................................................... 2
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41............................................................ 3
SKRATOVÉ POMERY ............................................................................................................................... 3
PRÍKON ELEKTRICKEJ ENERGIE ................................................................................................................ 3
VONKAJŠIE VPLYVY ................................................................................................................................ 3
STUPEŇ DÔLEŽITOSTI DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE .............................................................................. 3
MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE .............................................................................................. 3
KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA ....................................................................................................................... 3
PRIEREZY VEDENÍ ................................................................................................................................. 3
ÚBYTKY NAPÄTIA .................................................................................................................................. 4
ZOSTATKOVÉ RIZIKO.............................................................................................................................. 4

TECHNICKÉ RIEŠENIE ............................................................................................................................. 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

VŠEOBECNÝ POPIS ................................................................................................................................. 4
POPIS A ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ............................................................................................... 4
SPÔSOB PREVEDENIA OCHRANNÝCH OPATRENÍ .......................................................................................... 4
ZDROJE EL. ENERGIE .............................................................................................................................. 5
KÁBLOVÉ SYSTÉMY (ĎALEJ „KS“) ............................................................................................................ 6
ROZVÁDZAČ ......................................................................................................................................... 6
SVETELNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA .............................................................................................................. 7
ZÁSUVKOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA ........................................................................................................... 7
OSTATNÉ EL. ZARIADENIA ...................................................................................................................... 7

5

UZEMŇOVACIA SÚSTAVA ....................................................................................................................... 8

6

OCHRANA PRED BLESKOM .................................................................................................................... 8
6.1
6.2
6.3
6.4

ANALÝZA RIZIKA ZÁSAHU BLESKOM A VYHODNOTENIE POTREBY OCHRANY ............................................... 8
VONKAJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM LPS (BLESKOZVOD) ............................................................ 8
VNÚTORNÝ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM ...................................................................................... 10
OCHRANA PROTI PREPÄTIU................................................................................................................. 10

7

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ......................................................................... 11

8

ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM ............................................................................................................ 12

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MŠ. V OBCI DLHÉ KLČOVO; Dlhé Klčovo, parc.č. 669
Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM

Strana 1 z 12

TECHNICKÁ SPRÁVA

1

Arch. číslo:
15099RS-E101

VŠEOBECNÉ ÚDAJE A ROZSAH

Jedná sa o existujúcu budovu materskej školy so zastrešením pultovými strechami, zastrešenie
zadnej prístavby tvorí jednoplášťová plochá strecha. Budovu tvorí jednopodlažný nepodpivničený
objekt. Nosný systém budovy tvoria pôvodné steny murované z prírodného kameňa a steny
zrealizovanej prístavby z pórobetónových plynosilikátových tvárnic tvárnic hr. 300 a 400 mm.
Rekonštrukciou objektu dôjde k zatepleniu budovy. Ďalej budú zrealizované nové omietky s
následnými novými maľbami a dôjde k výmene strešného systému za nový, ktorý bude vo vyhotovení
z PVC fólie – Fatrafolu.
Stupeň dokumentácie:

DRS – Dokumentácia pre realizáciu stavby

Rozsah dokumentácie:
• napojenie riešených priestorov na el. energiu, káblové trasy, rozvody
• nový rozvádzač pre riešené priestory
• svetlená inštalácia vrátane ovládania
• zásuvková inštalácia
• ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
• ochrana pred zásahom blesku
Každá zmena projektu, zásahy do navrhovaného technického riešenia a rozmnožovanie
projektovej dokumentácie podlieha Zákonu č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon) a je podmienené
súhlasom autora. Riešenie tohto diela zodpovedá potrebám a požiadavkám investora, ako aj
charakteru budúcej prevádzky.

2

PODKLADY PRE SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE
•
•
•
•

fyzická obhliadka a požiadavky prevádzkovateľa
projekčné podklady ASR
protokol o určení vonkajších vplyvov č. 15099RS-EVV
platné predpisy a normy STN (hlavne Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon č. 251/2012 Z. z.,
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., Vyhláška MVRZ SR č.
311/2009 Z. z., a pod.
• normy STN a platné predpisy (uvedené v Zozname použitých noriem)

3
3.1

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Začlenenie el. zariadení podľa miery ohrozenia

v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., Príloha č.1, III. Časť sú podľa miery ohrozenia
zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne:
Vyhradené technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia – Skupina „B“

3.2

Protipožiarna bezpečnosť stavby
Rieši samostatný projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby.

3.3

Rozvodný systém
• 3 / PEN AC 400V 50Hz TN-C (hlavný elektrický NN prívod)
• 3 / N / PE AC 400/230V 50Hz TN-S (silnoprúdová el. inštalácia)
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Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41

3.4.1 Ochranné opatrenia vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov
• Ochranné opatrenie: 411 – Samočinné odpojenie napájania
Základná ochrana
Ochrana pri poruche
- Základná izolácia živých častí
- Zábrany alebo kryty

-

Ochranné uzemnenie
Ochranné pospájanie
Samočinné odpojenie pri poruche v systémoch TN
Doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

• Ochranné opatrenie: 412 – Dvojitá alebo zosilnená izolácia
Základná ochrana
Ochrana pri poruche
- Základná izolácia živých častí
- Prídavná izolácia
- Zosilnená izolácia (základná ochrana a ochrana pri poruche)
3.4.2 Doplnkové ochranné opatrenia
• Doplnková ochrana: Prúdové chrániče (RCD)
• Doplnková ochrana: Doplnkové ochranné pospájanie

3.5

Skratové pomery
Sú uvedené na výkresoch rozvádzačov.

3.6

Príkon elektrickej energie
Rozvádzač RH:

3.7

Pi = 27,2 kW;

Ps = 14 kW

Vonkajšie vplyvy

Vonkajšie vplyvy v uvažovaných priestoroch boli určené v protokole o určení vonkajších vplyvov,
ktorý tvorí súčasť projektovej dokumentácie. V jednotlivých priestoroch môžu byť inštalované iba el.
zariadenia, ktorých vyhotovenie a vlastnosti zodpovedajú jednotlivým triedam vonkajších vplyvov.

3.8

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie
v zmysle STN 34 1610:

3.9

3. stupeň

Meranie spotreby elektrickej energie
nie je predmetom riešenia tejto dokumentácie

3.10 Kompenzácia účinníka
V riešenom objekte sa nepredpokladá prekročenie celkového účinníka mimo stanovenú hranicu.

3.11 Prierezy vedení
Pri dimenzovaní prierezu elektrických káblov u projektovaných elektrických zariadení sa
vychádzalo z predpokladu dodržiavania dovolených úbytkov napätia v rozvode pri menovitom
zaťažení, ako aj odolnosti tepelným a mechanickým účinkom prípadných skratových prúdov.
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3.12 Úbytky napätia
Úbytky napätia v elektrických obvodoch neprekročia hodnoty maximálnych dovolených úbytkov
podľa STN 34 1610.
V zmysle STN 33 2130 čl. 4.7.3. úbytok napätia od rozvádzača k spotrebičom nemá prekročiť:
• u svetlených vývodov
2%
menovitého napätia rozvodnej siete
• u vývodov pre varenia a ohrev 3%
menovitého napätia rozvodnej siete
• u ostatných vývodov
5%
menovitého napätia rozvodnej siete
Odporúča sa, aby úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie a zariadením nebol väčší ako 4%
z menovitého napätia inštalácie, čo odpovedá STN 33 2000-5-52, čl. 525.

3.13 Zostatkové riziko
Prevádzka elektrických zariadení pri dodržaní prevádzkových predpisov, predpísaných intervalov
údržby a odborných prehliadok a odborných skúšok nespôsobuje vznik zostatkového rizika.
Realizácia tohto projektu nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie, nebude zdrojom
znečistenia pôdy, vody ani ovzdušia. Nedôjde k ohrozeniu fauny ani flóry.

4
4.1

TECHNICKÉ RIEŠENIE
Všeobecný popis

Navrhovaná elektrická inštalácia vychádza z potrieb investora/prevádzkovateľa a z dispozičného
rozloženia miestností. V materskej škole sa bude nachádzať rozvádzač RH. Z uvedeného rozvádzača
budú napájané všetky elektrické obvody. Rozvádzač bude napojený z existujúceho elektromerového
rozvádzača REM.
Na streche bude zriadené nové zariadenie na vonkajšiu ochranu pred bleskom, vnútorná ochrana
pred bleskom je súčasťou vnútornej el. inštalácie.

4.2

Popis a zhodnotenie súčasného stavu

Elektrická inštalácia v predmetnej stavbe je riešená v zmysle noriem, ktoré už nie sú v súčasnosti
platné, preto sa neuvažuje s jej využitím a bude počas stavebných prác zdemontovaná.

4.3

Spôsob prevedenia ochranných opatrení

4.3.1 Základná izolácia živých častí, prídavná izolácia, zosilnená izolácia
Všetky typy izolácií sú súčasťou elektrických zariadení, pričom za správnosť prevedenia
zodpovedá výrobca elektrického zariadenia.
4.3.2 Zábrany alebo kryty
Živé časti musia byť vnútri krytov, alebo za zábranami, ktoré poskytujú stupeň ochrany aspoň
IPXXB alebo IP2X. Vodorovné vrchné plochy zábran alebo krytov, ktoré sú ľahko prístupné, musia
poskytovať stupeň ochrany krytom aspoň IPXXD alebo IP4X. Kryty sú súčasťou el. zariadení.
4.3.3 Samočinné odpojenie napájania v sieťach TN
V zmysle normových podmienok pre samočinné odpojenie napájania budú použité ochranné
prístroje, ktoré musia samočinne odpojiť napájanie ku krajnému vodiču obvodu alebo zariadenia
v stanovenom čase odpojenia. Tento čas je stanovený u obvodov s menovitým striedavým napätím
120V < U0 ≤ 230V na 0,4s, u obvodov s menovitým striedavým napätím 230V < U0 ≤ 400V na 0,2s.
V rozvádzačoch budú inštalované nadprúdové ochranné prístroje, t.j. poistky a ističe
s príslušnými vypínacími charakteristikami. Prúdové chrániče sú navrhované typu A.
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4.3.4 Ochranné uzemnenie
Neživé časti inštalácie musia byť prostredníctvom ochranného vodiča spojené s hlavnou
uzemňovacou prípojnicou (ďalej „HUP“), ktorá musí byť spojená s uzemneným bodom napájacej
siete. Tieto prepojenia budú prevedené ochrannými vodičmi káblov napájajúcich el. zariadenia.
V budove sa budú nachádzať 2 uzemňovacie prípojnice. Jedná bude zriadená v miestnosti
1.03 - Kuchyňa a druhá v miestnosti 1.19 - Kotolňa, pričom ich prepojenie s uzemňovačom bude
realizované uzemňovacími vodičmi z/ž farby. Uzemňovací vodič napojiť na uzemňovač privedený do
odbočnej podomietkovej krabice na fasáde budovy, kde bude spojený cez skúšobnú svorku
s uzemňovacím vodičom smerujúcim do HUP. Rozvádzač RH navrhujem napojiť na HUP samostatným
ochranným uzemňovacím vodičom z/ž farby. Odpor uzemnenia musí vyhovovať STN 33 2000-4-41.
Vodiče na ochranné uzemnenie vyhovujú HD 60364-5-54.
4.3.5 Ochranné pospájanie
V každej budove je k ochrannému pospájaniu pripojený uzemňovací vodič, hlavná
uzemňovacia svorka/prípojnica a nasledujúce vodivé časti:
- kovové potrubia napájajúce technické zariadenia budov, napríklad plyn, voda
- konštrukčné cudzie vodivé časti, ak sú prístupné pri normálnom používaní, kovové systémy
ústredného kúrenia a klimatizácie
- kovové armatúry železobetónovej konštrukcie, ak sú armatúry prístupné a navzájom
spoľahlivo prepojené
Ak takéto vodivé časti prichádzajú zvonka budovy, sú navzájom spojené vnútri budovy tak
blízko od miesta vstupu, ako je to možné.
4.3.6 Doplnkové ochranné pospájanie
Doplnkové ochranné pospájanie zahŕňa všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených
zariadení a cudzie vodivé časti, vrátane hlavnej kovovej výstuže železobetónu. Sústava pospájania
bude spojená s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátane ochranných vodičov zásuviek. Toto
spojenie bude vykonané príslušnými vodičmi doplnkového pospájania pripojenými k ochranným
prípojniciam, spravidla najbližším (napr. PE alebo PEN v rozvádzači, HUP, a pod.).
Doplnkové ochranné pospájanie vykonať v kuchyni, kotolni a v priestoroch s triedami
vonkajších vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 vodičom na ochranné pospájanie so zelenožltou farbou
izolácie pomocou príslušných svoriek, skrutiek s vejárovitými podložkami a pod.
Použité vodiče:
- H07V-K 4mm2 z/ž – všetky riešené miestnosti, pričom prierez vodičov el. káblov
v miestnosti je max. 4mm2.
4.3.7 Ochrana proti statickej elektrine
V riešených priestoroch sa za normálnych prevádzkových podmienok nepredpokladá vznik
statickej elektriny v takom množstve, aby mohlo dôjsť k poškodeniu zariadení alebo ohrozeniu
zdravia.

4.4

Zdroje el. energie
Napájanie riešených priestorov el. energiou bude zabezpečené nasledujúcimi zdrojmi el. energie:
- Hlavný prívod – je zabezpečený z rozvádzača RH, ktorý je napojený cez rozvádzač REM,
kde je riešené fakturačné meranie spotreby el. energie.

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MŠ. V OBCI DLHÉ KLČOVO; Dlhé Klčovo, parc.č. 669
Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM

Strana 5 z 12

TECHNICKÁ SPRÁVA

4.5

Arch. číslo:
15099RS-E101

Káblové systémy (ďalej „KS“)

Káblový systém zahŕňa káblové výrobky (káble a vodiče na rozvod el. energie, riadenie
a komunikáciu), nosné a upevňovacie konštrukcie káblov, inštalačné kanály a stavebné konštrukcie.
V rámci tohto projektu budú realizované KS bez funkčnej odolnosti.
Kompletná kabeláž je realizovaná medenými káblami s dvojitou izoláciou.
Všetky káble budú označené minimálne v napájacom rozvádzači trvanlivými označovacími
štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní. Káble budú spájané v univerzálnych
zápustných inštalačných krabiciach pod omietkou. Farebné značenie žíl káblov a vodičov je v súlade
s STN EN 60446.
4.5.1 Horizontálne káblové systémy
budú umiestnené medzi stropným kazetovým podhľadom a stropnou nosnou konštrukciou.
Nosné systémy tvoria kovové samostatné káblové príchytky, príp. uzatváracie príchytky, ktoré budú
priamo kotvené do stropnej nosnej konštrukcie nad podhľadom. Káblové príchytky, ktorými budú
káble uchytávané, inštalovať vo vzdialenosti každých 500mm.
V priestoroch, kde sa nebudú nachádzať stropné podhľady riešiť uloženie káblov v stenách
a stropoch v zafrézovaných drážkach pod omietkou a fixovať proti ťahu sádrovaním.
4.5.2 Vertikálne káblové systémy
budú riešené v stenách, káble budú zapustené v zafrézovaných drážkach pod omietkou
a fixované proti ťahu sádrovaním.
4.5.3 Typy použitých káblov
- Silnoprúdová inštalácia:

4.6

AYKY, CYKY, H07V

Rozvádzač

V objekte bude inštalovaný zapustený rozvádzač RH. Rozvádzač bude inštalovaný v miestnosti
číslo 1.10 – Chodba. Prívod el. energie bude zabezpečený z pôvodnej skrine merania REH osadenej na
fasáde budovy, pričom sa použije novonavrhovaný kábel AYKY-J 4x16. V rozvádzači REM je potrebné
zdemontovať všetky vývody, ktoré napájali pôvodnú elektroinštaláciu budovy a dozbrojiť nový
vývodový istič pre RH.
Rozvádzač RH bude obsahovať jeden vypínací prvok (HLAVNÝ VYPÍNAČ), ktorým bude možné
v nevyhnutných prípadoch núdzovo vypnúť el. prúd v celom objekte. V rozvádzači budú inštalované
prístroje pre obvody do celej budovy. Jednotlivé vývody rozvádzača budú istené nadprúdovými
ochrannými prístrojmi, určené obvody budú doplnené prúdovými chráničmi.
Všeobecne:
Všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle
obvodu, druhu kábla a smerovaní. Všetky prístroje rozvádzačov musia byť označené podľa tejto
dokumentácie.
Ďalšie parametre, charakteristiky a informácie o rozvádzači sú uvedené na príslušnom výkrese
rozvádzača. Pred rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do
vzdialenosti min. 800mm.
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Svetelná elektroinštalácia

4.7.1 Hlavné osvetlenie
Osvetlenie v jednotlivých miestnostiach je navrhované v zmysle platných noriem STN,
predovšetkým STN EN 12464-1 a podľa požiadaviek investora. Predpísaná intenzita osvetlenia
v jednotlivých miestnostiach je súčasťou výkresov svetelnej elektroinštalácie. Počet svietidiel je
navrhovaný na základe výpočtu vzhľadom na žiadanú intenzitu osvetlenia.
Novo navrhované rozvody k svietidlám budú riešené káblami rozmerov 3x1,5.
V miestnostiach 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.13, 1.16, 1.18 je riešená regulácia osvetlenia na
základe intenzity denného svetla. Komunikácia jednotlivých prvkov bude zabezpečená po
zbernicovom systéme DALI (Nutné dodržať základné pravidlá zbernicového systému DALI). Každá
miestnosť bude vybavená multisenzorom na snímanie intenzity a taktiež ovládacím modulom na
spínanie svietidiel, prípadne viacerými ak sa jedná o priechodziu miestnosť. V týchto miestnostiach sú
navrhnuté zápustné svietidlá s lineárnymi žiarivkovými zdrojmi a elektronickým predradníkom
vhodným na zapojenie so senzormi 1-10V/DALI, okrem miestnosti 1.18 kde budú inštalované
prisadené svietidlá.
V ostatných miestnostiach sú navrhnuté svietidlá s lineárnymi žiarivkovými zdrojmi, alebo
kompaktnými žiarivkovými zdrojmi. Osvetlenie bude ovládané klasicky, vypínačmi príslušného
radenia, ktoré budú umiestnené vo výške 1200mm nad úrovňou podlahy. Všetky spínače sú novo
navrhované. Elektrické parametre svietidiel a spínačov sú v legende.
4.7.2 Núdzové osvetlenie
V objekte inštalovať núdzové svietidlá s vlastným batériovým zdrojom s autonómnosťou 1 hod,
ktoré budú napájané z rozvádzača RH. V prípade výpadku napájania dôjde k automatickému zapnutiu
svietidiel, tzn., že svietidlá majú charakter netrvalého núdzového osvetlenia. Svietidlá núdzového
únikového osvetlenia sú inštalované na miestach podľa príslušných dispozičných výkresov, elektrické
parametre svietidiel sú uvedené v legende el. značiek.

4.8

Zásuvková elektroinštalácia

Novo navrhované rozvody k zásuvkám budú riešené príslušnými celoplastovými káblami
rozmerov 3x2,5 a 5x2,5. Zásuvky budú osadené vo výškach uvedených na výkresoch pôdorysov. V
umývacích priestoroch umývadiel a drezov zásadne vo výške 1200mm nad podlahou. Rozlišovanie
a označovanie zásuviek, ako aj druh použitých zásuviek je uvedený v legende.
Vo všetkých priestoroch budú osadené jednofázové polozápustné zásuvky na stenách a 3fázové nástenné zásuvky.
Vo všetkých zásuvkových obvodoch budú použité na vývodoch z rozvádzača prúdové chrániče
s rozdielovým vypínacím prúdom I∆=30mA.
V kuchyni sa nachádza existujúci el. robot, ktorý bude napojený káblom rozmeru 5x4, ktorý
bude zaústený do 3-pólového vypínača (sporáková prípojka). Z vypínača viesť pod omietkou
chráničku nadol s vyústením vo výške 400 mm nad podlahou. Touto chráničkou bude zaústený
vlastný kábel el. robota do sporákového vypínača.

4.9

Ostatné el. zariadenia

Vetranie

- budú inštalované ventilátory, ktoré je potrebné napojiť káblami rozmeru 3x1,5
Ventilátor v kuchyni aj ventilátor v kotolni bude spínaný samostatným spínačom.
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UZEMŇOVACIA SÚSTAVA

Uzemňovacia sústava vytvára priamy elektrický kontakt so zemou. Sústava je navrhnutá
s dôrazom na všetky účely uzemnenia:
• Ochranné uzemnenie
- ochrany pred bleskom a prepätím
- ochrany pred zásahom elektrickým prúdom
• Funkčné uzemnenie
- správnej činnosti elektrických zariadení
pričom prioritu má bezpečnosť pred funkčnosťou.
Zohľadnením účelov uzemnenia sa odporúča odpor uzemnenia nižší ako 10 Ω.
Uzemňovacia sústava objektu bude realizovaná uzemňovačom typu „A“. Tento uzemňovač
bude inštalovaný ako vodorovný v zemi v hĺbke 700mm pod upraveným terénom vo vzdialenosti min.
1000mm od obvodových stien objektu. Všetky zvody budú pripojené na uvedený spoločný
uzemňovač. V miestach zvodov vyviesť nad úroveň terénu vodiče uzemnenia, prostredníctvom
ktorých budú na uzemňovaciu sústavu napojené zvody. Nad úrovňou terénu ponechať rezervu týchto
vodičov o dĺžke min. 2,5m
Pri dimenzovaní prierezu vedení sa vychádzalo z STN 33 2000-5-54. Pre uzemňovaciu sústavu
budú použité materiály zo žiarovo pozinkovanej ocele:
• tuhý pásový vodič prierezu 30x4mm (FeZn 30x4) – uzemňovač
• tuhý drôt priemeru 10 mm (FeZn Ø10mm) – vývody uzemňovača zo zeme
Spájanie jednotlivých vodičov vykonať príslušnými pozinkovanými svorkami, v zemi použiť 2
svorky pre jeden vodivý spoj. Alternatívou spájania vodičov v zemi je zváranie s vhodnou
antikoróznou úpravou.

6
6.1

OCHRANA PRED BLESKOM
Analýza rizika zásahu bleskom a vyhodnotenie potreby ochrany

Návrhu technického riešenia systému ochrany pred bleskom LPS predchádza vypracovanie
analýzy rizika pre daný objekt (Príloha č. 1). Výsledkom tejto analýzy je zadefinovanie úrovne ochrany
pred bleskom LPL tak, aby bola dosiahnutá tolerovateľná hodnota rizika škôd pri zásahu bleskom. Pre
rôzne úrovne LPL je potrebné navrhnúť rôzne triedy systému LPS.
Analýza rizika na stavbe a inžinierskych sieťach spôsobeného zásahmi bleskov je prevedená
v zmysle STN EN 62305-2.
Z analýzy objektu je určená úroveň ochrany LPL IV.
Navrhovanými ochrannými opatreniami pre zníženie hodnoty celkového rizika R je:
• Trieda LPS:
LPS IV (vonkajší)
• Protipožiarne opatrenia:
Manuálne systémy (rieši projekt PBS)
• Ochrana pred prepätím:
Na vstupe prípojky

6.2

Vonkajší systém ochrany pred bleskom LPS (bleskozvod)

Návrh systému vonkajšej ochrany pred bleskom vychádza z STN EN 62305-3. Vyhotovenie
vonkajšieho LPS bude zodpovedať úrovni ochrany LPL určenej pri analýze rizika. Vonkajší LPS
navrhujem zriadiť ako neizolovaný, t.j. osadený na chránenej stavbe.
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Vypočítaná dostatočná vzdialenosť elektrickej izolácie „s“ je uvedená v prílohe č.2 tejto správy.
ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA (zachytenie úderu blesku do stavby)
Je tvorená sústavou zachytávačov a vedení inštalovaných na povrchu strechy. Pre umiestnenie
zachytávacej sústavy bola použitá metóda mrežovej sústavy. Zachytávacie vedenia (vodiče) tvoria na
streche mrežovú sieť s veľkosťou ôk do veľkosti 20x20m. Normovaná veľkosť ôk pre LPS IV je
20x20m, z čoho vyplýva dodržanie požiadavky na veľkosť ôk. Tieto zachytávacie vedenia vytvoria
chránenú oblasť, ktorá pokryje celý objekt.
Jednotlivé podpery je potrebné osadiť v maximálnej vzájomnej vzdialenosti 1000mm.
V prípade výskytu vyvýšených častí nad strechou (komín, VZT zariadenia a pod.) budú tieto
časti chránené dodatočným tyčovým zachytávačom s dostatočnou výškou pre vytvorenie chráneného
priestoru nad vyvýšenou časťou. Tyčové zachytávače prednostne umiestniť v dostatočnej vzdialenosti
„s“ od vyvýšenej časti, aby bola dodržaná elektrická izolácia medzi chránenou časťou
a zachytávačom. Ak nie je možné dostatočnú vzdialenosť „s“ dodržať musia sa vodivé súčasti
vyvýšených častí pripojiť k systému ochrany LPS. Vyvýšené časti bez vodivých inštalácií, ktorých
rozmery nepresahujú dovolené hodnoty (čl. E.5.2.4.2.4) nepotrebujú dodatočnú ochranu.
Spájanie jednotlivých kruhových vodičov AlMgSi Ø8mm je potrebné vykonať príslušnými
svorkami.
Vedenia po streche je potrebné zrealizovať v prevažnej miere ako rovné, bez zbytočných
zakrivení a oblúkov, Trasy vedenia musia byť čo najkratšie smerom k zvodom bleskových výbojov a
následne k uzemňovaču.
ZVODY
Pre navrhovaný LPS triedy IV je riešených 6 zvodov s dodržaním pravidelných vzájomných
vzdialeností po obvode objektu. Všetky zvody budú realizované ako zhotovené vonkajšie zvody. Budú
napojené na zachytávaciu sústavu, resp. budú predĺžením zachytávačov.
Každý zvod je potrebné označiť trvanlivým označovacím štítkom s vyobrazením poradového
čísla zvodu a to v mieste nad skúšobnou svorkou pre odpojenie zvodu od uzemňovača zvodu.
Odkvapové rúry vo vzdialenosti menšej ako je dostatočná vzdialenosť „s“ od zvodov pripojiť
k príslušnému zvodu a to v najvyššej aj najnižšej časti rúry. Žľaby zachytávajúce dažďovú vodu pripojiť
v mieste križovania so zvodom k tomuto zvodu.
Vo výške 1800mm nad upraveným terénom osadiť na každom zvode skúšobnú 4-skrutkovú
svorku vybavenú aspoň mosadznými maticami. Skúšobnú svorku osadiť tak, aby bola v dostatočnej
vzdialenosti od podpery vedenia zvodu, a súčasne od ochranného uholníka (ochr. rúrky), aby bolo
možné vykonávať odborné prehliadky a údržbu. Každý zhotovený zvod označiť trvanlivým
označovacím štítkom s vyobrazením poradového čísla zvodu v zmysle výkresu v tejto dokumentácii.
Zvislé vedenia zvodov po stenách, príp. iných stavebných konštrukciách prichytiť každých 1000mm
pomocou príslušných podpier.
PRIEREZY A SPÁJANIE NAVRHOVANÝCH VEDENÍ
Pri dimenzovaní prierezu vedení sa vychádzalo z STN 33 2000-5-54 a STN EN 62305-3. Pre
sústavu ochrany pred bleskom budú použité materiály zo zliatiny AlMgSi a žiarovej pozinkovanej
ocele FeZn:
• tuhý drôt priemeru 8 mm (AlMgSi Ø8mm) – zachytávacia sústava, zvody
• tuhý drôt priemeru 10 mm (FeZn Ø10mm) – prepoj na uzemňovač od skúšobnej svorky
OCHRANA PROTI ZRANENIAM OSÔB DOTYKOVÝM A KROKOVÝM NAPÄTÍM
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Ku novo navrhovaným zvodom navrhujem umiestniť upozornenie vo forme výstražnej značky
znižujúcej pravdepodobnosť dotyku zvodov a vstupu do nebezpečných zón do 3m od zvodov.

6.3

Vnútorný systém ochrany pred bleskom

Funkciou vnútorného systému LPS je zabrániť nebezpečnému iskreniu vnútri stavby, použitím
buď ekvipotenciálneho pospájania alebo dostatočnej vzdialenosti „s“, (z dôvodu elektrickej izolácie)
medzi súčasťami LPS a ostatnými elektricky vodivými prvkami vnútri stavby.
EKVIPOTENCIÁLNE POSPÁJANIE
•
•
•
•

Ekvipotencionálne pospájanie musí zahŕňať:
Kovové časti stavby (oceľové výstuže, armovania, oceľové nosníky)
Vnútorné vodivé (kovové) časti a zariadenia nachádzajúce sa na nich
Vnútorné elektrické a elektronické systémy
Vonkajšie vodivé časti, inžinierske siete (potrubia, kovové kanály, tienenia káblov)

Ekvipotencionálne pospájanie sa zrealizuje:
• Vodičmi vyrovnania potenciálov
• Prepäťovými ochrannými zariadeniami SPD
Vzhľadom na ohrozenie bleskom sú definované zóny ochrany pred bleskom LPZ:
• LPZ 0A - nechránený priestor mimo objekt
• LPZ 0B - vonkajší priestor chránený vonkajším systémom LPS
• LPZ 1 - vnútorný priestor v objekte chránený vonkajším a vnútorným systémom LPS
Na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1 bude inštalovaná ochrana proti prepätiu typu SPD 1+2. Týmto
rozhraním je rozvádzač RS. Parametre ochrany vychádzajú z predpokladanej veľkosti vrcholovej
hodnoty bleskového prúdu v zmysle určenej úrovne LPL (t.j. 100 kA pre LPL IV) a druhu káblových
vedení, ktorými hrozí potenciálne zavlečenie prepätia do objektu.
ELEKTRICKÁ IZOLÁCIA (dostatočné vzdialenosti)
Elektrická izolácia medzi vonkajšími súčasťami LPS (zachytávacia sústava, zvody) a inými el.
vodivými súčasťami vnútri stavby sa môže dosiahnuť vzdialenosťou, ktorá je väčšia ako dostatočná
vzdialenosť „s“ uvedená v prílohe tejto správy. Ak nie je možné dosiahnuť túto vzdialenosť musia sa
kovové časti, kovové inštalácie a vnútorné systémy pripojiť na sústavu vyrovnania potenciálov.
PRIEREZY NAVRHOVANÝCH VEDENÍ
Pri dimenzovaní prierezu vedení ekvipotencionálneho pospájania sa vychádzalo z STN EN
62305-3, čl. 6.2.2 (tabuľky 8 a 9). Pre pripájanie a spájanie jednotlivých súčastí vyrovnania
potenciálov budú použité materiály zo žiarovo pozinkovanej ocele a izolované medené vodiče:
• tuhý drôt priemeru 10 mm (FeZn Ø10mm) – spojenie prípojnice s uzemňovačom
• plný Cu vodič prierezu 16 mm2 (H07V-U 16 mm2 z/ž) – vodiče vyrovnania potenciálov

6.4

Ochrana proti prepätiu

Káble vstupujúce do objektu, resp. prechádzajúce z interiéru do exteriéru budú chránené
prepäťovými zariadeniami. Tieto zariadenia budú inštalované podľa možností čo najbližšie k vstupu
káblových vedení do objektu, čím sa zníži úroveň zavlečeného prepätia na bezpečnú úroveň.
Použité prepäťové ochrany:
SPD 1+2: Iimp=25 kA/pól (10/350 µs/pól), Imax=60kA/pól, In=30 kA/pól (8/20 µs/pól), Up=1,5 kV
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Montáž a údržbu el. zariadení môže vykonávať len oprávnený subjekt, ktorý vlastní oprávnenie
vydané Orgánom inšpekcie práce v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.. Obsluhu
elektrického zariadenia, t.j. ovládanie - zapínanie a vypínanie obvodov inštalácie môžu robiť osoby
bez elektrotechnickej kvalifikácie, minimálne však poučené (§17 - Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009
Z.z.). Obsluhou tých častí zariadenia, kde by obsluha mohla prísť do styku s časťami pod napätím,
môžu byť poverené len osoby z elektrotechnickou kvalifikáciou s odbornou spôsobilosťou podľa
Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. (§17-19).
Z zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z a STN 33 1500 je
povinnosťou vykonávať na elektrických zariadeniach pravidelné kontroly za účelom zaistenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Po montáži, pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, musí byť vykonaná Prvá
odborná prehliadka a odborná skúška (Východisková revízia). Výstupom východiskovej revízie je
písomný doklad – Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške. El. zariadenie sa smie uviesť
do prevádzky iba v prípade, že východisková revízia je s kladným výsledkom (záverom).
Na prevádzkovaných elektrických zariadeniach sa musí periodicky vykonávať Pravidelná
odborná prehliadka a odborná skúška (Periodická revízia) a to v predpísaných lehotách počas celej
životnosti elektrického zariadenia. Po vykonaní východiskovej revízie vypracuje elektrotechnik
špecialista (revízny technik) Správu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške. Lehoty
vykonávania periodických revízií sa musia dodržať podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. príloha
č.8 a STN 33 1500 Tabuľka 1, 2, 3. Tieto musí zabezpečiť prevádzkovateľ zariadenia.
Postup vykonávania revízií musí byť v súlade s STN 33 2000-6.
Tieto dokumenty je zamestnávateľ povinný uchovávať po dobu ustanovenú právnymi
predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Dodávateľ je povinný po ukončení montáže do jedného výtlačku výkresovej dokumentácie
zakresliť skutočné prevedenie inštalácie.
Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s predpismi a normami v dobe spracovávania
projektu. Rozsah projektovej dokumentácie zodpovedá novelizovanému Stavebnému zákonu dokumentácia stavieb pre daný účel - projekt.

Ing. Marek Pačuta
Reg. č. 4860*SP*I4
zodpovedný projektant
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ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM

• STN 33 2000-1
•
•
•
•
•
•

STN 33 2000-4-41
STN 33 2000-4-42
STN 33 2000-4-43
STN 33 2000-5-51
STN 33 2000-5-52
STN 33 2000-5-523

• STN 33 2000-5-537
• STN 33 2000-5-54
• STN 33 2000-5-56
• STN 33 2000-5-559
• STN 33 2000-7-701
• STN 33 2000-7-710
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arch. číslo:
15099RS-E101

STN 33 2030
STN 33 2130
STN 33 2180
STN 34 1050
STN 34 1610
STN EN 12464-1
STN EN 15193
STN EN 50274
STN EN 61439
STN EN 61140

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Základné princípy, stanovenie všeobecných
charakteristík, definície
Elektrické inštalácie NN. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom el. prúdom
Elektrické inštalácie budov. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla
Elektrické inštalácie budov. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom
Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody
Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523:
Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov
Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523:
Prístroje na bezpečné odpojenie a spínanie
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Výber a stavba elektrických zariadení.
Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie na
bezpečnostné účely
Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Ostatné zariadenia.
Svietidlá a inštalácie osvetlenia
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie
alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie
alebo priestory. Zdravotnícke priestory
Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny
Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
Elektrotechnické predpisy STN. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov
Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových el. vedení
Elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod v priem. prevádzkach
Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta
Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie
Nízkonapäťové rozvádzače. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
Nízkonapäťové rozvádzače
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu
a zariadenia
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Analyzovaná stavba pre výpočet rizika - škola
Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby:
dĺžka L = 43.44 m
šírka W = 12.8 m
A D = 4 078.95 m2
výška H = 6.69 m
A M = 841 638.16 m2

(pre zásahy do stavby)
(pre zásahy v blízkosti stavby)

Stavba je chránená pomocou LPS IV
- Je použitá kovová strecha a zberná sústava s kompletnou ochranou všetkých strešných inštalácií
proti priamym zásahom blesku
SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV
Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na 3.41 na km2 za rok.
Stavba je situovaná ako: objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími.
V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavby zvyšujúce riziká škôd.

Inženýrské sítě:
Vedenie 1
Sekcia 1
Typ vonkajšieho vedenia: Netienené vzdušné vedenie
dĺžka sekcie vedenia........ 100 m
Spojenie na vstupe: nie je definované
Zberná plocha pre pripojenú sieť (Sekcia 1) siete
A L = 4 000 m2 (zásahy zasahujúce sieť)
A I = 400 000 m2 (zásahy do zeme v blízkosti siete)
Činiteľ inštalácie vedenia: vzdušné
Činiteľ prostredia pre vedenie: dedinské
Činiteľ typu vedenia: Silové NN, dátové vedenia
K vedeniu je pripojené zariadenie:
Vo vnútri
Impulzné výdržné napätie chráneného systému Uw = 2.5 kV
Použité vnútorné vedenie:
- netienený kábel
- žiadne opatrenie na trase, na zabránenie vzniku veľkých slučiek (plocha slučky do
50 m2)
Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL IV.
Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným
výrobkovým normám.
Koordinovaná ochrana spĺňajúca IEC 62305-4 nebola použitá.
Na ekvipotenciálne pospájanie boli použité SPD podľa IEC 62305-3

Zóny:
Zóna 1 vo vnútri
Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu.
V zóne sú umiestnené zariadenia:
Vo vnútri
Vnútorné systémy
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- Mrežová sústava pospájania nie je použitá.
- Nie je použité súvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pôdy alebo podlahy: štrk, mozaika, koberec
Riziko požiaru: požiar - obvyklé
Opatrenia na zníženie následkov požiaru
- jedno z: hasiace prístroje, pevné ručne ovládané hasiace inštalácie, manuálne poplachové
inštalácie, hydranty, protipožiarne priehradky, chránené únikové cesty
Priemerná úroveň paniky.
Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité.
Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité.
Strata ľudského života (L1)
- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)
LT = 0.01
- Hmotná škoda (D2)
LF = 0.1
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)

LO = 0

Strata služby pre verejnosť (L2)
- Hmotná škoda (D2)
LF = 0.1
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)

LO = 0.01

Strata kultúrneho dedičstva (L3)
- Hmotná škoda (D2)

LF = 0 (strata sa neberie do úvahy)

Strata ekonomickej hodnoty (L4)
- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)
LT = 0.01
- Hmotná škoda (D2)
LF = 0.2
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)

LO = 0.001

Zložky rizika (hodnoty 10-5)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA

RB

RC

RM

RU

RV

RW

RZ

Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |
R2 |
R3 |
R4 |

0
----0

0.002
0.000
0
0.001

0
0.348
--0.035

0
22.96
--2.296

0.000
----0.000

0.171
0.034
0
0.068

0
0.682
--0.068

0
20.46
--2.046

| 0.172
| 44.484
|
0
| 4.514

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zóna 2 vonku
Zóna sa nachádza mimo stavby.
Typ povrchu pôdy alebo podlahy: asfalt, linoleum, drevo
Riziko požiaru: požiar - nízke
Opatrenie na zníženie následkov požiaru nie je použité.
Nízka úroveň paniky.
Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:
- výstražné nápisy
- účinné ekvipotenciálne prepojenie v pôde
Strata ľudského života (L1)
- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)

LT = 0.01

Strata služby pre verejnosť (L2)
- Hmotná škoda (D2)
LF = 0.1
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)
Strata kultúrneho dedičstva (L3)
- Hmotná škoda (D2)

LO = 0.01

LF = 0 (strata sa neberie do úvahy)
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Strata ekonomickej hodnoty (L4)
- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)
LT = 0.01
- Hmotná škoda (D2)
LF = 0.2
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)

LO = 0

Zložky rizika (hodnoty 10-5)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA

RB

RC

RM

RU

RV

RW

RZ

Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |
R2 |
R3 |
R4 |

0
----0

0
0
0
0

0
0
--0

0
0
--0

0
----0

0
0
0
0

0
0
--0

0
0
--0

|
|
|
|

0
0
0
0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zložky rizika (hodnoty 10-5)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA

RB

RC

RM

RU

RV

RW

RZ

Celk. riziko

Príp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |
R2 |
R3 |
R4 |

0
----0

0.002
0.000
0
0.001

0
0.348
--0.035

0
22.96
--2.296

0.000
----0.000

0.171
0.034
0
0.068

0
0.682
--0.068

0
20.46
--2.046

|
|
|
|

0.172
44.484
0
4.514

|
|
|
|

1
100
100
100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |
RI |
RS |
RF |
RO |

0
--0
-----

0.002
----0.002
---

0
------0

--0
----0

--0.000
0.000
-----

--0.171
--0.171
---

--0
----0

--0
----0

|
|
|
|
|

0.002
0.171
0.000
0.172
0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená
proti prepätiu spôsobeného zásahom blesku.

SÚPISKA MATERIÁLU:

POZNÁMKY:

PRÍLOHA č. 1 - ELEKTRICKÁ IZOLÁCIA VONKAJŠIEHO LPS
LPS Trieda LPS
IV
Izol. Izolácia vonk. LPS
vzduch
Počet zvodov celkovo
n
6
Zachytávacia sústava
mrežová
Uzemňovacia sústava
Typ A
s
Dostatočná vzdialenosť
v tabuľke
Dĺžka pozdĺž zachytávacej sústavy alebo zvodu od bodu, kde sa zisťuje
L
dostatočná vzdialenosť k najbližšiemu bodu vyrovnania potenciálov

a
b
h
o
c

Rozmery objektu
šírka
dĺžka
výška
obvod
medzi zvodmi

43,44
12,8
5,59
112,48
18,75

L
(m)

s
(cm)

L
(m)

s
(cm)

L
(m)

s
(cm)

30,0
29,5
29,0
28,5
28,0
27,5
27,0
26,5
26,0
25,5
25,0
24,5
24,0
23,5
23,0
22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,5
19,0

57,9
57,0
56,0
55,0
54,1
53,1
52,1
51,2
50,2
49,2
48,3
47,3
46,3
45,4
44,4
43,4
42,5
41,5
40,5
39,6
38,6
37,7
36,7

18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5

35,7
34,8
33,8
32,8
31,9
30,9
29,9
29,0
28,0
27,0
26,1
25,1
24,1
23,2
22,2
21,2
20,3
19,3
18,3
17,4
16,4
15,4
14,5

7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

13,5
12,6
11,6
10,6
9,7
8,7
7,7
6,8
5,8
4,8
3,9
2,9
1,9
1,0
0,0
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Sumarizačný list energetického auditu
Predmet energetického auditu

Materská škola Dlhé Klčovo
Jednopodlažná budova bez suterénu. Čiastočná rekonštrukcia - výmena
časti okien za termoizolačné. Obvodový plášť, strecha a podlaha
nezateplené, osvetlenie v pôvodnom stave. Vykurovanie - závesný
nekondenzačný kotol, pôvodné oceľové rozvody, doskové oceľové
radiátory, ekvitermická regulácia. TÚV - plynový a elektrické
zásobníkové ohrievače bez cirkulácie.
419,0

Stručná charakteristika budovy

Celková podlahová plocha budovy m2

Návrh opatrení na obnovu budovy
Stavebné úpravy
Zateplenie obvodového plášťa
Zateplenie strechy
Výmena okien za tepelnoizolačné
Zateplenie podlahy

Spolu
Technické zariadenia
Výmena osvetlenia + regulácia
Hydraulické vyregulovanie

Úspora energie
kWh/rok
20 309
8 015
258
6 127

Investičný náklad
EUR
19 920
16 760
550
17 020

34 368
Úspora energie
kWh/rok
692
2 706

54 250
Investičný náklad
EUR
1 260
1 250

3 398
35 807

2 510
56 760

Spolu
Celkové úspory energie a investičné náklady

Energetické hodnotenie budovy

priemerný súčiniteľ prechodu tepla
potreba tepla na vykurovanie
merná potreba tepla na vykurovanie
potreba primárnej energie na vykurovanie
potreba energie na osvetlenie
potreba energie na vykurovanie a osvetlenie

Pred obnovou
budovy

Po obnove
budovy

Zníženie
technickej
jednotky

Miera zníženia
%

0,733
47 474
113,3
53 342
1 900
49 374

0,240
12 359
29,5
13 887
1 208
13 567

0,493
35 115
83,8
39 455
692
35 807

67,28%
73,97%
73,97%
73,97%
36,41%
72,52%

Emisný faktor

Pred obnovou
budovy

Po obnove
budovy

Zníženie
technickej
jednotky

Miera zníženia

kg/MWh

t

t

t

0,06616; 0,45
0,008402;0,178

0,00438
0,00079
0,00174
0,01060
11,32965

0,00146
0,00033
0,00109
0,00346
3,15857

0,00292
0,00045
0,00066
0,00714
8,17108

W/(m2.K)
kWh
kWh/m2
kWh/rok
kWh/rok
kWh/rok

Environmentálne hodnotenie

Znečisťujúce látky a skleníkové plyny

ročná produkcia emisií CO
ročná produkcia TZL
ročná produkcia emisií SO2
ročná produkcia emisií NOx
ročná produkcia emisií CO2

0,001008; 0,89
0,16383; 0,978
201,96; 293

Ekonomické hodnotenie
Investičný náklad na realizáciu opatrení
ročná úspora nákladov na energie
čistá súčasná hodnota
doba hodnotenia
jednoduchá doba návratnosti investície
diskontovaná doba návratnosti investície
vnútorná miera výnosnosti

EUR
EUR
rok
rok
rok
%

1 996
-12045,8
30
28,4
40,1
0,35

%

66,64%
57,81%
37,57%
67,38%
72,12%

Energetické hodnotenie budov - aktuálny stav

1.TYP BUDOVY:

Budovy škôl a školských zariadení

2.NÁZOV OBJEKTU:

MŠ Dlhé Klčovo

Obostavaný objem [ m³ ]
Vb =
1 294,65
Obytná budova
áno

Merná plocha [ m² ]
Ab =
419,02
Priemerná konštrukčná výška vykurovaných podlaží [ m ]
hk,pr =

nie
Budova

nová

3,09

Verejná budova

jestvujúca

Bytový dom

Rodinný dom

3.KLIMATICKÉ ÚDAJE
Okres:
Teplotná oblasť:
Vonkajšia priemerná teplota v zimnom období:
Vonkajšia priemerná teplota v letnom období:
Počet vykurovacích dní:
Prevládajúca teplota interiéru:

VT
-15,0
3,57
17,4

[ °C ]
[ °C ]
[ °C ]
224

14,4

[ °C ]

4 a).MERNÁ TEPELNÁ STRATA PRECHODOM TEPLA
Plocha A i
Ui
[ m² ]
[ W / m² .K ]
231,83
1,229
8,49
1,302
32,81
0,367
89,04
0,477
346,12
0,354
72,90
1,042
43,58
1,250
1,84
2,700
1,80
2,300
305,36
0,432
40,76
0,407
72,90
0,750

Konštrukcia
Obvodová stena
Stena do podstr. priestoru
Obvodová stena prístavby
Obvodová stena zadnej prístavby
Stropná konštrukcia
Strešná konštrukcia zadnej prístavby
Plastové okná a vstupné dvere
Drevené zdvojené okná
Drevené dvere plné
Podlaha na teréne
Podlaha prístavby na teréne
Podlaha zadnej prístavby na teréne

Súčty:

∑ Ai =

DU=
DU=
DU=

Paušálne:

Ui . Ai
[W/K]
284,92
11,05
12,04
42,47
122,53
75,96
54,48
4,97
4,14
131,92
16,59
54,68

L D/
L S /H U

0,1
0,05
0,1

Vplyv tepelných mostov
Merná teplená strata
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla

zatepľované konštrukcie
jednovrstvové murované konštrukcie
DU. ∑Ai = 124,74 [ W / K ]
HT = ∑bx. Ui. Ai + D U. ∑ Ai =
913,76 [ W / K ]
[W/(m². K)]
Um = HT / ∑Ai =
0,733

HV [ W / K ]
[1/h]

4/1. MERNÁ TEPELNÁ STRATA ( celé vykur. obdobie )
4/2. MERNÁ TEPELNÁ STRATA ( výpočet po mesiacoch )
január
február
marec
apríl
máj
september
október
november

789,0
paušálne

exaktne

4 c). MERNÁ TEPELNÁ STRATA VETRANÍM
Intenzita výmeny vzduchu
n=
0,250

Faktor b x . U i . A i
bx
[W/K]
1,00
284,92
0,80
8,84
1,00
12,04
1,00
42,47
0,80
98,02
1,00
75,96
1,00
54,48
1,00
4,97
1,00
4,14
1,00
131,92
1,00
16,59
1,00
54,68

∑ bx. Ui . Ai =

1 247,4

4 b). ZAPOČÍTANIE VPLYVU TEPELNÝCH MOSTOV:
Exaktne:

HT = LD + LS + HU [ W / K ]

HV = 0,264. n. Vb =

H = HT + HV =

85,45

[W/K]

999,21

[W/K]
[ kWh ]

QL
12 935,4
10 139,2
7 954,5
2 949,7
-115,1
-71,9
4 014,4
7 697,9

december

11 448,6

5 a). SOLÁRNE ZISKY ( pre vykurovacie obdobie )

QS [ kWh ]

Východ

Isj
200

gnj
0,600

Západ

200

0,600

Sever

100

0,600

Juh

320

0,600

5 b). SOLÁRNE ZISKY ( výpočet po mesiacoch )
január
február
marec
apríl
máj
september
október
november
december

V

Z

S

J

JZ / JV

9,6

33,5

12,0

247,7

0,0

15,7

55,1

18,1

357,6

0,0

27,0

94,5

26,4

502,0

0,0

37,9

133,0

35,7

543,8

0,0

11,9

41,7

12,8

146,7

0,0

8,4

29,3

7,7

151,1

0,0

20,7

72,5

19,1

469,2

0,0

9,9

34,7

11,0

271,5

0,0

7,6

26,6

8,9

232,9

0,0

5 c). VNÚTORNÉ ZISKY ( celé vykur. obdobie )
Upravená hodnota

qi =

3

∑Isj . ∑0,5 . gnj. Anj
128,4
128,4
spolu:
450,0
7,50
450,0
spolu:
131,4
4,38
131,4
spolu:
2 624,6
27,34
2 624,6
spolu:
QS =
3 334,4
QS [ kWh ]
∑
SZ / SV
H
302,7
0,0
0,0
446,6
0,0
0,0
649,8
0,0
0,0
750,5
0,0
0,0
213,1
0,0
0,0
196,4
0,0
0,0
581,3
0,0
0,0
327,1
0,0
0,0
276,0
0,0
0,0
Anj
2,14

Qi = t. qi. Ab =

6 758

[ kWh ]

Qi
935,25
844,74
935,25
905,08
181,02
181,02
935,25
905,08
935,25

[ kWh ]

[ W / m² ]

5 d). VNÚTORNÉ ZISKY ( výpočet po mesiacoch )
január
február
marec
apríl
máj
september
október
november
december

5. CELKOVÉ VNÚTORNÉ ZISKY

Qg = Qi + Q S =

10 501,5

6/3. POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ( výpočet po mesiacoch )
január
február
marec
apríl
máj
september
október
november
december

0,10
0,13
0,20
0,56
-3,42
-5,25
0,38
0,16
0,11

165 000

19,22

1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
15
15
15
15
15
15
15
15

7. MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE

[ kWh ]

Qh [ kWh ]
99,6%
99,2%
98,0%
86,2%
######
######
93,0%
98,7%
99,5%

11 702,7
8 858,1
6 401,6
1 523,0
0,0

2,28

0,0
2 604,6
6 481,7
10 243,8

47 815,5
E1 = Q h / Vb =

36,9 [ kWh / m³ ]

E2 = Q h / Ab =

114,1 [ kWh / m² ]

8. MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE

9. FAKTOR TVARU BUDOVY

∑Ai / Vb =

0,964

Energetické hodnotenie budov - po realizácii navrhovaných úprav

1.TYP BUDOVY:

Budovy škôl a školských zariadení

2.NÁZOV OBJEKTU:

MŠ Dlhé Klčovo

Obostavaný objem [ m³ ]
Vb =
1 294,65
Obytná budova
áno

Merná plocha [ m² ]
Ab =
419,02
Priemerná konštrukčná výška vykurovaných podlaží [ m ]
hk,pr =

nie
Budova

nová

3,09
Verejná budova

obnovovaná

Bytový dom

Rodinný dom

3.KLIMATICKÉ ÚDAJE
Okres:
Teplotná oblasť:
Vonkajšia priemerná teplota v zimnom období:
Vonkajšia priemerná teplota v letnom období:
Počet vykurovacích dní:
Prevládajúca teplota interiéru:

VT
-15,0
3,57
17,4

[ °C ]
[ °C ]
[ °C ]

14,4

[ °C ]

224

4 a).MERNÁ TEPELNÁ STRATA PRECHODOM TEPLA
Konštrukcia
Obvodová stena + zateplenie
Stena do podstr. priestoru + zateplenie
Obvodová stena prístavby + zateplenie
Obvodová stena zadnej prístavby + zateplenie
Stropná konštrukcia + zateplenie
Strešná konštrukcia zadnej prístavby + zateplenie
Plastové okná a vstupné dvere
PVC okná izolačné 2-sklo
PVC dvere izolačné 2-sklo
Podlaha na teréne + zateplenie
Podlaha prístavby na teréne
Podlaha zadnej prístavby na teréne + zateplenie

Súčty:

∑ Ai =

Plocha A i
[ m² ]
231,83
8,49
32,81
89,04
346,12
72,90
43,58
1,84
1,80
305,36
40,76
72,90

HT = LD + LS + HU [ W / K ]
Ui
[ W / m² .K ]
0,149
0,152
0,116
0,125
0,094
0,083
1,250
1,250
1,250
0,192
0,407
0,269

L D/
L S /H U

Ui . Ai
[W/K]
34,54
1,29
3,81
11,13
32,69
6,05
54,48
2,30
2,25
58,63
16,59
19,61

DU=
DU=
DU=

Paušálne:

0,05
0,05
0,1

Vplyv tepelných mostov
Merná teplená strata
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla

zatepľované konštrukcie
jednovrstvové murované konštrukcie
DU. ∑Ai =
62,37 [ W / K ]
HT = ∑bx. Ui. Ai + D U. ∑ Ai =
298,94 [ W / K ]
Um = HT / ∑Ai =
[W/(m². K)]
0,240

HV [ W / K ]
0,250

[1/h]

4/1. MERNÁ TEPELNÁ STRATA ( celé vykur. obdobie )
4/2. MERNÁ TEPELNÁ STRATA ( výpočet po mesiacoch )

HV = 0,264. n. Vb =

H = HT + HV =

85,45

[W/K]

384,39

[W/K]
[ kWh ]

QL

január
február
marec
apríl
máj
september
október
november
december

4976,1
3900,5
3060,0
1134,7
-44,3
-27,7
1544,3
2961,3
4404,2

5 a). SOLÁRNE ZISKY ( pre vykurovacie obdobie )
Východ

236,6
paušálne

exaktne

4 c). MERNÁ TEPELNÁ STRATA VETRANÍM
Intenzita výmeny vzduchu
n=

b x. U i . A i
[W/K]
34,54
1,03
3,81
11,13
26,16
6,05
54,48
2,30
2,25
58,63
16,59
19,61

∑ bx. Ui . Ai =

1 247,4

4 b). ZAPOČÍTANIE VPLYVU TEPELNÝCH MOSTOV:
Exaktne:

Faktor
bx
1,00
0,80
1,00
1,00
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

QS [ kWh ]
Isj
200

gnj
0,60
0,00

Anj
2,14
spolu:

∑Isj . ∑0,5 . gnj. Anj
128,4
128,4

Západ

200

Sever

100

Juh

320

0,60
0,00
0,60
0,00
0,60
0,00

450,0
450,0
131,4
131,4
2 624,6
2 624,6
3 334,4

7,5
spolu:
4,38
spolu:
27,34
spolu:
QS =

5 b). SOLÁRNE ZISKY ( výpočet po mesiacoch )
január
február
marec
apríl
máj
september
október
november
december

J

JZ / JV

Z

S

9,6

33,5

12,0

247,7

0,0

0,0

0,0

15,7

55,1

18,1

357,6

0,0

0,0

0,0

27,0

94,5

26,4

502,0

0,0

0,0

0,0

37,9

133,0

35,7

0,0

0,0

0,0

11,9

41,7

12,8

543,8
146,7

0,0

0,0

0,0

8,4

29,3

7,7

151,1

0,0

0,0

0,0

20,7

72,5

19,1

469,2

0,0

0,0

0,0

9,9

34,7

11,0

271,5

0,0

0,0

0,0

7,6

26,6

8,9

232,9

0,0

0,0

0,0

5 c). VNÚTORNÉ ZISKY ( celé vykur. obdobie )
Upravená hodnota

SZ / SV

QS [ kWh ]
H

V

∑
302,7
446,6
649,8
750,5
213,1
196,4
581,3
327,1
276,0

Qi = 5. qi. Ab =

qi =

3

6 758 [ kWh ]

[ W / m² ]

5 d). VNÚTORNÉ ZISKY ( výpočet po mesiacoch )
935,25
844,74
935,25
905,08
181,02
181,02
935,25
905,08
935,25

5. CELKOVÉ VNÚTORNÉ ZISKY

Qi + Q S =

10 501,5

6/3. POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ( výpočet po mesiacoch )
január
február
marec
apríl
máj
september
október
november
december

0,25
0,33
0,52
1,46
-8,90
-13,64
0,98
0,42
0,28

165 000

[ kWh ]

Qi

január
február
marec
apríl
máj
september
október
november
december

49,96

1
1
1
1
1
1
1
1
1

[ kWh ]

Qh [ kWh ]
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7. MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE

99,8%
99,4%
97,1%
63,7%
#ČÍSLO!
#ČÍSLO!
82,0%
98,7%
99,7%

3 740,4
2 616,4
1 520,6
80,2
0,0

4,33

0,0
301,2
1 745,5
3 196,2

13 200,4
E1 = Qh / Vb =

10,2 [ kWh / m³ ]

E2 = Qh / Ab =

31,5 [ kWh / m² ]

8. MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE

9. FAKTOR TVARU BUDOVY

∑Ai / Vb =

0,964
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ENERGETICKÝ AUDIT

ENECO s.r.o.

MŠ Dlhé Klčovo

ÚVOD
Cieľom energetického auditu je posúdenie možnosti dosiahnutia úspor energie
realizáciou vybraných stavebných opatrení podľa požiadaviek zadávateľa.
Pri návrhu opatrení na úsporu energie sa budú zohľadňovať aktuálne platné právne
a technické predpisy, ako aj požiadavky zadávateľa energetického auditu.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Predmet energetického auditu
Názov:

Materská škola, Dlhé Klčovo

Adresa:

Dlhá 258/61, 094 13 Sačurov

Kontaktné osoby:

Anna Janoková - riaditeľka

Kontakt:

0915 603 894

Objednávateľ energetického auditu
Objednávateľ:

Ing. arch. Ľubomír Naňák

Adresa:

Dr. Daxnera 86/9,
09301 Vranov nad Topľou

Kontakt:

0905 515 218

Spracovateľ energetického auditu
Mená a priezviská
spracovateľov
energetického auditu:

Ing. Ján Ilkovič
Ing. Peter Kollár
Ing. Adam Flimel

Názov firmy:

Eneco s.r.o.

Adresa:

Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov

IČO, DIČ, IČ DPH:

364 680 02, 2020012874, SK2020012874

3

ENECO s.r.o.

Bankové spojenie:

ENERGETICKÝ AUDIT

Tatrabanka a.s.
č.ú.: 262 072 8421 / 1100

Telefón / fax:

+421 51 / 77 21 340, 7721 340
+421 905 74 74 00
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MŠ Dlhé Klčovo

2. POSTUP PRI VYPRACOVANÍ ENERGETICKÉHO
AUDITU
Energetický audit bol vypracovaný nasledujúcim spôsobom:
- zber, triedenie informácií všeobecného charakteru súvisiacich so situačným
umiestnením objektu, s využitím objektu, so spôsobom využitia energie
- zber, analýza, spracovanie a verifikácia údajov o spotrebe energie
- analýza tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií
- prepočet potreby tepla pre porovnávané stavy
- odhad potenciálnych úspor tepelnej energie
- posúdenie technických zariadení objektu ( zdroj tepla, vykurovací systém,
systém prípravy teplej vody, osvetlenie )
- odhad nákladov na realizáciu úsporných opatrení
- ekonomické hodnotenie navrhovaných opatrení

2.1 ÚČASTNÍCI ENERGETICKÉHO AUDITU
- Obec Dlhé Klčovo
- Ing. arch. Naňák, Ing. Štefánik - spracovatelia projektovej dokumentácie
- pracovníci MŠ Dlhé Klčovo – v zastúpení Anna Janoková - riaditeľka
- Ing. Ján Ilkovič - spracovateľ energetického auditu, energetický audítor
- Ing. Peter Kollár - spracovateľ energetického auditu
- Ing. Adam Flimel - spracovateľ energetického auditu

2.2 POUŽITÉ INFORMÁCIE
Pri spracovaní energetického auditu vychádzali spracovatelia z nasledujúcich
informácií:
- údaje zistené pri obhliadke objektu spracovateľmi energetického auditu
- dostupná projektová dokumentácia
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MŠ Dlhé Klčovo

- informácie poskytnuté pracovníkmi MŠ Dlhé Klčovo

3. ROZSAH SPRACOVANIA ENERGETICKÉHO AUDITU
Energetický audit posudzovaného objektu bude obsahovať nasledujúce body:
- výpočet a porovnanie parametrov stavebných konštrukcií tvoriacich obálku
budov s hodnotami stanovenými technickou normou
- posúdenie technických zariadení budov
- posúdenie možnosti inštalovania obnoviteľných zdrojov energie
- posúdenie vnútorného osvetlenia
- návrh opatrení pre dosiahnutie úspor energie
- odhad spotreby energie po realizácii navrhovaných opatrení stanovených
spracovateľmi energetického auditu
- ďalšie odporúčané možnosti pre dosahovanie úspor energie
- odhad nákladov potrebných na realizáciu navrhovaných opatrení
- ekonomické posúdenie navrhovaných opatrení
- environmentálne posúdenie navrhovaných opatrení
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4. POŽIADAVKY NA BUDOVY
Budovy majú byť navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť podmienky na
vytvorenie a udržanie tepelnej pohody na vopred definovaných alebo
predpokladaných prevádzkových podmienok, pri čo najmenšej spotrebe tepla na
vykurovanie. Budova a jej technické zariadenie majú byť navrhnuté tak, aby sa
vnútorné prostredie dalo vždy prispôsobiť potrebám prevádzky. Na navrhovanie
a hodnotenie tepelno-technických vlastností objektov v SR je platná STN 73 0540:
2012, ktorá platí od 1. januára 2013.

4.1

NORMOU STANOVENÉ POŽIADAVKY
NA TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI

Informácie uvedené v nasledujúcich podkapitolách sú prevzaté z technickej
normy STN 73 0540-2 platnej od 1.1.2013.
Podľa STN 73 0540-2 je obnovená budova existujúca budova, na ktorej
sa uskutočnili zmeny stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy,
ktorými sa pred ukončením ich životnosti dosiahne splnenie základných
požiadaviek na stavby a predĺženie životnosti stavby, alebo častí stavby obvykle
bez prerušenia užívania budovy, pričom sa obnova môže z hľadiska rozsahu
uskutočniť ako celková alebo čiastková.
Normalizované ( požadované ) požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti
stavebných konštrukcií a budov musia splniť aj významne obnovované budovy (
budovy na ktorej sa vykonali stavebné úpravy zásahom do technických systémov
a zásahom do tepelnej ochrany najmenej v rozsahu 25% plochy obalových
konštrukcií budovy ). Ak to nie je funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné,
musia spĺňať všetky stavebné konštrukcie, na ktorých sa uskutočňuje významná
obnova, aspoň minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy.
Požadované tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov sú
zabezpečované veličinami :

a)

súčiniteľ prechodu
konštrukcie)

tepla

konštrukcie

b)

vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie

c)

množstvo skondenzovanej a vyparovanej vodnej pary v stavebnej
konštrukcii za rok

d)

vzduchová priepustnosť škár a stykov stavebnej konštrukcie

e)

tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie

f)

potreba tepla na vykurovanie

g)

tepelná stabilita miestnosti
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4.1.1 SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA KONŠTRUKCIE
S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom
období a splnenie energetických požiadaviek musia mať steny, stropy, strechy
a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov
v priestoroch s relatívnou vlhkosťou φ ≤ 80 % taký súčiniteľ prechodu tepla
konštrukcie U aby sa splnila podmienka
U  UN,
UN je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W /
( m .K ) normalizované hodnoty UN sú pre bytové a nebytové budovy uvedené
v tabuľke 1 UN sú určené z hodnôt R a z príslušných odporov pri prestupe tepla
na vnútornom a vonkajšom povrchu Rsi a Rse podľa STN 73 0540 - 3, podľa
vzťahu:
2

UN 

1
R si  R N  R se

RN - normalizovaná hodnota tepelného odporu v m2.KW
2

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie ( W / m .K )
Druh stavebnej
konštrukcie
Vonkajšia stena
a šikmá strecha nad
obytným priestorom so
sklonom > 45°
Plochá a šikmá strecha
≤ 45°
Strop nad vonkajším
prostredím
Strop pod
nevykurovaným
priestorom

Minimálna
hodnota Umax

Normalizovaná
( požadovaná )
hodnota UN

Odporúčaná
hodnota Ur1

Cieľová
odporúčaná
hodnota Ur2

0,46

0,32

0,22

0,15

0,3

0,20

0,10

0,10

0,30

0,20

0,10

0,10

0,35

0,25

0,15

0,15

Podobne platí aj podmienka pre otvorové konštrukcie, kde
UW  UW,N
2

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie ( W / m .K )
Druh
konštrukcie

stavebnej

Okná, dvere, zasklené
steny v obvodovej
stene, strešné okná
Dvere do ostatných
priestorov
- bez zádveria
- so zádverím

Minimálna
hodnota Umax

Normalizovaná
( požadovaná )
hodnota UN

1,7

4,3
5,5

8

Odporúčaná
hodnota Ur1

Cieľová
odporúčaná
hodnota Ur2

1,4

1,00

0,60

3,0

2,5

≤ 2,0

4,0

3,0

≤ 2,0
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Normalizované ( požadované ) hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie
U stanovené pre nové nízkoenergetické bytové a nebytové budovy, sú kritériom
minimálnych tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií. Požiadavky na
nízkoenergetické budovy majú splniť aj obnovované budovy, ak je to funkčne,
technicky a ekonomicky uskutočniteľné.

4.1.2 VNÚTORNÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA KONŠTRUKCIE
Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu φ ≤ 80 % musia
mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu Θsi vyjadrenú v °C, ktorá je
bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní
Θsi ≥ Θsi,N = Θsi,80 + ΔΘsi
kde
Θsi,N je najnižšia vnútorná povrchová teplota
Θsi,80 je kritická povrchová teplota na vznik plesní, zodpovedajúca 80%
relatívnej vlhkosti vzduchu v tesnej blízkosti vnútorného povrchu
stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného vzduchu Θai a relatívnej
vlhkosti vnútorného vzduchu φi
ΔΘsi je bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti
a spôsob užívania miestnosti

4.1.3 MNOŽSTVO SKONDENZOVANEJ A VYPARENEJ VODNEJ
PARY
Bez kondenzácie vodnej pary v konštrukcii musia sa navrhnúť strechy, stropy
a steny, v ktorých by skondenzovaná vodná para mohla ohroziť ich požadovanú
funkciu:
Mc = 0
kde Mc je celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii v kg / (m2.a )
S obmedzenou kondenzáciou vodnej pary v konštrukcii, ktorá sa určí bez uvažovania vplyvu slnečného žiarenia, možno navrhnúť strechy, stropy a steny, v ktorých
sa splnili všetky tieto podmienky:
a) skondenzovaná vodná para neohrozí požadovanú funkciu konštrukcie
b) prípustné celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary je:
- pre jednoplášťové strechy Mc ≤ 0,1 kg / ( m2.a )
- pre ostatné konštrukcie Mc ≤ 0,5 kg / ( m2.a )
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Celoročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary vo vnútri konštrukcie s pripustenou obmedzenou kondenzáciou:

Mc < Mev
kde Mev je celoročné množstvo vyparenej vodnej pary v kg / ( m2.a )

4.1.4 VZUCHOVÁ PRIEPUSTNOSŤ ŠKÁR A STYKOV STAVEBNEJ
KONŠTRUKCIE
Škárová prievzdušnosť
Výplne otvorov oddeľujúce schodiská a zádveria od vonkajšieho prostredia
a výplne otvorov oddeľujúce byty od spoločných nevykurovaných priestorov ako sú
chodby a schodiská, sa musia zhotoviť vzduchotesné podľa dosiahnuteľného stavu
techniky.
Škáry v stavebných konštrukciách musia mať nulový súčiniteľ škárovej
prievzdušnosti.
Na zamedzenie kondenzácie vodnej pary v škáre styku otvorovej konštrukcie
s okolitou konštrukciou má byť tesnenie s nulovým súčiniteľom škárovej
prievzdušnosti na vnútornej strane škáry.
Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti
Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa škárovou
prievzdušnosťou stykov a škár výplní otvorov (prirodzenou infiltráciou) splní
podmienka:
n  nN
nN - požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu v 1 / h.
Ak nie je splnená požiadavka na intenzitu výmeny vzduchu v miestnosti
prirodzenou infiltráciou, treba zabezpečiť výmenu vzduchu iným spôsobom. Vo
všetkých vnútorných priestoroch bytových a nebytových budov je priemerná hodnota
nN
= 0,5 1 / h kritériom minimálnej výmeny vzduchu, ak hygienické predpisy
a prevádzkové podmienky nevyžadujú iné hodnoty.
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4.1.5 TEPELNÁ PRIJÍMAVOSŤ PODLAHOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Najväčšia dovolená hodnota tepelnej prijímavosti podlahových konštrukcií b
vo W.s1/2 / ( m2.K ) musí spĺňať podmienku
b ≤ bN
Požadovaná hodnota bN sa určí z príslušnej tabuľky technickej normy.

4.1.6 POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE
Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru
budovy mernú potrebu tepla
QH,nd  QH,nd,N
kde
QH,nd,N je normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v kWh / ( m2.a )
QH,nd je merná potreba tepla stanovená v kWh / ( m2.a )
Pri hodnotení budov z hľadiska potreby tepla na vykurovanie sa vychádza:
a) z obostavaného objemu jednotlivých podlaží a obostavaného objemu budovy Vb
m3 podľa STN EN ISO 13790/NA základom na výpočet sú pôdorysné rozmery
vymedzené vonkajším povrchom obvodových stien jednotlivých podlaží a budovy (
v prípade styku obvodovej steny so zeminou rozmery vnútorného povrchu
hydroizolácie ). Obostavaný objem podlažia je súčinom jeho pôdorysnej plochy
a konštrukčnej výšky ( v prípade bytového podlažia pod šikmou strechou
priemernej konštrukčnej výšky) hk v m obostavaný objem budovy Vb je súčtom
obostavaných objemov jednotlivých podlaží.
b) z mernej tepelnej straty H  W / K  jednotlivých podlaží určenej podľa STN EN ISO
13789
c) z tepelných ziskov od slnečného žiarenia a vnútorných tepelných ziskov podľa
STN 73 0540 - 3
d) z normalizovaného počtu dennostupňov D = 3 422 K.deň a z porovnávacieho
rozdielu teploty vnútorného vzduchu 20°C a priemernej teploty vonkajšieho
vzduchu v zimnom období 3,86 °C a 212 vykurovacích dní pre budovy
s neprerušovaným vykurovaním
e) z priemernej hodnoty výmeny vzduchu v budove pre vnútorný objem budovy Vbi =
0,75 - 0,85 Vb, pričom 0,75 Vb platí pre nové rodinné domy, 0,85 Vb pre
posudzovanie obnovovaných budov v pôvodnom stave, pre ostatné budovy 0,80
Vb
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f). z mernej plochy budovy Ab  m2  , ktorá je súčtom pôdorysných plôch jednotlivých
podlaží určených podľa odseku a).
Merná potreba tepla QH,nd sa stanoví na neprerušované vykurovanie a na
rozdiel teplôt vnútorného a vonkajšieho vzduchu ai - ae v ( K ), uvažovaný pri
stanovení mernej tepelnej straty budovy podľa STN EN ISO 13789
Budovy spĺňajú kritérium energetickej hospodárnosti, ak majú v závislosti
od kategórie budovy budovy mernú potrebu tepla
QEP  QN,EP
kde
QN,EP je normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie na
dosiahnutie energetickej hospodárnosti budovy v kWh / ( m2.a ) podľa
tabuľky 14 technickej normy
QEP je potreba tepla na vykurovanie na preukázanie splnenia minimálnej požiadavky
na energetickú hospodárnosť budovy v kWh / ( m2.a )
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5. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
Budova materskej školy sa nachádza na Dlhej ulici 258 v obci Dlhé Klčovo. Budova je
jednopodlažná bez suterénu.

5.1 TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI OBJEKTU
Materiálová skladba jednotlivých stavebných konštrukcií bola určená na základe
poskytnutej projektovej dokumentácie a z informácií získaných pri obhliadke objektu.
Obvodový plášť
Pôvodné steny budovy sú murované z prírodného kameňa hr. 650 mm, murivo
prístavby bolo zrealizované z pórobetónových tvárnic hr. 400 a 300 mm.
Strešná konštrukcia
Zastrešenie budovy tvorí drevená pultová strecha s podstrešným priestorom s
tepelnou izoláciou z minerálnej vlny predpokladanej hr. 100 mm. Strechu zadnej
prístavby tvorí jednoplášťová plochá strecha tvorená železobetónovou stropnou
doskou, škvarobetónom v spáde a hydroizolačnou vrstvou.
Podlaha na teréne
Podlahy sú konštrukčnej výšky 100 mm s nášľapnou vrstvou z PVC podlahoviny,
keramickej dlažby a cementového poteru.
Otvorové konštrukcie
Okná a vstupné dvere v budove boli v prevážnej miere vymené za nové plastové.
Okná v zadnej prístavbe sú pôvodné drevené zdvojené, vonkajšie vstupné dvere v
zadnej prístavbe sú plné drevené.
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5.1.1
POROVNANIE
TEPELNOTECHNICKÝCH
VLASTNOSTÍ
STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ S POŽIADAVKAMI NORMY STN 73
0540

vrstva stavebnej konštrukcie
vnútorná omietka

Obvodová stena

murivo z prírodného kameňa

Obvodová stena
prístavby
Obvodová stena
zadnej prístavby

vnútorná omietka
murivo z prírodného kameňa
vonkajšia omietka
vnútorná omietka
pórobetónové tvárnice
vonkajšia omietka
vnútorná omietka

650

1,1

30

0,99

20

0,88

500

1,1

30

0,88

20

0,88

400

0,16

30

0,88

20

0,88
0,16

vonkajšia omietka

30

0,99

omietka vápennocementová

15

0,88

25

0,15

100

0,04

10

0,88

Stropná konštrukcia drevené debnenie
minerálna vlna
omietka vápennocementová

Strešná konštrukcia železobetón
zadnej prístavby škvárobetón
hydroizolácia

250

1,2

300

0,52

5

0,21

Rsi

Rse

[ (m2.K) /W ] [ (m2.K) /W ] [ (m2.K) /W ]

0,0227
0,5909
0,0303
0,0227
0,4545
0,0341
0,0227
2,5000
0,0341
0,0227
1,8750
0,0303
0,0170
0,1667
2,5000
0,0114
0,2083
0,5769
0,0238

0,88

300

pórobetónové tvárnice

R

[ W/m.K ]

20

vonkajšia omietka

Stena do
podstrešného
priestoru

l

d
[ mm ]

1,4
1,4
1,4

1,229

0,32

nevyhovuje

0,13

0,13

1,302

0,32

nevyhovuje

0,13

0,04

0,367

0,32

nevyhovuje

0,13

0,04

0,477

0,32

nevyhovuje

0,1

0,04

0,354

0,25

nevyhovuje

0,1

0,04

1,042

0,2

nevyhovuje

Vyhovuje
Nevyhovuje
Nevyhovuje

Posúdenie podlahy na teréne
vrstva stavebnej konštrukcie

d
[ mm ]

l
[ W/m.K ]

PVC podlahovina

3

0,19

Lepidlo

2

0,26

100

1,02

Cementový poter

Rf
Podlahová plocha
Podlaha na teréne Obvod podlahy
Hrúbka steny
Teplená vodivosť zeminy
B´
dt
U

Rf  RN
0,122 < 2,3 m2.K/W – nevyhovuje
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Hodnotenie

0,04

U
Un
Hodnotenie
W/(m2.K) W/(m2.K)
1,25
2,70
2,30

Un
[ W/(m2.K) ]

0,13

Posúdenie otvorových konštrukcií

Plastové okná a vstupné
dvere
Drevené zdvojené okná
Drevené dvere plné

U
[ W/(m2.K) ]

R
[ (m2.K) /W ]

0,0158
0,0077
0,0980
0,1215
305,36
71,36
0,68
2
8,5583
1,3430
0,432
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vrstva stavebnej konštrukcie

d
[ mm ]

l
[ W/m.K ]

keramická dlžba

10

1,01

lepiaci tmel

5

0,22

cementový poter

65

1,02

lepenka

2

0,21

polystyrén

30

0,044

Rf
Podlaha prístavby na
Podlahová plocha
teréne
Obvod podlahy
Hrúbka steny
Teplená vodivosť zeminy
B´
dt
U

MŠ Dlhé Klčovo

R
[ (m2.K) /W ]

0,0099
0,0227
0,0637
0,0095
0,6818
0,7877
40,76
13,72
0,46
2
5,9417
2,4554
0,407

Rf  RN
0,788 < 2,3 m2.K/W – nevyhovuje

vrstva stavebnej konštrukcie
cementový poter

d
[ mm ]
100

Rf
Podlahová plocha
Obvod podlahy
Podlaha zadnej
Hrúbka steny
prístavby na teréne
Teplená vodivosť zeminy
B´
dt
U

Rf  RN
0,098 < 2,3 m2.K/W – nevyhovuje
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l
[ W/m.K ]
1,02

R
[ (m2.K) /W ]

0,0980
0,0980
72,90
34,16
0,35
2
4,2681
0,9661
0,750
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5.2 VYKUROVANIE A PRÍPRAVA TEPLEJ VODY
Tepelné hospodárstvo má v hodnotenej organizácii nasledujúcu štruktúru:

Zdroj tepla
Zdrojom tepla je plynová kotolňa nachádzajúca sa v zadnej prístavbe. Výrobu tepla
pre účely vykurovania zabezpečuje plynový závesný kotol Junkers. Teplo je
distribuované cez jednu vykurovaciu vetvu pre celú budovu.
Riadiaci systém, regulácia
V kotolni je inštalovaný riadiaci systém, ktorý riadi servopohon na trojcestnom
zmiešavacom ventile na základe ekvitermickej regulácie.
Istiaci systém
Vykurovací systém je istený proti zvýšeniu tlaku expanznou nádobou, ktorá je
umiestnená v kotolni.

Vetranie kotolne
Vetranie kotolne je prirodzene zabezpečené prívodom vzduchu cez okno v kotolni.
Rozvody tepla
Všetky rozvody tepla vykurovania sú oceľové. Rozvody sú vedené popri stenách.
V priestoroch kotolne sú rozvody izolované polyetylénom.
Vykurovací systém
Vykurovací systém je teplovodný, dvojrúrkový, s núteným obehom vykurovacej vody.
Odovzdávanie tepla do vykurovaných priestorov je zabezpečené pomocou oceľových
doskových radiátorov bez termostatických ventilov a hlavíc. Vykurovací systém nie je
hydraulicky vyregulovaný.
Príprava teplej vody
Teplá voda je pripravovaná v elektrických zásobníkových ohrievačoch s objemami 5
a 80 litrov. Teplá voda je pre priestory kuchyne a šatňu zabezpečená z plynového
zásobníkového ohrievača s objemom 80 litrov. Rozvody teplej vody sú plastové,
zateplené polyetylénom. Distribučný systém je bez cirkulácie.
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5.3 OSVETLENIE
Svetelná sústava v objekte je riešená stropnými svietidlami s lineárnymi žiarivkami s
výkonom 36 W s konvenčnými predradníkmi, ktoré sa nachádzajú v kancelárií, herni
detí a kuchyni a žiarovkovými svietidlami s výkonom 60 W, ktoré sú inštalované vo
všetkých ostatných priestoroch. Riadiaci systém je manuálny, bez detekcie
prítomnosti osôb, s dvojstavovými vypínačmi. V objekte sa nachádza núdzové
osvetlenie.

5.4 PREVÁDZKA
Budova materskej školy je prevádzkovaná približne od 7:30 do 16:00 cez pracovné
dni, mimo školských prázdnin.

5.5 MERANIE SPOTRIEB ENERGIE
Zemný plyn
Fakturačné meranie
-

meranie spotreby zemného plynu – plynomer umiestnený v na hranici pozemku.

Zemný plyn sa využíva na vykurovanie, varenie a čiastočne na prípravu teplej vody
(v kuchyni). Podružné meranie nie je realizované.
Elektrická energia
Fakturačné meranie
-

meranie spotreby elektrickej energie je realizované jedným fakturačným
dvojtarifovým elektromerom. Elektrická energia je využívaná na osvetlenie,
zásuvkové spotrebiče a čiastočne na prípravu teplej vody. Podružné meranie nie
je realizované.
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5.6 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU A IDENTIFIKÁCIA
NEDOSTATKOV
5.6.1 BUDOVA
-

obvodový plášť budovy je v pôvodnom stave bez zateplenia. Konštrukcia
nevyhovuje súčasným požiadavkám normy STN 73 0540. Vonkajšia omietka je na
niektorých miestach opadaná a na niektorých miestach vykazuje známky
navlhnutia.

-

strešná konštrukcia budovy nevyhovuje súčasným požiadavkám normy STN 73
0540.

-

podlaha na teréne je v pôvodnom stave bez zateplenia, resp. s minimálnou
hrúbkou tepelnej izolácie. Táto konštrukcia nespĺňa súčasné požiadavky normy
STN 73 0540.

-

na budove sú prevažne osadené PVC okná s izolačným dvojsklom. Pôvodné
otvorové konštrukcie – drevené zdvojené okná a plné drevené dvere nevyhovujú
súčasným požiadavkám normy.

5.6.2 TECHNICKÉ ZARIADENIA
Zdroj tepla a vykurovanie budov

-

kotolňa je po rekonštrukcii a v súčasnosti nevyžaduje realizáciu žiadnych
úsporných opatrení.

-

rozvody vykurovania a vykurovacie telesá sú v objekte pôvodné oceľové. Podľa
poskytnutých informácií zatiaľ bez porúch.

-

radiátory sú bez termostatických ventilov a hlavíc.

Príprava teplej vody

-

príprava teplej vody je decentralizovaná. Teplá voda je pripravovaná v dvoch
elektrických a v jednom plynovom zásobníkovom ohrievači. Príprava TÚV je bez
cirkulácie, keďže ohrievače sú v blízkosti odberných miest.
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6. BILANCIA SPOTREBY ENERGIE
6.1 SPOTREBY PALÍV A ENERGIE
Údaje o spotrebách energie poskytli spracovateľom energetického auditu pracovníci
materskej školy. Nasledujúce údaje sú z odpočtov energie, ktoré sú realizované
mesačne.

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

EE VT
(kWh)
280
217
174
170
170
1137
278
197
268
202

2012
EE NT
(kWh)
153
148
133
103
86
72
140
91
118
102

plyn
(m3)
1246
1033
942
345
90
67
113
352
877
827

Spolu

3093

1146

5892

EE VT
(kWh)
343
213
252
191
256
173
320
320
221
216

2013
EE NT
(kWh)
175
111
118
89
138
96
158
315
92
96

plyn
(m3)
1574
960
1068
375
89
67
179
439
667
733

2505

1388

6151

EE VT
(kWh)
306
240
188
162
183
166
146
237
247
239
715

2014
EE NT
(kWh)
173
120
109
128
78
85
85
111
108
91
82

plyn
(m3)
1260
897
519
442
53
75
46
90
379
745
691

2829

1170

5197

6.2 ODHAD SPOTREBY ENERGIE PRE JEDNOTLIVÉ ÚČELY
VYUŽITIA
6.2.1 ZEMNÝ PLYN
Spotreba zemného plynu využívaného na varenie a na prípravu teplej vody (plynový
ohrievač) sa odhaduje na úrovni cca 630 m3 za rok.
Spotreba zemného plynu na vykurovanie:
-

rok 2012:
rok 2013:
rok 2014:
priemer:

5 262 m3
5 521 m3
4 567 m3
5 117 m3

Prepočet objemu zemného plynu na teplo:
-

rok 2012:

44 912 kWh
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-

rok 2013:
rok 2014:
priemer:

MŠ Dlhé Klčovo

47 122 kWh
38 980 kWh
43 671 kWh

Pozn.: Prepočet zemného plynu na teplo je realizovaný s výhrevnosťou zemného
plynu 9,59 kWh/m3 (podľa Vyhlášky č. 364/2012) a s účinnosťou zdroja tepla 89%.
Cena energie:
-

zemný plyn:
elektrická energia:

0,0538 €/kWh
0,1561 €/kWh

Ročná spotreba tepla na vykurovanie
Pre účely odhadu potenciálu úspor tepelnej energie budú použité údaje
o priemernej spotrebe tepla za roky 2012 - 2014, pričom spotreba tepla na
vykurovanie sa uvažuje prepočítaná na dlhodobý priemer t.j. násobená
prepočítavacím súčiniteľom

pre rok 2012:

1,0176

pre rok 2013:

1,0616

pre rok 2014:

1,1980

Po prepočítaní na dlhodobý priemer:
2012:

45 701 kWh / rok

2013:

50 024 kWh / rok

2014:

46 698 kWh / rok

Priemerná spotreba:

47 474 kWh / rok

6.2.2 ELEKTRICKÁ ENERGIA
Celková spotreba elektrickej energie:
-

rok 2012:
rok 2013:
rok 2014:
priemer:

4 239 kWh
3 893 kWh
3 999 kWh
4 044 kWh

Odhad spotreby elektrickej energie na osvetlenie
Elektrická energia na osvetlenie nie je samostatne meraná. Pre účely výpočtu sa
odhaduje ročná spotreba na osvetlenie na úrovni 1 900 kWh, čo činí cca 47%
z celkovej spotreby elektrickej energie.
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6.3 STANOVENIE VÝCHODISKOVÉHO STAVU PRE VÝPOČET
ÚSPOR
Porovnanie spotreby tepla na vykurovanie kWh/rok v jednotlivých rokoch prepočítané
na dlhodobý priemer s výpočtovou hodnotou potreby tepla na vykurovanie.

7. NAVRHOVANÉ OPATRENIA PRE ZNÍŽENIE
SPOTREBY ENERGIE
7.1. ZLEPŠENIE TEPELNOTECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ
STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
Obvodový plášť
Navrhuje sa zateplenie obvodového plášťa tepelnou izoláciou na báze grafitového
EPS s hrúbkou 200 mm.
Strecha
Navrhuje sa zateplenie podstrešného priestoru tepelnou izoláciou na báze minerálnej
vlny hrúbky 400 mm. Plochú strechu zadnej prístavby zatepliť tepelnou izoláciou na
báze EPS hrúbky 400 mm.
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vrstva stavebnej konštrukcie
vnútorná omietka

Obvodová stena

murivo z prírodného kameňa
vonkajšia omietka
grafitový EPS

Stena do
podstrešného
priestoru

vnútorná omietka
murivo z prírodného kameňa
vonkajšia omietka
grafitový EPS

Obvodová stena
prístavby

vnútorná omietka
pórobetónové tvárnice
vonkajšia omietka
grafitový EPS

Obvodová stena
zadnej prístavby

vnútorná omietka
pórobetónové tvárnice
vonkajšia omietka
grafitový EPS

Stropná konštrukcia

l

d
[ mm ]

R

[ W/m.K ]

20

0,88

650

1,1

30

0,99

200

0,034

20

0,88

500

1,1

30

0,88

200

0,034

20

0,88

400

0,16

30

0,88

200

0,034

20

0,88

300

0,16

30

0,99

200

0,034

omietka vápennocementová

15

0,88

drevené debnenie

25

0,15

400

0,04

parozábrana

1

0,35

SDK podhľad

15,0

0,15

10

0,88

omietka vápennocementová

Strešná konštrukcia železobetón
zadnej prístavby škvárobetón
hydroizolácia
EPS

250

1,2

300

0,52

5

0,21

400

0,036

Rsi

Rse

[ (m2.K) /W ] [ (m2.K) /W ] [ (m2.K) /W ]

0,0227
0,5909
0,0303
5,8824
0,0227
0,4545
0,0341
5,8824
0,0227
2,5000
0,0341
5,8824
0,0227
1,8750
0,0303
5,8824
0,0170
0,1667
0,1600
10,0000
0,0029
0,1000
0,0114
0,2083
0,5769
0,0238
11,1111

uzavretá vzduch. medzera
minerálna vlna
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0,13

0,04

U

Un

[ W/(m2.K) ]

[ W/(m2.K) ]

1,229

0,32

0,149
0,13

0,13

1,302

0,04

0,367

0,32

0,1

0,04

0,477

0,32

0,32

nevyhovuje

0,125

vyhovuje

0,354

nevyhovuje

0,04

0,04

nevyhovuje
vyhovuje

0,25
0,094

0,1

nevyhovuje
vyhovuje

0,116
0,13

nevyhovuje
vyhovuje

0,152
0,13

Hodnotenie

1,042
0,083

vyhovuje

0,2

nevyhovuje
vyhovuje

Podlaha na teréne
Po odstránení existujúcich nášľapných vrstiev až po hydroizoláciu navrhujeme
podlahy zatepliť tvrdenou PIR izoláciou hr. 50 mm. Podlaha v hygienickom zariadení
v prístavbe ostáva pôvodná bez stavebných úprav.
vrstva stavebnej konštrukcie

d
[ mm ]

l
[ W/m.K ]

Laminátová podlaha

10

0,14

Podlahová podložka

3

0,04

Liaty samonivelačný poter

50

0,16

PE fólia

1

0,35

PIR izolácia

50

0,022

Rf
Podlaha na teréne Podlahová plocha
Obvod podlahy
Hrúbka steny
Teplená vodivosť zeminy
B´
dt
U

Rf  RN
2,73  2,3 m2.K/W – vyhovuje
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R
[ (m2.K) /W ]

0,0714
0,0750
0,3125
0,0029
2,2727
2,7345
305,36
71,36
0,68
2
8,5583
6,5690
0,192
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vrstva stavebnej konštrukcie

l

d
[ mm ]

[ W/m.K ]

Keramická dlažba

10

1,01

Lepiaci tmel

5

0,22

Cementový poter

50

1,02

PIR izolácia

50

0,022

MŠ Dlhé Klčovo

R
[ (m2.K) /W ]

Rf
Podlaha zadnej
Podlahová plocha
prístavby na teréne Obvod podlahy
Hrúbka steny
Teplená vodivosť zeminy
B´
dt
U

0,0099
0,0227
0,0490
2,2727
2,3544
72,90
34,16
0,35
2
4,2681
5,4788
0,269

Rf  RN
2,35  2,3 m2.K/W – vyhovuje
Otvorové konštrukcie
Navrhuje sa výmena starých drevených okien a dverí za nové z PVC s izolačným
dvojsklom (Ug = 1,0 W/m2.K).
U
Un
Hodnotenie
W/(m2.K) W/(m2.K)
Plastové okná a vstupné
dvere
Drevené zdvojené okná
Drevené dvere plné
Okná PVC izolačné 2-sklo

1,25
2,70
2,30
1,25

1,4
1,4
1,4
1,4

Vyhovuje
Nevyhovuje
Nevyhovuje
Vyhovuje

Dosiahnuteľné úspory energie po realizácii jednotlivých úsporných opatrení
stavebného charakteru

Spotreba tepla
na vykurovanie súčasný stav
(kWh)

Úspora (%)

Úspora (kWh)

Spotreba tepla na
vykurovanie po
realizácii opatrenia
(kWh)

Zateplenie obvodového
plášťa

42,8%

20 309

27 166

Zateplenie strechy

16,7%

8 015

39 460

12,9%

6 127

41 348

Výmena otvorových
konštrukcií

0,5%

258

47 217

SPOLU

72,4%

34 708

12 766

Zateplenie podlahy na teréne

47 474
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Preukázanie splnenia energetického kritéria podľa STN 73 0540 po realizácii
navrhovaných opatrení so zohľadnením faktora tvaru budovy
potreba tepla na vykurovanie QH,nd [ kWh / m2 ]
požiadavka STN 73 0540
QH,nd,N1 [ kWh / m2 ]

HODNOTENIE

QH,nd
Pôvodný stav

176,0

95,6

nevyhovuje

Navrhovaný stav

56,2

95,6

vyhovuje

potreba tepla na vykurovanie QH,nd [ kWh / m3 ]
požiadavka STN 73 0540
QH,nd,N2 [ kWh / m3 ]

HODNOTENIE

QH,nd
Pôvodný stav

55,5

34,2

nevyhovuje

Navrhovaný stav

17,7

34,2

vyhovuje

Preukázanie splnenia kritéria Ue,m po realizácii navrhovaných opatrení
Priemerné U konštrukcií

faktor tvaru
budovy
[ 1/m ]

požiadavka STN
73 0540

HODNOTENIE

Ue,m

Pôvodný stav

0,938

0,733

0,402

nevyhovuje

Navrhovaný stav

0,938

0,240

0,402

vyhovuje

7.3 VNÚTORNÉ OSVETLENIE
Návrh rekonštrukcie osvetlenia
Návrh na rekonštrukciu osvetľovacej sústavy pozostáva:
1. Zníženie príkonu osvetľovacej sústavy
-

nahradenie žiarivkových svietidiel "T8" žiarivkovými svietidlami "T5" s
reguláciou

-

nahradenie klasických volfrámových žiaroviek lineárnymi alebo úspornými
žiarivkami

2. Zvýšenie efektivity využitia osvetľovacej sústavy reguláciou osvetlenia
-

regulácia úrovne osvetlenia na konštantnú úroveň
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7.4 HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE A TERMOSTATIZÁCIA
Po realizácii úsporných opatrení stavebného charakteru je potrebné zabezpečiť
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a osadenie termoregulačných ventilov
a hlavíc na vykurovacie telesá.
V prípade, že nedôjde k zníženiu energetickej náročnosti budov, opatrenie je
potrebné zrealizovať na základe zákona o energetickej efektívnosti č. 321/2014.
Realizáciou opatrenia sa predpokladajú úspory energie na vykurovanie vo výške
5,7% ročne.

7.5 EKONOMICKÉ HODNOTENIE
Pri ekonomickom hodnotení navrhovaných opatrení je uvažované s:
doba hodnotenia:

30 rokov

diskontný faktor:

2%

zložený nárast cien:

0,2%

cena zemného plynu na vykurovanie:

0,0538 €/kWh

Poznámky:
1. Pri ekonomickom hodnotení je uvažované s jednotkovou cenou zemného
plynu a elektrickej energie zodpovedajúcej cene za rok 2014.
2. Cena tepelnej energie bola stanovená na základe odobratého množstva
tepla na vykurovanie v roku 2014 a príslušnej fakturovanej sumy.
3. Ekonomické hodnotenie pre jednotlivé úsporné opatrenia sú počítané
jednotlivo vzhľadom na budovu v súčasnom stave.
4. Ekonomické hodnotenie všetkých navrhovaných opatrení spolu je počítané
s nadväznosťou jednotlivých úsporných opatrení na seba.
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Ekonomické hodnotenie - zateplenie obvodového plášťa
Ukazovateľ

jednotka

Odhad investičných nákladov na realizáciu
opatrenia

€

25 352

Ročná úspora realizáciou úsporného
opatrenia
Jednoduchá doba návratnosti (TS)

€

1 092

rok

23,2

rok

30,3

€
%

-890,5
1,7%

%

96,49%

Reálna doba návratnosti (TSD)
Čistá súčasná hodnota (NPV)
Vnútorné výnosové percento (IRR)
Ukazovateľ ziskovosti

Ekonomické hodnotenie - zateplenie strechy
Ukazovateľ

jednotka

Odhad investičných nákladov na realizáciu
opatrenia

€

25 141

Ročná úspora realizáciou úsporného
opatrenia

€

431

Jednoduchá doba návratnosti (TS)

rok

58,3

Reálna doba návratnosti (TSD)
Čistá súčasná hodnota (NPV)
Vnútorné výnosové percento (IRR)
Ukazovateľ ziskovosti

rok

-

€
%
%

-15487,4
38,40%

Ekonomické hodnotenie - výmena okien za tepelnoizolačné
Ukazovateľ

jednotka

Odhad investičných nákladov na realizáciu
opatrenia

€

728

Ročná úspora realizáciou úsporného
opatrenia

€

14

Jednoduchá doba návratnosti (TS)

rok

52,5

Reálna doba návratnosti (TSD)
Čistá súčasná hodnota (NPV)
Vnútorné výnosové percento (IRR)
Ukazovateľ ziskovosti

rok

160,9

€
%
%

-417,4
42,67%
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Ekonomické hodnotenie - zateplenie podlahy na teréne
Ukazovateľ

jednotka

Odhad investičných nákladov na realizáciu
opatrenia

€

26 478

Ročná úspora realizáciou úsporného
opatrenia

€

329

Jednoduchá doba návratnosti (TS)

rok

80,4

Reálna doba návratnosti (TSD)
Čistá súčasná hodnota (NPV)
Vnútorné výnosové percento (IRR)
Ukazovateľ ziskovosti

rok

-

€
%
%

-19098,7
27,87%

Ekonomické hodnotenie – výmena osvetlenia + regulácia
Ukazovateľ

jednotka

Odhad investičných nákladov na realizáciu
opatrenia

€

1 676

Ročná úspora realizáciou úsporného
opatrenia

€

108

Jednoduchá doba návratnosti (TS)

rok

15,5

Reálna doba návratnosti (TSD)
Čistá súčasná hodnota (NPV)
Vnútorné výnosové percento (IRR)
Ukazovateľ ziskovosti

rok

18,4

€
%
%

742,5
4,9%
144,30%

Ekonomické hodnotenie – hydraulické vyregulovanie + termostatizácia
Ukazovateľ

jednotka

Odhad investičných nákladov na realizáciu
opatrenia

€

1 650

Ročná úspora realizáciou úsporného
opatrenia

€

146

Jednoduchá doba návratnosti (TS)

rok

11,3

Reálna doba návratnosti (TSD)
Čistá súčasná hodnota (NPV)
Vnútorné výnosové percento (IRR)
Ukazovateľ ziskovosti

rok

12,8

€
%
%

1609,4
7,9%
197,54%
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Ekonomické hodnotenie – stavebné opatrenia
Ukazovateľ

jednotka

Odhad investičných nákladov na realizáciu
opatrenia

€

77 699

Ročná úspora realizáciou úsporného
opatrenia

€

1 848

Jednoduchá doba návratnosti (TS)

rok

42,0

Reálna doba návratnosti (TSD)
Čistá súčasná hodnota (NPV)
Vnútorné výnosové percento (IRR)
Ukazovateľ ziskovosti

rok

79,0

€
%
%

-36303,5
-2,1%
53,28%

Ekonomické hodnotenie – TZB opatrenia
Ukazovateľ

jednotka

Odhad investičných nákladov na realizáciu
opatrenia

€

3 326

Ročná úspora realizáciou úsporného
opatrenia

€

254

Jednoduchá doba návratnosti (TS)

rok

13,1

Reálna doba návratnosti (TSD)
Čistá súčasná hodnota (NPV)
Vnútorné výnosové percento (IRR)
Ukazovateľ ziskovosti

rok

15,1

€
%
%

2351,9
6,5%
170,71%

Ekonomické hodnotenie – všetky opatrenia spolu
Ukazovateľ

jednotka

Odhad investičných nákladov na realizáciu
opatrenia

€

81 025

Ročná úspora realizáciou úsporného
opatrenia

€

1 996

Jednoduchá doba návratnosti (TS)

rok

40,6

Reálna doba návratnosti (TSD)
Čistá súčasná hodnota (NPV)
Vnútorné výnosové percento (IRR)
Ukazovateľ ziskovosti

rok

73,3

€
%
%

-36311,2
-1,8%
55,19%
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Sumarizačná tabuľka úspor, nákladov na realizáciu a návratností navrhovaných
opatrení:

Cena
Spotreba
energie
(kWh)
€/kWh

Ročná
úspora
(kWh)

Náklad
Jednoduc
Ročná
na
Reálna
há
úspora realizáciu
návratno
návratno
(€)
opatrenia
sť (rok)
sť (rok)
(€)

Opatrenie

Energia

Úspora
v%

Zateplenie
obvodového plášťa

teplo

42,8%

47 474

0,0538

20 309

1 092

19 920

18,2

22,3

Zateplenie strechy

teplo

16,9%

47 474

0,0538

8 015

431

16 760

38,9

67,3

Výmena okien za
tepelnoizolačné

teplo

0,5%

47 474

0,0538

258

14

550

39,4

69,0

Zateplenie podlahy

teplo

12,9%

47 474

0,0538

6 127

330

17 020

51,7

147,8

EE

36,4%

1 900,0

0,1561

692

108,0

1 260

11,6

13,2

teplo

5,7%

47 474

0,0538

2 706

146

1 250

8,6

9,4

Spolu teplo

teplo

74,0%

47 474

0,0538

35 115

1 889

55 500

29,4

42,2

Spolu EE

EE

36,4%

1 900,0

0,1561

692

108,0

1 260

11,6

13,2

Spolu

teplo,
EE

72,5%

49 374

0,0538;
0,1561

35 807

1 997

56 760

28,4

40,1

Výmena osvetlenia
+ regulácia
Hydraulické
vyregulovanie

7.6 ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE
Údaje v tabuľke uvažujú aj so stratou na zdroji tepla v kotolni. Faktor transformácie
a distribúcie energie pre štandardný kotol - nový je stanovený podľa vyhlášky č.
364/2012 na 0,89.
Environmentálne hodnotenie - všetky navrhované opatrenia
EMISIE

TZL

SO2

NOX

CO

CO2

Teplo - súčasný stav (kg)
Elektrická energia - súčasný stav (kg)
Spolu - súčasný stav (kg)
Teplo - navrhovaný stav (kg)
Elektrická energia - navrhovaný stav (kg)
Spolu - navrhovaný stav (kg)

0,448
0,338
0,786
0,1167
0,215
0,332

0,054
1,691
1,745
0,0140
1,075
1,089

8,739
1,858
10,597
2,275
1,182
3,457

3,529
0,855
4,384
0,919
0,544
1,462

10772,9
556,7
11329,6
2804,6
354,0
3158,6

Úspora

57,8%

37,6%

67,4%

66,6%

72,1%
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7.7 PREDPOKLAD SPLNENIA ENERGETICKEJ
HOSPODÁRNOSTI BUDOV
V súvislosti so zákonom o energetickej hospodárnosti budov a príslušných vyhlášok
sa preukazuje predpoklad splnenia požiadaviek na globálny ukazovateľ primárnej
energie.
Podľa §4 ods. 13 vyhlášky č. 364 / 2012 je minimálnou požiadavkou pre významne
obnovované budovy horná hranica triedy B pre globálny ukazovateľ. Podľa §5 ods. 3
vyhlášky č. 364 / 2012 je po 31.12.2015 minimálnou požiadavkou pre významne
obnovované budovy horná hranica energetickej triedy A1 ak je to technicky, funkčne
a ekonomicky uskutočniteľné.
Energetické triedy podľa vyhlášky č. 364 / 2012 ( hodnotenie podľa a §4 ods. 13
vyhlášky č. 364 / 2012 )
Energetické triedy
osvetlenie

celková
potreba
energie

primárna
energia

požiadavka
pre
primárnu
energiu

hodnotenie

B

C

F

F

B

nevyhovuje

B

A

B

B

B

vyhovuje

vykurovanie

teplá
voda

súčasný stav

G

navrhovaný
stav

B

Po návrhu úsporných opatrení sa predpokladá energetická trieda primárnej energie
B, čo spĺňa technické normy, a taktiež aj jednu z podmienok operačného programu
kvalita životného prostredia.
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8. ZÁVER
Po zhodnotení výsledkov energetického auditu je možné konštatovať, že navrhované
opatrenia prinesú očakávané zmeny, ktoré sa prejavia nielen v úspore energie, ale aj
v zlepšení vnútorných hygienických podmienok.
Navrhované opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov boli zvolené
s ohľadom na STN 73 0540 pre normalizované (požadované) hodnoty platné do
konca roku 2015.
Od 1.1.2016 dochádza k sprísneniu požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti
stavebných konštrukcií a budov. Ak by malo dôjsť k realizácií opatrení týkajúcich sa
zlepšenia tepelnotechnických vlastností budov po roku 2015, je nutné sa riadiť
novými prísnejšími požiadavkami normy STN 73 0540. V takomto prípade sa
predpokladá dosiahnutie vyšších úspor energie ako je uvedené v predmetnom
energetickom audite. Zároveň je potrebné uvažovať aj so zvýšením investičných
nákladov na realizáciu opatrení. Pre splnenie prísnejších požiadaviek STN 73 0540
po roku 2015 bude možno potrebné vykonať aj ďalšie úsporné opatrenia ako je napr.
inštalácia vetracieho systému s rekuperáciou tepla.
S ohľadom na požiadavky normy STN 73 0540 pre rok 2015 sa odporúča na budove
zrealizovať:
-

zníženie energetickej náročnosti budov zlepšením tepelnotechnických vlastností
obalových konštrukcií – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy,
zateplenie podlahy na teréne a výmenu starých drevených okien za nové
termoizolačné,

-

hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,

-

rekonštrukciu osvetlenia vnútorných priestorov s reguláciou osvetľovacej sústavy.

Po realizácií všetkých navrhovaných opatrení sa predpokladajú celkové úspory
energie vo výške 72,5%. Jednoduchá návratnosť investície na realizovanie úsporných
opatrení je určená výpočtom na 28,4 roka, reálna návratnosť na 40,1 roka.
Po realizácii akýchkoľvek úsporných opatrení vplývajúcich na spotrebu tepla na
vykurovanie je potrebné zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
resp. prispôsobiť hydraulicky vyregulovanú sústavu novým podmienkam.
Podľa vyhlášky č. 364 / 2012 je horná hranica triedy „B“ globálneho ukazovateľa pre
budovy škôl a školských zariadení na úrovni 136 kWh/m2. Predpokladá sa, že
realizáciou opatrení sa dosiahne hodnota globálneho ukazovateľa hodnotu cca 113
kWh/m2, čo spĺňa podmienku operačného programu kvalita životného prostredia.
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Pri riešení projektovej dokumentácie stavby boli použité nasledujúce právne predpisy a platné
technické normy: zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z., vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. (ďalej len "vyhláška"), vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z., STN 73 0834, 73 0863/Z1 a 73 0802/Z1 a ďalšie súvisiace platné
právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi.
Koncepcia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je vypracovaná na základe požiadavky
investora pre účely stavebného konania, dôvodom ktorého zateplenie obvodových konštrukcií MŠ Dlhé
Klčovo. Podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre účel
zmeny stavby boli získané od Ing. Jaroslava Štefánika.
2)

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Budovu materskej školy tvorí jednopodlažný nepodpivničený objekt. Pôvodné steny budovy sú murované
z prírodného kameňa, murivo prístavby bolo zrealizované z pórobetónových tvárnic hr.400 a 300 mm.
Zastrešenie budovy tvorí drevená pultová strecha s podstrešným priestorom, strehu zadnej prístavby tvorí
jednoplášťová plochá strecha. Okná a vstupné dvere v budove boli v prevažnej miere vymenené za nové
plastové. Okná v zadnej prístavbe sú pôvodné drevené zdvojené, vonkajšie vstupné dvere v zadnej prístavbe
sú plné drevené. Podlahy sú konštrukčnej výšky 100 mm s nášľapnou vrstvou z PVC podlahoviny, keramickej
dlažby a cementového poteru.
S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek budovy,
navrhujeme obvodové steny zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom ETICS s tepelnou izoláciou z
grafitového expandovaného polystyrénu EPS-F hr. 200 mm. Kontaktný zatepľovací systém je zložený z
dosiek z expandovaného polystyrénu EPS-F a krycej vrstvy, ktorá je odolná voči poveternostným vplyvom.
Soklové murivo po obvode budovy navrhujeme zatepliť extrudovaným polystyrénom XPS hr. 150 mm.
Stropnú konštrukciu v podstrešnom priestore zatepliť voľne uloženou minerálnou vlnou ISOVER Unirol Profi
hr. 400 mm. Plochú strechu zadnej prístavby navrhujeme zatepliť expandovaným strešným polystyrénom
100S hr. 400 mm.
3)

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Zvislé nosné, nenosné, obvodové zvislé aj vodorovné konštrukcie stavby sú tvorené z existujúcej
železobetónovej konštrukcie a murovaných obvodových konštrukcií. Pôvodné konštrukcie ostávajú bez
zmeny.
4)

RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
4.1

Zmeny v konštrukciách stavby

Projekt ráta so zmenou bez stavebných úprav. Pri riešených úpravách nedôjde k žiadnym búracím
prácam, pričom taktiež nedochádza k zmenám vnútorného členenia existujúcich priestorov stavby.
Na základe čl. 2.1.2 STN 73 0834, sa za zmenu v užívaní objektu považuje tá zmena pri ktorej dôjde k:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia;
zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an;
zvýšeniu počtu osôb podľa STN 92 0241;
zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo osôb neschopných pohybu;
k dodatočnému zatepleniu stavieb kontaktným zatepľovacím systémom;
zmene doterajšieho technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie;
zmene účelu stavby (vecne príslušnej projektovej normy)

Ak sa podľa čl. 2.2.3 STN 73 0834 jedná o zateplenie stavby kontaktným zatepľovacím systémom,
zmeny v konštrukciách stavby radíme do zmeny stavby skupiny II, preto, sa zateplenie existujúcej stavby
kontaktným zatepľovacím systémom rieši podľa čl. 6.2.4.11 STN 73 0802.
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Pri zmenách stavby skupiny II. sa postupuje podľa zásad z čl. 2.2.4 STN 73 0834 nasledovne:
A) vnútorný priestor dotknutý zmenou stavby sa posúdi z hľadiska nutnosti (nevyhnutnosti) delenia
na požiarne úseky;
B) posúdi sa stupeň horľavosti použitých látok a požiarna odolnosť stavebných konštrukcií
požiarnych úsekov, vytvorených podľa 2.2.4 a to:
- požiarnych deliacich konštrukcií,
- nosných konštrukcií zabezpečujúcich stabilitu požiarnych úsekov,
- konštrukcií chránených únikových ciest vrátane konštrukcií zaisťujúcich ich stabilitu,
- konštrukcií novovybudovaných alebo menených z iných dôvodov,
- konštrukcií nenosných častí obvodových stien požiarnych úsekov, pri ktorých sa posudzujú
odstupové vzdialenosti podľa čl. 3.6.1;
C) posúdia sa únikové cesty zmenených častí stavby;
D) posúdia sa odstupové vzdialenosti v prípadoch podľa čl. 3.6.1 STN 73 0834;
E) posúdia sa zariadenia na protipožiarny zásah a požiarnotechnické zariadenia;
Požiarna odolnosť a stupeň horľavosti stavebných hmôt menených prvkov nebude znížený. Taktiež
nedôjde k predĺženiu ani k zúženiu pôvodných únikových ciest a k inštalácii technologických
a vzduchotechnických zariadení. Pri riešených úpravách taktiež nebude zväčšená šírka a výška požiarne
otvorených plôch v obvodových konštrukciách viac ako o 100 mm.
5)

ROZDELENIE STAVBY NA POŽIARNE ÚSEKY
Pri riešenej zmene stavby nedôjde k zmene pôvodných požiarnych úsekov.

6)

OBSADENIE STAVBY OSOBAMI

V stavbe v zmysle STN 92 0241 nedôjde k zvýšeniu počtu osôb. Preto obsadenie stavby osobami pre
riešenú stavbu neurčujeme.
7)

KONŠTRUKCIE STAVBY

Pri riešených úpravách nedôjde k zmene konštrukčného celku stavby a nedôjde k zníženiu požiarnej
odolnosti existujúcich obvodových, vnútorných nosných a nenosných stavebných konštrukcií stavby.
Podľa čl. 6.2.4.11 STN 73 0802 sa v stavbách s požiarnou výškou do 22,5 m sa môže v kontaktných
zatepľovacích systémoch použiť tepelná izolácia najviac s triedou reakcie na oheň E a kontaktný zatepľovací
systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac B-s1, d0 (podľa STN EN 13501-1) alebo tepelná izolácia
horľavosti A alebo B (podľa STN 73 0861 alebo STN73 0862)
V prípade tejto stavby sa jedná o požiarnu výšku menšiu ako 22,5 m. Pri riešenej zmene je navrhnutý
zatepľovací systém z expandovaného grafitového polystyrénu EPS-F hr. 200 mm, ktorý bude inštalovaný na
všetkých obvodových stenách materskej školy. Pri inštalácií bleskozvodného zariadenia je potrebné dodržať
bezpečnostnú vzdialenosť 10 cm z oboch strán bleskozvodu, resp. na zateplenie okolo bleskozvodu je
potrebné inštalovať zatepľovací systém s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0.
Ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické
osvedčenia na stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť.
8)

POSÚDENIE ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTÍ

Pri riešených stavebných úpravách nedochádza k zväčšeniu existujúcich obvodových konštrukcií viac
-2
ak o 100 mm, ale použitím EPS-F hr. 200mm vzniká čiastočne požiarne otvorená plocha (Q=124,8MJm ).
Odstupovú vzdialenosť určím podľa čl. 8.4.5 STN 73 0802. V tomto prípade je 4,5m x 0,37=1,6m.
Odstupová vzdialenosť vyhovuje.
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ZABEZPEČENIE EVAKUÁCIE OSÔB A URČENIE ÚNIKOVÝCH CIEST

Pri riešených zmenách a úpravách nedôjde k zúženiu šírky a predĺženiu dĺžky existujúcich únikových
ciest pod pôvodnú hranicu. V riešenej stavbe vedú z priestorov stavby nechránené únikové cesty po rovine,
ktoré ústia na voľné priestranstvo.
10) ZÁVER
Prevádzkovateľ stavby musí zabezpečiť po stavebnom rozhodnutí (v súlade s platnými právnymi
predpismi – zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi) spracovanie príslušnej dokumentácie
ochrany pred požiarmi a dodržiavať aj ďalšie ustanovenia vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii a súvisiacich predpisov. Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe projektu.
V prípade zmeny účelu priestorov objektu alebo aj dispozičnej zmeny je nutné prehodnotiť protipožiarne
zabezpečenie stavby a doplniť projekt v súlade so skutočným stavom. V opačnom prípade projektant
nenesie zodpovednosť za riešenie požiadaviek na protipožiarne zabezpečenie stavby.

Vranov nad Topľou, 12/2015
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OBRÁZKOVÁ PRÍLOHA

● kotvenie pred výstužnou mriežkou
● dodatočné prikotvenie mriežky
OBLASŤ NÁROŽIA:
- v oblasti nárožia počet rozperných kotiev zdvojnásobiť min. na 8 ks/m2
- kotvenie je treba upresniť v zmysle technologického predpisu konkrétneho zatepľovacieho
systému
- tanierové rozperky kotviť min. 40 mm do neporušeného podkladu

Detail začiatku zateplenia pri sokli

Detail dilatácie obvodového plášťa

Detail zateplenia vonkajšieho kúta

Detail zateplenia vonkajšieho rohu

Detail okenného parapetu - plastové okno

Detail okenného nadpražia - plastové okno

Detail zateplenia atiky

V požiarnenebezpečnom priestore MŠ sa nachádzajú
časti stavby, ktoré sú bez otvorov a strešný plášť je z
nehorľavých prvkov - D1

INŽINIERSKY ATELIÉR, s.r.o.
Na vŕšku 2417/38

093 02 Vranov nad Topľou
email: jan.bidlencik@centrum.sk

mobil: 0903 483 651

STATICKÝ POSUDOK
VYJADRENIE K NAVRHOVANEJ ÚPRAVE

Stavba

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY
V OBCI DLHÉ KLČOVO
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OBEC DLHÉ KLČOVO

Miesto stavby

DLHÉ KLČOVO
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Ing. Bidlenčík Ján

Reg. číslo

0590 * I3

Číslo posudku

56-V/15

Dátum

11/2015

STATICKÝ POSUDOK

1.0

Spracovateľ :

Inžiniersky ateliér, s.r.o., Na vŕšku 2417/38, Vranov nad Topľou, Ing. Bidlenčík Ján, autorizovaný
stavebný inžinier,
2.0

Všeobecne :

Statický posudok vypracovaný na základe projektovej dokumentácie Ing. arch. Ľubomír Naňák.
Posudzované sú stavebné úpravy budovy.
3.0

Použité normy a podklady :
STN EN 1991-2-1 – Zaťaženie stavebných konštrukcií
STN EN 1992-1-1 – Navrhovanie betónových konštrukcií
STN EN 1996-1-1 – Navrhovanie murovaných konštrukcií
STN EN 1991-1-1 – Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb
STN EN 1993-1-1 – Navrhovanie oceľových konštrukcií
Obhliadka jestvujúceho stavu

4.0

Popis stavebných úprav :

Investor požaduje vyhotovenie nasledovných stavebných úprav :
-

vyhotovenie dodatočného zateplenia obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom
polystyrénom hr. 200 mm a následne povrchovej úpravy

-

vyhotovenie dodatočného zateplenia ostenia polystyrénom hr. 30 mm

-

vyhotovenie dodatočného zateplenia stropu v pôjdovej časti z minerálnej vlny
2 x 200 mm, objemovej hmotnosti 100 kg/m3

-

výmena krytiny za mäkkú, fólia Fatrafol na debnenie z OSB dosiek

Búracie práce vyplývajúce z navrhovaných úprav sú vyznačené v časti ASR.

5.0

Popis nosnej konštrukcie budov :

Posudzovaný objekt, budova je jednopodlažná vytvorená klasickou technológiou murovaných stien.
Obvodové nosné steny sú z časti kamenné hr. 700 mm, z časti je to nosná stena pórobetónová hr. 300
mm. Stropná konštrukcia je vytvorená z predpätých panelov (SPIROL) hr. 250 mm. Budova je stužená
obvodovým vencom v úrovni pod stropom. Založenie stavby je na pásových základoch
s predpokladaným priamkovým zaťažením.
Strecha je pultová s nízkym sklonom.
6.0

Popis stavebných úprav:

Dodatočné zateplenie obvodových stien sa prevedie kontaktným zatepľovacím systémom z polystyrénu.
Na priamej stene je hrúbka polystyrénu 200 mm, ostenia sú z polystyrénu hr. 30 mm. Kotvenie
polystyrénových dosiek formou zatĺkacích hmoždiniek. Technologický postup prác je popísaný v
technickom predpise zatepľovacieho systému. Počet hmoždiniek je preukázaný výpočtom. Dodatočné
zateplenie stropu sa prevedie voľným uložením na už jestvujúcu hornú hranu stropu. Izolácia sa použije
minerálna vlna 2 x 200 mm, objemovej hmotnosti 100 kg/m3. Navrhované priťaženie neobmedzí
v súčte zaťažení dovolené namáhanie stropnej konštrukcie.
Pri posudzovaní som uvažoval II. vetrovú oblasť, terén typu A, snehová oblasť II.
7.0

Závery statického posudku :

Po vyhotovení horeuvedených úprav, nosné prvky objektu pri posúdení na medzný stav únosnosti a
použiteľnosti
- vyhovujú-.

8.0
-

Dôležité upozornenia :
zasahovať akýmkoľvek spôsobom do nosných stenových a stropných konštrukcií
mimo navrhovanú úpravu je
- n e p r í p u s t n é -.

Pri obhliadke a zisťovaní som nezistil žiadne trhliny, ani praskliny statického charakteru v nosnej
konštrukcií.

Povrchy

sú v

stave prislúchajúce veku a používaniu budovy. Statický posudok je

súčasťou projektovej dokumentácie navrhovaných úprav, prípadná zmena zaťaženia vyžaduje nové
posúdenie.
Doložka :

Odborný posudok som vypracoval ako autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v zozname
autorizovaných stavebných inžinierov Slovenskej komory stavebných inžinierov s registračným číslom
0590 pre kategóriu Statika stavieb v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Odborný posudok je zapísaný v denníku číslo 4 pod poradovým číslom 29/12.

Vranov n.T., 11/2015

Vypracoval: Ing. Bidlenčík Ján

SPRIEVODNÁ SPRÁVA
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY
1.1. Názov:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HODSPODÁRNOSTI
MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DLHÉ KLČOVO

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Dlhé Klčovo, Dlhá 258/61
669 kat. úz. Dlhé Klčovo
PREŠOV
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Obec Dlhé Klčovo
Obec Dlhé Klčovo

Miesto stavby:
Parc. Číslo:
Krajský úrad:
Okresný úrad:
Mestský úrad:
Vlastník objektu:
Investor stavby:

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA.
2.1. Objednávateľ: Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84 Dlhé Klčovo
2.2. Štatutárny orgán: Andrej Kulik, starosta obce
2.3. Identifikačné číslo organizácie: 00332356
3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZHOTOVITEĽA.
3.1. Zhotoviteľ: Ing. arch. Ľubomír NAŇÁK- architektonická agentúra
Osloboditeľov 364, 094 13 Sačurov
3.2. Štatutárny orgán: Ing. arch. Ľubomír NAŇÁK
3.3. Identifikačné‚ číslo organizácie: 33268932
3.4. Daňové registračné‚ číslo: 6008087195/744
3.5. Číslo oprávnenia na projektovanie: 0645 AA 1004
3.6. Zhotovitelia jednotlivých častí PD:
Autori projektu :
Energetický audit:
Projektant ELI a bleskozvodu:
Projektant statiky:
Projektant požiar. ochrany:
Projektant vykurovania:

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

arch. Ľubomír Naňák
Jaroslav Štefánik
Ján Ilkovič
Marek Pačuta
Ján Bidlenčík
Slavomír Demčák
Ján Ivanko

4. Základné údaje charakterizujúce predmet zmluvy.
Predmetom projektovej dokumentácie je vypracovanie projektu pre realizáciu
stavby zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy materskej školy, ktorá
obsahuje:
a/ Energetický audit budovy MŠ
b/ Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií - dodatočné
zateplenie stien kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie stropov a
strechy, zateplenie podláh budovy, výmena okien a vonkajších vstupných dverí
c/ Rekonštrukcia osvetlenia a ELI vnútorných priestorov
d/ Rekonšrukcia a vyregulovanie vykurovacej sústavy

Budovu materskej školy tvorí jednopodlažný nepodpivničený objekt. Budova je
zachovalá, avšak s vysokou energetickou náročnosťou, niektoré poruchy stavby
zhoršujú mikroklimatické podmienky a bezpečnosť vyučovania v škole. Stav nosných
konštrukcií možno hodnotiť ako dobrý. Vrámci projektu bude zriadený bezbariérový
prístup do budovy pomocou navrhovanej rampy so sklonom 1:12.

5. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
1/ Zameranie existujúceho stavu a riešeného územia
2/ Mapové podklady riešeného územia, list vlastníctva
3/ Konzultácie s objednávateľom

6. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY
SO-01

vlastný objekt
zateplenie stien, strechy, stropov a podláh, výmena okien a
vstupných dverí, výmena osvetlenia, rekonštrukcia a vyregulovanie
teplovodnej vykurovacej sústavy

7. SÚHRNNÝ PREHĽAD KAPACITNÝCH ÚDAJOV

7.1. Celková zastavaná plocha budovy:
7.2. Celkový vykurovaný objem budovy:
7.3. Celková úžitková plocha budovy:

419,02 m2
1294,65 m3
308,92 m2

8. LEHOTA VÝSTAVBY
Termín začatia výstavby:
Lehota výstavby:

podľa pridelenia finančných prostriedkov
12 mesiacov

9. SÚHRNNÝ PREHĽAD NÁKLADOV
Stavebné náklady sú uvedené v samostatnej prílohe projektovej dokumentácie.

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
1. Charakteristika územia stavby
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Jedná sa o existujúcu budovu materskej školy so zastrešením pultovými
strechami, zastrešenie zadnej prístavby tvorí jednoplášťová plochá strecha. Vlastné
stavenisko je určené‚ zastavanou plochou objektu a vedľajšími priľahlými plochami,
ktoré sú potrebné pri realizácii stavby.
1.2. Stručná charakteristika objektov
Budovu materskej školy tvorí jednopodlažný nepodpivničený objekt. Nosný
systém budovy tvoria pôvodné steny murované z prírodného kameňa a steny
zrealizovanej prístavby z pórobetónových plynosilikátových tvárnic tvárnic hr. 300 a
400 mm. Zastrešenie budovy tvoria drevené pultové strechy so strešnou krytinou
z falcovaného pozinkovaného plechu, stropy sú drevené trámové. Zastrešenie zadnej
prístavby tvorí jednoplášťová nevetraná plochá strecha s povlakovou strešnou rytinou
z vrstvených asfaltových pásov, nosná konštrukciu zastrešenia zadnej prístavby je zo
ŽB stropných panelov PZD. Stavebnotechnický stav nosných konštrukcií múrov a
stropov je bez viditeľných porúch. Z toho dôvodu vyplýva klasifikácia stavu nosných
konštrukcií existujúceho objektu ako veľmi dobrá.
1.3. Vykonané prieskumy
Na základe energetického auditu spracovaného Ing. Jánom Ilkovičom možno
konštatovať, že budova materskej školy v súčasnom stave vykazuje poruchy tepelnej
ochrany a nevyhovujúci stav vykurovacej sústavy a osvetlenia vnútorných priestorov:
- Obvodový plášť budovy je v pôvodnom stave bez zateplenia. Konštrukcia
nevyhovuje súčasným požiadavkám normy STN 73 0540. Vonkajšia omietka je
na niektorých miestach opadaná
- Strešná konštrukcia nevyhovuje súčasným požiadavkám normy STN 73 0540
- Podlaha na teréne je v pôvodnom stave bez zateplenia, resp. s minimálnou
hrúbkou tepelnej izolácie. Táto konštrukcia nespĺňa súčasné požiadavky normy
STN 73 0540.
- Na budove sú prevažne osadené PVC okná s izolačným dvojsklom. Pôvodné
otvorové konštrukcie – drevené zdvojené okná a plné drevené dvere
nevyhovujú súčasným požiadavkám normy.
- Kotolňa je po rekonštrukcii a v súčasnosti nevyžaduje realizáciu žiadnych
úsporných opatrení.
- Rozvody vykurovania a vykurovacie telesá sú v objekte pôvodné oceľové.
- Radiátory sú bez termostatických ventilov a hlavíc.
- Príprava teplej vody je decentralizovaná. Teplá voda je pripravovaná v dvoch
elektrických a v jednom plynovom zásobníkovom ohrievači. Príprava TÚV je bez
cirkulácie, keďže ohrievače sú v blízkosti odberných miest.
- Osvetlenie priestorov MŠ je nevyhovujúce pomocou žiarivkových svietidiel
"T8" a klasických volfrámových žiaroviek

2. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie
2.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického
a stavebnotechnického riešenia
Urbanistické riešenie nebolo hodnotené z dôvodu, že predmetné pavilóny sú
existujúce, urbanisticky začlenené v areáli MŠ. Navrhnutá celková obnova s novým
farebným riešením fasády vytvára nový architektonický výraz budov zodpovedajúci
ich účelu. Celková obnova pavilónov skultúrňuje uvažovaný priestor, zároveň vytvára
vhodné‚ podmienky pre výchovu detí. Navrhované zateplenie stien, striech, výmena
okien, výmena osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy znižuje energetickú
náročnosť a umožňuje vzhľadom na stále sa zvyšujúce ceny energií značnú úsporu
finančných prostriedkov na prevádzku školy. Zároveň dochádza k predĺženiu životnosti
obnovovanej budovy. Bezbariérový prístup do budovy bude zriadený pomocou
navrhovanej celooceľovej rampy so sklonom 1:12. Nájazdové plochy a medzipodesta
rampy budú zrealizované z lemovaných podlahových roštov so štvorcovými otvormi.
2.2. Zdôvodnenie návrhu riešenia
Vyskytujúce sa poruchy na posudzovanej budove zhoršujú mikroklimatické a
hygienické parametre vnútorného prostredia, čím zhoršujú podmienky a bezpečnosť
užívania stavieb. V súčasnom stave z energetického hľadiska
budova vysoko
prekračuje základnú mernú potrebu tepla na vykurovanie pri zohľadnení tvarového
faktora, vykurovacia sústava je nevyregulovaná, osvetlenie budovy je neefektívne.
Vzhľadom na zistené poruchy pri obhliadke stavby bolo nevyhnutné pristúpiť
k uskutočneniu obnovy budovy, s cieľom zvýšenia jej energetickej účinnosti:
- Zateplenie stien kontaktným zatepľovacím systém ETICS s tepelnou izoláciou
z expandovaného grafitového polystyrénu EPS-F hr. 200
-Zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom XPS hr. 150 mm
- Zateplenie drevených trámových stropov minerálnou vlnou hr. 400 mm.
- Zateplenie strecha zadnej prístavby stabilizovaným strešným polystyrénom
100S hr. 400mm.
- Zateplenie podlahy tvrdenou PIR izoláciou hr. 50 mm.
- Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a osadenie termoregulačných
ventilov a hlavíc na vykurovacie telesá
- Nahradenie žiarivkových svietidiel "T8" žiarivkovými svietidlami "T5"
s reguláciou
- Nahradenie klasických volfrámových žiaroviek lineárnymi alebo úspornými
žiarivkami
- Zvýšenie efektivity využitia osvetľovacej sústavy reguláciou osvetlenia
- Regulácia úrovne osvetlenia na konštantnú úroveň
STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE
3.1. Stavebnotechnický stav konštrukcií
Stavebnotechnický stav nosných konštrukcií múrov a stropov je bez viditeľných
porúch. Z toho dôvodu vyplýva klasifikácia stavu nosných konštrukcií ako veľmi dobrá.
Stavebné konštrukcie z hľadiska bezpečnosti pri práci sú bezpečné. Z užívateľského
hľadiska sa v niektorých učebniach prejavujú záteky zo strechy objektu po i počas
dažďa, ktoré sú spôsobené poruchami strešnej krytiny. Vplyv týchto porúch na
statický stav konštrukcií v súčasnosti nie je viditeľný. Narušenie je viditeľné v stave
klampiarskych výrobkov - oplechovaní a ich napojení na stavebné konštrukcie.

3.2. Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií
Na základe vykonaného energetického auditu bol pre zateplenie stien vybraný
kontaktný zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z expandovaného grafitového
polystyrénu EPS-F hr. 200 mm. Sokel stavby sa zateplí nenasiakavým extrudovaným
polystyrénom XPS hr. 150 mm. Drevené trámové stropy sa zateplia voľne uloženou
minerálnou vlnou hr. 400 mm. Strecha zadnej prístavby bude zateplená
stabilizovaným strešným polystyrénom 100S hr. 400mm. Pre splnenie podmienok
tepelnej pohody a energetických požiadaviek navrhujeme zateplenie podlahy tvrdenou
PIR izoláciou hr. 50 mm. Pôvodné drevené zdvojené okná v zadnej prístavbe budú
vybúrané a osadené budú nové okná a vstupné dvere zo šesťkomorové plastového
profilu Uf=1,2 W/m2.K so zasklením izolačným dvojsklom Ug=1,0 W/m2.K.
Navrhované stavebné úpravy obalových konštrukcií vyhovujú normovým kritériám.
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla po realizácii navrh. úprav Ue,m=0,240 W/m2.K.
3.3. Rekonštrukcia vykurovacej sústavy
Po realizácii úsporných opatrení stavebného charakteru je potrebné zabezpečiť
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a osadenie termoregulačných ventilov
a hlavíc na vykurovacie telesá. Vzhľadom na havarijný stav existujúcej vykurovacej
sústavy je navrhnutá demontáž pôvodného ÚVK od výstupu z čerpadlovej skupiny
smerom k vykurovacím telesám a celková rekonštrukcia ÚVK.
3.4. Návrh rekonštrukcie osvetlenia
Návrh na rekonštrukciu osvetľovacej sústavy pozostáva zo zníženia príkonu
osvetľovacej sústavy s nahradením žiarivkových svietidiel „T8“ žiarivkovými svietidlami
„T5“ s reguláciou, nahradenie klasických volfrámových žiaroviek lineárnymi alebo
úspornými žiarivkami a zvýšenie efektivity využitia osvetľovacej sústavy reguláciou
osvetlenia.
3.5. Energetické hodnotenie navrhovaných opatrení
Všetky spomínané konštrukčné opatrenia ako súčasť celkovej obnovy materskej
školy, výrazne znižujú potrebu energie na vykurovanie a osvetlenie budovy.
Spracované hodnotenie preukázalo, že v predmetnej budove realizáciou navrhovaných
opatrení v zmysle spracovaného energetického auditu a to zníženim tepelných strát,
celkovou rekonštrukciou vykurovacej sústavy a rekonštrukciu osvetlenia vnútorných
priestorov s reguláciou osvetľovacej sústavy budovy dôjde k výraznému zníženiu
potreby energie. Po realizácií všetkých navrhovaných opatrení sa predpokladajú
celkové úspory energie vo výške 72,5%. Podľa vyhlášky č. 364/2012 je horná hranica
triedy „B“ globálneho ukazovateľa pre budovy škôl a školských zariadení na úrovni
136 kWh/m2. Predpokladá sa, že realizáciou opatrení sa dosiahne hodnota
globálneho ukazovateľa hodnotu cca 113,1 kWh/m2, čo spĺňa podmienku
operačného programu kvalita životného prostredia.

Potreba energie na vykurovanie v navrhovanom stave: 52 kWh/m2
energetická trieda: B - vyhovuje
Potreba energie na prípravu TV v navrhovanom stave: 7,6 kWh/m2
energetická trieda: B - vyhovuje
Potreba energie na osvetlenie v navrhovanom stave: 5,7 kWh/m2
energetická trieda: A - vyhovuje
Celková potreba energie v navrhovanom stave: 65,2 kWh/m2
energetická trieda: B - vyhovuje
Primárna energie v navrhovanom stave: 113,1 kWh/m2
energetická trieda: B - vyhovuje
Podrobné hodnotenie je uvedené v ENERGETICKOM AUDITE.
4. Požiarna bezpečnosť stavby
Stavba je podľa STN 73 0834 zaradená do II. skupiny zmeny stavieb. Stavba
slúži a bude slúžiť ako priestor pre školskú výchovu. Pri riešenej stavbe nedôjde
k zmene pôvodných požiarnych úsekov. Taktiež v zmysle STN 92 0241 nedôjde
v stavbe k zvýšeniu počtu osôb. Podľa čl. 6.2.4.11 STN 73 0802 sa v stavbách
s požiarnou výškou do 22,5 m môže v kontaktných zatepľovacích systémoch použiť
tepelná izolácia najviac s triedou reakcie na oheň E a kontaktný zatepľovací systém
musí mať triedu reakcie na oheň najviac B-s1, dO /podľa STN EN 13501-1/, alebo
tepelná izolácia horľavosti A alebo B. Pri inštalácii bleskozvodového zariadenia je
potrebné dodržať bezpečnú vzdialenosť 10 cm z oboch strán bleskozvodu, resp.
na zateplenie okolo bleskozvodu je potrebné inštalovať zatepľovací systém s triedou
reakcie na oheň najviac A2-s1, dO. Podrobné riešenie je uvedené v samostatnej
časti PD – Požiarnobezpečnostné riešenie.
5. Elektroinštalácia a osvetlenie
Osvetlenie v jednotlivých miestnostiach je navrhované v zmysle platných
noriem, predovšetkým STN EN 12464-1. Rozvody k svietidlám budú riešené káblami
rozmerov 3x1,5. V miestnostiach 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.13, 1.16, 1.18. je riešená
regulácia osvetlenia na základe intenzity denného svetla. Komunikácia jednotlivých
prvkov bude zabezpečená po zbernicovom systéme DALI. Každá miestnosť bude
vybavená multisenzorom na snímanie intenzity a taktiež ovládacím modulom
na spínanie svetiel, prípadne viacerými ak sa jedná o priechodziu miestnosť. V týchto
miestnostiach sú navrhnuté zápustné svietidlá s lineárnymi žiarivkovými zdrojmi a
elektronickým predradníkom vhodným na zapojenie so senzormi 1-10V/DALI, okrem
miestnosti 1.18 kde budú inštalované prisadené svietidlá. V ostatných miestnostiach
sú navrhnuté svietidlá s lineárnymi žiarivkovými zdrojmi, alebo kompaktnými
žiarivkovými zdrojmi. Novonavrhované rozvody k zásuvkám budú riešené príslušnými
celoplastovými káblami rozmerov 3x2,5 a 5x2,5. Vo všetkých zásuvkových obvodoch
budú použité na vývodoch prúdové chrániče s rozdielovým vypínacím prúdom
I∆=30mA. V zmysle normových požiadaviek budú použité ochranné prístroje, ktoré
musia samočinne odpojiť napájanie ku krajnému vodiču obvodu alebo zariadenia
v stanovenom čase odpojenia. Tento čas je stanovený u obvodov s menovitým
striedavým napätím na 120V<UO≤230V na 0,4s, u obvodov menovitým striedavým
napätím na 230V<UO≤400V na 0,2s.
Súčasná elektoinštalácia v stavbe je riešená v zmysle noriem, ktoré už nie sú
platné, preto sa neuvažuje s jej využitím a bude počas stavebných prác
zdemontovaná. Podrobné riešenie je uvedené v samostatnej časti PD.

6. Ochrana pred bleskom
Návrh systému vonkajšej ochrany pred bleskom vychádza z STN EN 62305-3.
Vonkajší LPS je riešený ako neizolovaný, t.j. osadený na chránenej stavbe.
Zachytávacia sústava je tvorená sústavou zachytávačov a vedení inštalovaných
na povrchu strechy. Pre umiestnenie zachytávacej sústavy bola použitá metóda
mrežovej sústavy s veľkosťou ôk do veľkosti 20x20m. Vývyšené časti budú chránené
dodatočným tyčovým zachytávačom. Spájanie jednotlivých kruhových vodičov AlMgSi
Ø8 mm je potrebné vykonať svorkami. Pre navrhovaný LPS tiredy IV je riešených
6 zvodov s dodržaním pravidelných vzájomných vzdialeností po obvode objektu.
Všetky zvody budú realizované ako zhotovené vonkajšie zvody. Vo výške 1800 mm
nad upraveným terénom osadiť na každom zvode skúšobnú 4-skrutkovú svorku.
Uzemňovacia sústava objektu bude realizovaná uzemňovačom typu „A“, ktorý bude
inštalovaný ako vodorovný v zemi v hĺbke 700 mm pod upraveným terénom
vo vzdialenosti min. 1000mm od obvodových stien objektu.
Vnútorný systém LPS zabraňuje nebezpečnému iskreniu vnútri stavby, použitím
buď ekvipotencionálneho pospájania alebo dostatočnej vzdialenosti „s“ medzi
súčasťami LPS a ostatnými elektrickými vodivými prvkami vnútri stavby. Pre pripájanie
a spájanie jednotlivých súčastí vyrovnania potenciálov budú použité materiály
zo žiarovo pozinkovanej ocele a izolované medené vodiče. Na rozhraní zón PLZ0
a LPZ1 bude inštalovaná ochrana proti prepätiu typu SPD 1+2. Týmto rozhraním je
rozvádzač RS. Káble vstupujúce do objektu resp. prechádzajúce z interiéru do
exteriéru budú chránené prepäťovými zariadeniami. Podrobné riešenie je uvedené
v samostatnej časti PD.
7. Ústredné vykurovanie
Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia vykurovacej sústavy
vyplývajúca z realizácie opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu.
Pôvodná vykurovacia sústava je s vykurovacími telesami staršieho typu s ventilmi
bez možnosti regulácie a osadenia termostatických hlavíc, oceľové rozvody sú veľkých
dimenzií. Navrhnutá je preto demontáž pôvodného ÚVK od výstupu z čerpadlovej
skupiny smerom k vykurovacím telesám. Ohrev teplej vody ostáva pôvodný pomocou
ohrievačov osadených blízko odberných miest.
7.1. Kotolňa
Zdroj tepla pre vykurovanie ostáva bez zmeny – závesný plynový kotol
JUNKERS ZBR 42-3 s modulovaným výkonom 10,2 – 40,8 kW.
7.2. Navrhovaný vykurovací systém
Vykurovací systém je navrhovaný dvojrúrkový z lisovanej uhlíkovej ocele.
Navrhovaný ležatý rozvod bude vedený nad podlahou. Vykurovacie telesá sú
navrhnuté oceľové doskové stavebnej výšky 600 mm s bočným pripojením.
Na prívode VT sú osadené termostatické priame ventily a termostatické hlavice.
Spiatočka bude opatrená priamymi resp. rohovými regulačnými spojkami, na ktorých
sa zrealizuje hydraulické zaregulovanie sústavy. Regulácia vykurovania ostáva
jestvujúca – izbovým termostatom osadeným v m.č. 1.16. Podrobné riešenie je
uvedené v samostatnej časti PD.

8. Príprava teplej vody
Ohrev teplej vody ostáva pôvodný pomocou ohrievačov osadených blízko
odberných miest. Teplá voda je pripravovaná v elektrických zásobníkových
ohrievačoch s objemom 80 litrov a 5 litrov a v plynovom zásobnikovom ohrievači
s objemom 80 litrov.
9. Územno-technické podmienky prípravy stavby vrátane pripojenia
na rozvodné siete
Prívod vody pre realizáciu stavby bude zabezpečený z existujúcich rozvodov
studenej vody v škole cez podružný vodomer. Elektrická energia bude zabezpečená
staveniskovou prípojkou napojenou z hlavného rozvádzača cez samostatné meranie
spotreby el. energie.
10. Požiadavky na konečnú úpravu územia
Po ukončení stavebných prác sa pozemok vyčistí. Konečná úprava
nespevnených plôch nadviaže na okolitý terén.
11. Starostlivosť o životné prostredie
Výstavbou objektu sa neporuší stav životného prostredia v danej lokalite mesta,
práve naopak, obnova objektu skultúrni uvažovaný priestor. Dažďové vody zo striech
sú zvedené do vonkajších dažďových zvodov s ich vyustením do vsakovacích jám.
12. Starostlivosť o bezpečnosť práce
Pri búracích a stavebných prácach je potrebné dodržať podmienky bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 59/1982 Z.z.. Je potrebné dodržať
požiadavky vyhlášky č. 374/1990 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.
13. Odpadové hospodárstvo
Problematiku odpadového hospodárstva musíme rozdeliť na časť výstavby
objektu a spôsobu nakladania s odpadmi po ich vzniku.
a) Výstavba objektu
Pri výstavbe budú vznikať rôzne stavebné odpady, tieto sú zaradené
v zmysle Vyhlášky MŽP číslo 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg
odpadov, následovne:
kategória ostatné odpady
15 01 01 – obaly z papiera a lepenky
17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek a dlaždíc iné ako
uvedené 17 01 06
17 04 05 – železo a oceľ
17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb iné ako v 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03
20 03 01 – zmesový komunálny odpad

kategória nebezpečné odpady
15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
15 01 11 – kovové obaly obsahujúce nebezpečné látky

b) Nakladanie s vzniknutými odpadmi
Nakladanie s vzniknutými odpadmi musí byť v súlade s platnou legislatívou na
úseku odpadového hospodárstva t.j. zákonom 223/2001 Z.z. o odpadoch. Vznikajúce
odpady sa budú v maximálnej miere využívať, ak to nebude možné budú
sa zneškodňovať na povolených zariadeniach, ktoré sú na tento účel určené. Odpady,
ktoré sa nedajú využívať, budú zneškodňované na skládkach odpadov. Odpady
zaradené do kategórie nebezpečných sa budú zneškodňovať, resp. využívať formou
sprostredkovateľskej firmy, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie, a to na základe
uzatvorenej zmluvy.

Vranov n/T, 12/2015
Vypracoval: Ing. Štefánik

1. Stručná charakteristika existujúceho objektu
Budovu materskej školy tvorí jednopodlažný nepodpivničený objekt. Nosný
systém budovy tvoria pôvodné steny murované z prírodného kameňa a steny
zrealizovanej prístavby z pórobetónových plynosilikátových tvárnic tvárnic hr. 300 a
400 mm. Zastrešenie budovy tvoria drevené pultové strechy so strešnou krytinou
z falcovaného pozinkovaného plechu, stropy sú drevené trámové. Zastrešenie zadnej
prístavby tvorí jednoplášťová nevetraná plochá strecha s povlakovou strešnou rytinou
z vrstvených asfaltových pásov, nosná konštrukciu zastrešenia zadnej prístavby je
zo ŽB stropných panelov PZD. Stavebnotechnický stav nosných konštrukcií múrov a
stropov je bez viditeľných porúch. Z toho dôvodu vyplýva klasifikácia stavu nosných
konštrukcií existujúceho objektu ako veľmi dobrá.
2. Búracie práce
Pred samotnou realizáciou stavebných prác je nevyhnutné pristúpiť k búracím
prácam. Podľa postupu stavebných je potrebné postupne vybúrať podľa výkresovej
časti PD existujúce podlahové vrstvy po hydroizoláciu, prímurovku sokla, vonkajšie
oplechovanie okien, oplechovanie atík, pôvodnú strešnú krytinu z falcovaného
pozinkovaného plechu atď.. Búracie práce sú podrobne uvedené vo výkresoch č. 2,3.
Pri búracích a stavebných prácach je potrebné dodržať podmienky
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 59/1982 Z.z..
Je potrebné dodržať požiadavky vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z.
a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

3.

Tepelná ochrana objektu

3.1. Návrh zateplenia
Na základe tepelnotechnického posúdenia bol pre zateplenie stien vybraný
kontaktný zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z expandovaného grafitového
polystyrénu EPS-F hr. 200 mm. Sokel stavby sa zateplí nenasiakavým extrudovaným
polystyrénom XPS hr. 150 mm. Drevené trámové stropy sa zateplia voľne uloženou
minerálnou vlnou hr. 400 mm. Strecha zadnej prístavby bude zateplená
stabilizovaným strešným polystyrénom 100S hr. 400mm. Pre splnenie podmienok
tepelnej pohody a energetických požiadaviek navrhujeme zateplenie podlahy tvrdenou
PIR izoláciou hr. 50 mm.
3.2. Technologický postup zatepľovacích prác
Ide o kontaktný zatepľovací systém zložený z dosiek z expandovaného
polystyrénu EPS-F a krycej vrstvy, ktorá je odolná voči poveternostným vplyvom.
Krycia vrstva pozostáva zo stierkovej lepiacej malty, sklotextilnej mriežky
a tenkovrstvovej silikátovo-silikónovej omietky.
Zatepľovanie fasády sa realizuje od vrchnej hrany sokla, a to tým, že sa
hmoždinkami ukotví špeciálny ukončovací soklový profil. Po jeho pripevnení sa naňho
začnú ukladať tepelnoizolačné dosky. Na prilepenie týchto dosák sa použije lepiaca
stierka. Touto technológiou sa prilepia všetky obkladové dosky a súčasne sa tieto
ukotvia hmoždinkami. Tepelnoizolačné dosky sa ukladajú striedavo. Po 24 hodinách
od ukotvenia tepelnej izolácie sa zrealizuje armovacia stierka, do ktorej sa ukladá
sklotextilná sieťovina. Prekrytie sklotextilnej sieťoviny musí byť min. 100 mm

na súvislých plochách a min. 250 mm na rohoch budovy. Druhá vrstva stierkovania sa
zrealizuje po 24 hodinách. Sklotextilná mriežka sa prekryje 2 mm stierkou. Nanesená
stierková hmota musí schnúť min. 48 hodín. Pred nanášaním ďalších vrstiev je nutné
dodržať zásadu - stierkovanie a armovanie sa vykonáva smerom zhora nadol.
Po vykonaní stierkovania sa zrealizuje základná omietková vrstva, na ktorú sa nanesie
po 24 hodinách vrchná tenkovrstvová ušľachtilá silikátová omietka. Vonkajšie aj
vnútorné ostenia a nadpražia okien sa zrealizujú z polystyrénu hr. 30 mm. Upravia sa
lepiacou stierkou s vloženou výstužnou tkaninou a ukončí sa vrchnou krycou vrstvou.
Styk nadpraží a ostenia s okenným rámom sa dotmelí trvalepružným silikónovým
tmelom. Sokel stavby sa zateplí extrudovaným polystyrénom XPS hr. 150 mm a opatrí
sa dvojnásobným armovaním a krycou vrstvou.
3.3. Zateplenie strechy
Zastrešenie budovy tvoria drevené pultové strechy so strešnou krytinou
z falcovaného pozinkovaného plechu, stropy sú drevené trámové. Strešná krytina
vrátane oplechovania atík je zkorodovaná. Po odstránení existujúcej strešnej krytiny
bude na existujúce drevené debnenie uložená poistná hydroizolačná fólia prichytená
kontralaľovaním. Na kontralaťovanie bude uložené debnenie z OSB dosiek hr. 25 mm,
separačná geotextília plošnej hmotnosti min 300 g/m2, ktorá tvorí novú
mikroventilačnú vrstvu a samotná mechanicky kotvená PVC UV odolná hydroizolačná
fólia s vysokopevnostnou polyesterovou vložkou. Sklon strešných rovín je 4-5°.
Dažďové vody zo strešných rovín budú odvádzané do vonkajších dažďových zvodov
s vyustením do dažďovej kanalizácie. Zateplenie stropov pri pultových strechách je
navrhované voľne uloženou minerálnou vlnou hr. 400mm. Parozábrana je navrhnutá
z reflexnej PE fólie, spoje je potrebné parotesne utesniť butylkaučukovou páskou.
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MECHANICKY KOTVENÁ PVC HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA min 300 g/m2 /NOVÁ MIKROVENTILÁCIA/
OSB DOSKY na pero a drážku hr. 25 mm
VZDUCHOVÁ VRSTVA – POZDĹŽNE KONTRALAŤOVANIE 60/35
VYSOKODIFÚZNA PAROPRIEPUSTNÁ POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA
EXISTUJÚCE DREVENÉ DEBNENIE
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VOĽNE ULOŽENÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 400 mm
PAROZÁBRANA – REFLEXNÁ PE FÓLIA
EXISTUJÚCE DREVENÉ DEBNENIE
EXISTUJÚCA OMIETKA
CD NOSNÁ KONŠTRUKCIA PODHĽADU
UZATVORENÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA 50 mm
KAZETOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD hr. 15 mm

Zastrešenie zadnej prístavby tvorí jednoplášťová nevetraná plochá strecha
s povlakovou strešnou rytinou z vrstvených asfaltových pásov, nosná konštrukciu
zastrešenia zadnej prístavby je zo ŽB stropných panelov PZD. Pre zateplenie
existujúcej strechy zadnej prístavby bola zvolená tepelná izolácia zo stabilizovaného
strešného polystyrénu 100S hr. 400 mm. Polystyrén bude osadený po vyrovnaní
vydutých
častí
a
vyspravení
existujúcej
strechy
z
asfaltových
pásov.
Na tepelnoizolačné dosky bude osadená separačná geotextília plošnej hmotnosti min.
300 g/m2, ktorá tvorí novú mikroventilačnú vrstvu a samotná mechanicky kotvená
PVC UV odolná hydroizolačná fólia s vysokopevnostnou polyesterovou vložkou. Fóliu je
nutné kotviť teleskopickými kotvami do exist. strešných panelov min. 5 ks/m2. Sklon
strešnej roviny je 2°. Dažďové vody zo strechy budú odvádzané do vonkajších

dažďových zvodov s vyustením do vsakovacích jám. Zvislá izolácia na komíne bude
vyvedená do výšky 300 mm a ukončená na tmeliacu lištu s vytmelením. Klampiarske
konštrukcie budú zrealizované z lakoplastovaného plechu. Pred realizáciou zateplenia
zastrešenia je potrebné zrealizovať nadmúrovku atiky murivom z pórobetónových
tvárnic hr. 150 mm na tenkovrstvovú murovaciu maltu. Murivo bude ukončené
betónovým vencom hr. 100 mm, pre ukotvenie príponok.
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MECHANICKY KOTVENÁ PVC HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA min 300 g/m2 /NOVÁ MIKROVENTILÁCIA/
TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY 100S hr. 200 mm
TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY 100S hr. 200 mm
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA min 300 g/m2 /NOVÁ MIKROVENTILÁCIA/
EXISTUJÚCE VRSTVY STREŠNÉHO PLÁŠŤA

3.4. Zateplenie podláh
Pre splnenie podmienok tepelnej pohody a energetických požiadaviek
navrhujeme zateplenie podlahy tvrdenou PIR izoláciou hr. 50 mm. Existujúce nášľapné
vrstvy podláh s výnimkou vstupnej časti budú vybúrané po existujúcu hydroizoláciu,
na ktorú bude zrealizovaný nový asfaltový pás. Po uložení PIR tepelnej izolácie hr. 50
mm sa osadí PE fólia a samonivelizačný cementový poter hr. 50 mm. Nášľapné vrstvy
podláh sú navrhované z laminátovej plávajúcej podlahy a protišmykovej keramickej
dlažby. Podlahové vrstvy vo vstupnej časti ostávajú pôvodné bez stavebných úprav.
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LAMINÁT. PL. PODLAHA 10 MM
PODLAHOVÁ PODLOŽKA 3 MM
SAMONIVELAČNÝ CEMENTOVÝ POTER 50 MM
PE FÓLIA
PIR IZOLÁCIA 50 mm
ASFALTOVÝ PÁS
EXISTUJÚCA HYDROIZOLÁCIA Z ASFALT. PÁSU
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PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 10 MM
LEPIACI TMEL 5 MM
SAMONIVELAČNÝ CEMENTOVÝ POTER 50 MM
PE FÓLIA
PIR IZOLÁCIA 50 mm
ASFALTOVÝ PÁS
EXISTUJÚCA HYDROIZOLÁCIA Z ASFALT. PÁSU

4. Omietky a povrchové úpravy
Vonkajšia omietka je navrhnutá silikátovo-silikónová stierková omietka na
kontaktnom zatepľovacom systéme ETICS. Sokel stavby je navrhnutý z ušľachtilej
mozaikovej kamienkovej omietky na kontaktnom zatepľovacom systéme z
nenasiakavého extrudovaného polystyrénu XPS.
Vnútorné omietky stien sú riešené
hladké štukové farebne upravené. Omietky budú vystužené vloženou výstužnou
tkaninou. V prevážnej časti priestorov sa sokel opatrí umývateľným emailovým
náterom výšky 1500 mm. Kuchyňa a sklad sa obložia do výšky 2100 mm keramickým
obkladom kladeným do lepiaceho tmelu.

5. Výplne otvorov
Pôvodné dverené zdvojené okná v zadnej prístavbe budú vybúrané a osadené
budú nové okná a vstupné dvere zo šesťkomorového plastového profilu /Uf=1,2/,
zasklenie izolačným dvojsklom /Ug=1,0/. Škáry medzi rámom okna a ostením budú
utesnené polyuretánovou penou. Vnútorné parapety okien plastové bielej farby.
6. Vstupná rampa
Bezbariérový prístup do budovy MŠ bude zriadený pomocou celooceľovej rampy
so sklonom 1:12. Nosná konštrukcia rampy bude z oceľových profilov UE 160 a L 50,
na ktorých budú osadené podlahové rošty. Oceľová konštrukcia rampy bude kotvená
pomocou chemických kotiev a oceľových platní do existujúceho betónového podkladu.
Nájazdové plochy a medzipodesta rampy budú zrealizované z lemovaných
podlahových roštov so štvorcovými otvormi. Obojstranné zábradlie s vodiacimi lištami
je riešené z oceľových trubiek pr. 40 mm, stĺpiky zábradlia budú z pásovej ocele
2x40x5 mm. Navrhované vstupné schodisko bude rovnako oceľovej konštrukcie
z oceľových schodníc UE 160, nástupnice budú z lemovaných podlahových roštov
so štvorcovými otvormi. Navrhovaná podesta pred vstupom do budovy bude
zrealizovaná z protišmykovej keramickej dlažby osadenej do flexibilného
hydroizolačného lepiaceho tmelu. Existujúce vstupné schodisko dobetónovať
do požadovanej výšky betónom C 16/20 – B20 vystuženým KARI sieťou.
7. Klampiarske výrobky
Dažďové zvody, pododkvapné žľaby a oplechovania budú z lakoplastovaného
plechu hr. 0,5 mm podľa STN 733610. Farebný odtieň podľa požiadaviek stavebníka.
8. Nátery a maľby
Navrhované vnútorné steny sa po zrealizovaní stavebných prác opatria 2x
vápennou maľbou. Sokle vo vnútorných priestoroch budú opatrené umývateľným
emailovým náterom výšky 1500 mm. Drevené prvky krovu – náter impregnačný a
konzervačný.

Vranov n.T., 12/2015
Vypracoval: Ing. Štefánik

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE ...................................................................................................................................... 3
2. ROČNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ...................................................................................... 3
3. KOTOLŇA......................................................................................................................................................... 4
4. JESTVUJÚCI STAV, DEMONTÁŽNE PRÁCE............................................................................................ 4
5. OPIS NAVRHOVANÉHO VYKUROVACIEHO SYSTÉMU..................................................................... 4
6. VYKUROVACIE TELESÁ, ARMATÚRY .................................................................................................... 4
7. REGULÁCIA VYKUROVANIA ..................................................................................................................... 5
8. OHREV TV........................................................................................................................................................ 5
9. ZÁVER ............................................................................................................................................................... 5

1

⦁ Všeobecné údaje
Predmetom projektovej dokumentácie UVK je rekonštrukcia vykurovacej sústavy pre
objekt materskej školy vyplývajúca z realizácie opatrení na zvýšenie energetickej
hospodárnosti objektu. Pôvodná vykurovacia sústava je osadená vykurovacími
doskovými telesami staršieho typu, ventilmi bez možnosti regulácie a osadenia
termostatických hlavíc, oceľovými rozvodmi veľkých dimenzíí - celé značne
predimenzované pri zrealizovaní stavebných návrhov.
Tepelné straty objektu boli prepočítané podľa STN EN 12 831 pre teplotnú oblasť
Vranov n/T s vonkajšou výpočtovou teplotou -15 °C.
Tepelné straty objektu MŠ

18,3

Inštalovaný výkon navrhnutých vykurovacích telies

24,6 kW

Inštalovaný výkon jestvujúceho kotla JUNKERS ZBR 42-3 A 23
Max. prevádzkový tlak
Navrhovaný teplotný spád vykurovacej vody

kW

10,2-40,8 kW
3 bar
70/50°C

⦁ Ročná potreba tepla na vykurovanie
[GJ/rok]
d
ti
te
te,pr

celková tepelná strata budovy - potrebný výkon na vykurovanie 18,3 [kW]
počet dní vykurovania v roku alebo za vykurovacie obdobie (225 dní)
priemerná výpočtová vnútorná teplota (+20 °C)
vonkajšia výpočtová teplota (-15°C)
priemerná vonkajšia teplota vzduchu za vykurovacie obdobie d (+4,5°C)
opravný súčiniteľ vyjadrujúci nesúčanosť vplyvu tepelnej straty infiltráciou,
vplyv regulácie, vplyv režimu vykurovania (0,56)
=

= 88,2 GJ/rok

⦁ Kotolňa
2

=

Zdroj tepla pre vykurovanie objektu ostáva bez zmeny - závesný plynový kotol
JUNKERS ZBR 42-3 A23 s modulovaným výkonom 10,2 - 40,8 kW pri teplotnom
spáde 40/30 °C.
Vedľa kotla je osadený horizontálny anuloid a čerpadlová skupina BUDERUS HS
25/6.
Celý vyššie uvedený kotlový okruh vrátane osadenej expanznej nádoby Reflex
o objeme 50 litrov, dymovodu a napojenia na rozvod plynu ostávajú bez zmeny.

⦁ Jestvujúci stav, demontážne práce
Demontáž pôvodného UVK je plánovaná od výstupu z čerpadlovej skupiny smerom
k vykurovacím telesám. V objekte je zrealizovaný oceľový dvojrúrkový rozvod
vedený nad podlahou nad sebou, s následnými odbočkami k telesám
Vykurovacie telesá sú použité oceľové doskové staršieho typu. Armatúry priameho
prevedenia, bez termostatických hlavíc a možnosti prednastavenia.

V rámci

demontážnych prác bude vyššie popísaná sústava kompletne demontovaná.

⦁ Opis navrhovaného vykurovacieho systému
Trasy nových rozvodov UVK kopírujú pôvodné trasy /využívané jestvujúce prestupy
cez steny/. Vykurovací systém je navrhnutý dvojrúrkový z lisovanej uhlíkovej ocele
/systém VIEGA PRESTABO/. Navrhovaný ležatý rozvod UVK bude vedený nad
podlahou nad sebou, kotvený objímkami a skrutkovrútmi k stene.
Pri montáži je potrebné dodržiavať montážne predpisy výrobcu potrubia a potrebné
spádovanie potrubia. Odvzdušnenie UVK sa prevedie v najvyšších bodoch sústavy a
na vykurovacích telesách.

⦁ Vykurovacie telesá, armatúry
Vykurovacie telesá sú navrhnuté nové oceľové doskové KORAD stavebnej výšky 600
s bočným pripojením, osadenie sa prevedie na typové kotevné sady. Ich počet a rozteč
osadenia je daná montážnym návodom. Na prívode VT sú osadené termostatické
priame ventily HERZ TS-90, DN15 a termostatické hlavice HERZ MINI. /Vo
vybraných prípadoch sú použite uhlové ventily HERZ TS 90 AB, resp. CD – podľa
strany montáže/.
Spiatočka je osadená priamymi resp. rohovými regulačnými spojkami HERZ RL-5,
3

DN 15 na ktorých sa prevedie hydraulické zaregulovanie sústavy a v prípade potreby
aj vypustenie telesa.
Ventily budú na rozvod z uhlíkovej ocele pripojené cez skrutkovanie HERZ 15x R
1/2".

⦁ Regulácia vykurovania
Regulácia vykurovania ostáva jestvujúca – izbovým termostatom osadeným v M
1.16

⦁ Ohrev TV
Ostáva jestvujúci

- plynovým, resp. elektrickým zásobníkovým ohrievačom

osadeným na stene v mieste spotreby.

⦁ Záver
Zmontované zariadenie UVK bude pred uvedením do prevádzky potrebné
podrobiť skúškam podľa STN EN 13 336:2005 (Montáž a odovzdávanie/preberanie
vodných vykurovacích systémov). Montáž UVK bude prevedená oprávnenou
organizáciou podľa platnej projektovej dokumentácie. Pri montáži musia byť
dodržané všetky predpisy týkajúce sa organizácie a bezpečnosti práce na stavbe.
Pred uvedením zariadenia do prevádzky sa vykonajú nasledovné skúšky:
⦁ tlaková skúška tesnosti
⦁ prevádzková skúška
Zariadenia a rozvody potrubí budú dôkladne prepláchnuté, prečistené, potom
bude prevedená skúška tesnosti vodou. Tlaková skúška bude prevedená tlakom
s hodnotou minimálne 1,3-násobku maximálneho prevádzkového tlaku.
Doba trvania skúšky bude min. 2 hod. Tlaková skúška sa považuje za úspešnú,
ak z realizovaného vykurovacieho systému neuniká žiadna voda. O výsledku skúšky
bude spísaný protokol a podpísaný stavebným dozorom, resp. zástupcom investora.
Dilatačná skúška prebehne pri max. výstupnej teplote vykurovacej vody (90°
C). Potom bude prevedená komplexná vykurovacia skúška s overením všetkých
funkcií zariadení realizovanej sústavy UVK. Po úspešnom prevedení všetkých
prevádzkových skúšok a vypracovaní revízií bude vykurovací systém UVK uvedený
do prevádzky.
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