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A.Základné informácie
Výstavbou voľnočasového priestoru JAMA na pozemkoch v správe MČ Bratislava-Nové Mesto podľa
projektovej dokumentácie  Berežný-Boháčová-Šubín architektonickou úpravou predmetného územia areálu
bývalého cyklistického štadióna vymedzeného ulicami Odbojárov a Kalinčiaková,  v priamom kontakte
s tenisovým klubom Slovan a budovou NTC. S dôrazom na revitalizáciu dnes už nevyužívaného bývalého
cyklistického štadióna v lokalite Tehelné pole, dostáva toto územie nové funkčné využitie  na rozvoj športu,
telovýchovy a voľného času v spojení s mestskou a parkovou zeleňou.

Návrh a realizácia vychádza z danosti územia a existujúcej topografie v nadväznosti na pôvodnú stopu
cyklistickej dráhy. Horná úroveň voľnočasového  priestoru JAMA je charakteristická  výhliadkovým mólom
s pridruženými aktivitami športovými, ako sú tenis, cyklistický a inline chodník, multifunkčné ihrisko
s prepojením na kaviareň s oddychovou zónou a sociálnym zázemím.

Dolná úroveň je špecifická živelnou vzrastlou zeleňou s vodnou plochou-jazierkom, prírodným amfiteátrom,
priestormi na oddych, sedenie a taktiež plochy pre športové vyžitie.

Areál je vytvorený pre verejnosť vyhľadávajúcu športové vyžitie ako aj pre návštevníkov uprednostňujúcich
oddychovo-relaxačné aktivity. Športovo orientovaná verejnosť  má k dispozícii využitie hornej cyklistickej
a in-line dráhy, dolnej bežeckej dráhy, tenisových kurtov multifunkčného ihriska a rôznych cvičiacich zón s
parkour-crossfit a fitnes vybavením. Návštevníci uprednostňujúci oddychové aktivity môžu využívať park,
okolie vodnej plochy a voľné trávnaté priestranstvá.

Obidve skupiny návštevníkov môžu využívať služby v priestoroch  servisného objektu, kaviareň,
vyhliadková veža, amfiteáter, sociálne zariadenie.

Voľnočasový areál je z pohľadu krajinnej tvorby, záhradných a parkových úprav riešený v dvoch úrovniach.
Prvá úroveň je prezentovaná ako mestská, dynamická  a pravidelná s použitím moderných výrazových
prostriedkov, tvorená prevažne  stromovou zeleňou. Druhá úroveň cca.3m pod úrovňou okolitého terénu
bude vnímaná ako kľudová, odpočinková zóna s formami  aktívného odpočinku.

Plošná bilancia parkového priestoru:

Celková plocha parku:             17 655m2

Zastavaná plocha:                    693,62m2

Športové spevnené plochy:     2 447m2

Ostatné spevnené plochy:      5 769m 2

Zelené plochy:                           8 561m2

Vodná plocha jazera:                   633m2



B. Záruky

1.Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, najmä tak, aby
nedošlo k poškodeniu  podkladných vrstiev existujúcej stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu
budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich
zapríčinenia.

2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho
používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.

3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela.

4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek
vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne
ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád,
nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných
požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky
objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.

5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i
keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii
zhotoviteľ.

6. Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať
označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe,
objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia
písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na
inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich
nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.

8. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav,
ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného
dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie
odstránenia vady bude objednávateľom použitá z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na
osobitne zriadený samostatný účet objednávateľa (bezúročne) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s. , č.
účtu: SK356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek.

9. V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:
a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod.;
c) odstúpiť od Zmluvy;
d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.
Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody,
ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

10. Zhotoviteľ odstráni zistené vady diela vyplývajúce zo záruky navrhované v návode a jeho doplneniach a
z kontrol vykonaných podľa čl. X ods. 9 bez vyzvania, zhotoviteľ je povinný ním navrhované opravy,
úpravy, údržbu v rozsahu záruky poslať na odsúhlasenie objednávateľovi na schválenie.



C.Reklamačný poriadok:
1. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek
vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne
ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád,
nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných
požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky
objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.

2. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i
keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii
zhotoviteľ.

3. Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať
označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe,
objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia
písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na
inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich
nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.

5. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav,
ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného
dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie
odstránenia vady bude objednávateľom použitá z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na
osobitne zriadený samostatný účet objednávateľa (bezúročne) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s. , č.
účtu: SK356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek.



D.STAROSTLIVOSŤ O PARK:

1.PLÁN KONTROLY A ÚDRŽBY PARKOVEJ
ZELENE

      Popis položky                                                                                           Množstvo/výmera       MJ        Počet/odhad

Zrealizovaný park okrem rekreačnej, športovej, spoločenskej a architektonicko estetickej funkcie zohráva
zásadnú funkciu v mikroklíme mestskej zástavby tohto miesta. Novovytvorený park s vysadenými stromami,
kríkmi a trávnatými plochami bude prirodzene ochladzovať, zvlhčovať ovzdušie. Stromová zeleň. Ale aj
trávniky budú zachytávať a pohlcovať prachové častice a emisie.

Novovytvorené jazero bude vodným odparovaním zvyšovať vlhkosť ovzdušia. Veterná činnosť bude
korunami vzrastlých stromov eliminovaná na minimum.

Park ako celok je z architektonického hľadiska  riešený v dvoch etážových úrovniach.  Jednotlivé etáže
zachovávajú  rysy bývalého  oválu  cyklistického štadióna.

Údržba trávnatých plôch:

Kosenie a dokášanie trávnika parterového so zberom a odvozom odpadu      7600             m2            12

Kosenie sa prevádza motorovou rotačnou kosačkou so zberom do koša a odvozom odpadu na skládku.
Jednotlivé kosenia je potrebné prevádzať vždy ak trávnik dosiahne veľkosť cca 10 cm. Pred kosením je
potrebné odstrániť hrubý odpad a prekážky. Dokášanie sa prevádza motorovým krovinorezom s veľkým
dôrazom na opatrnosť v okolí stromov, záhonov, mobiliáru a pod. Bioodpad po kosení krovinorezom  je
potrebné zhrabať a sústrediť na kopy. Na trávnatých plochách je možné bioodpad ponechať maximálne 24
hodín. Dokášanie okolo oceľových prvkov mobiliáru strojne je zakázané, nezodpovednosť vyplýva
v poškodení oceľovej konštrukcie mobiliáru, preto odporúčame dokášať ručným spôsobom pomocou nožníc.

Vertikutácia s prehrabaním, zberom zhrabkov a odvozom odpadu                      7600             m2             2

Vertikutácia je čiastočné povrchové prevzdušnenie trávnika a odstránenie suchých a odumretých častí. a
sPrevádza motorovým vertikutátorom krížovo do šachovnice, na plochách so zlou dostupnosťou ručne.
Bioodpad po vertikutácii sa zbiera motorovou kosačkou a zhrabaním ručne vertikutanými hrabľami. Práce sa
prevádzajú na jar a na jeseň, prípadne vo vlhkejšom letnom období, ak je to potrebné.

Valcovanie trávnika parterového                                                                                       7600             m2             1

Valcovanie sa prevádza pomocou ručného valca v jarnom období po vertikutácii, na podporu odnožovania
a prerovnanie plôch.

Hnojenie minerálnym viaczložkovým hnojivom s dodaním                                       7600           m2              3

Na hnojenie sa používa granulované minerálne hnojivo. Na jar sa používa hnojivo so zvýšeným obsahom
dusíka, v letnom období skôr minerálne draslík – fosfor, na konci je jesenné hnojenie. Hnojivo sa
rozhadzuje pomocou vozičkového aplikátora alebo ručne. Je veľmi dôležité dbať na rovnomerné
rozmiestnenie granúl na plochách, aby nedošlo k vypáleniu plôch.

Ošetrenie trávnika podporným rastovým stimulačným roztokom                           7600           m2              2

Aplikuje sa pomocou postrekovačov vodným roztokom na široko. Postrek zabezpečí sviežu farbu a vzhľad.
Treba ho aplikovať vtedy, keď nie je príliš silný slnečný svit.



Chemické odburinenie postrekovou látkou s dodaním (50% plôch)                         3800          m2              2

Aplikuje sa pomocou postrekovačov vodným roztokom na široko, prípadne detailne bodovo na vytrvalé
buriny. Možno použiť napríklad selektívny herbicíd Bofix podľa návodu na použitie.

Chemické ošetrenie trávnika sys. roztokmi insekticídy a fungicídy                     7600          m2             1

Aplikuje sa pomocou postrekovačov vodným roztokom na široko, prípadne detailne bodovo v období
výskytu chorôb a škodcov. Použitie je individuálne, treba odborné posúdenie rozsahu poverenou osobou
a návrh na použitie prípravku. Použitie pri náhlej zmene farby, výpadku, zoschnutiu atď. ( snežná pleseň,
chlorozy, škodcovia ...)

Vyhrabanie lístia s odvozom odpadu (50% plôch)                                                       3800         m2             1

Väčšie plochy sa zbierajú strojne pomocou rotačnej kosačky, ostatné ručne hrabaním. Bio odpad je možné
ponechať v trávnatých plochách na kopách maximálne 48 hodín. Práce je odporúčané realizovať  v suchšom
jesennom období.

Údržba záhonov trvaliek, kríkových skupín a drevín:

Výchovné, zdravotné a udržiavacie rezy s odvozom odpadu                                    2500       m2               2

Realizujú sa v jarnom a jesennom období. Podľa potreby a zdravotného stavu drevín je nutné zvoliť daný
rez. Pri tejto operácii je zásadný prístup krajinného architekta, záhradníka. Rezy sa prevádzajú ručne,
odbornými nástrojmi.

Odburinenie záhonov a úprava mulčovacej vrstvy odvozom odpadu                      2500        m2           4

Realizovať najideálnejšie vo vlhkejšom období. Buriny je treba odstraňovať aj s koreňovým systémom,
plochy je potrebné doplniť mulčovacou kôrou smrekovo – borovicovou na miestach, kde je odhrnutá
agrotextília alebo chýba mulčovacia vrstva.

Hnojenie minerálnym viaczložkovým hnojivom s dodaním                                          2500        m2           1

Hnojenie sa prevádza ručne rozhadzovaním. Použiť sa doporučuje granulované hnojivo na okrasné kry
a trvalky. Je treba dbať na to, aby neostal granulát na listoch rastlín.

Chemické ošetrenie výsadieb syst. roztokmi insekticídy a fungicídy                        2500        m2             1

Aplikuje sa pomocou postrekovačov vodným roztokom na široko, prípadne detailne bodovo v období
výskytu chorôb a škodcov. Použitie je individuálne, treba odborné posúdenie rozsahu poverenou osobou
a návrh na použitie prípravku. Použitie pri náhlej zmene farby, výpadku, zoschnutiu atď. (pleseň, chlorozy,
škodcovia...)

Zálievka vodou ( bez dodania vody)                                                                                     2500         m2             12

V období dlhšieho sucha je treba intenzívne zavlažovať ručne hadicou na široko. Je treba sa vyhýbať
intenzívnemu slnečnému žiareniu pri zálievkach.

Údržba stromov:

Výchovné, tvarovacie a udržiavacie rezy rastlín                                                          180            ks              1

Realizujú sa v jarnom a jesennom období. Podľa potreby a zdravotného stavu drevín je nutné zvoliť daný
rez. Pri tejto operácii je zásadný prístup arboristu, krajinného architekta, záhradníka. Rezy sa prevádzajú
ručne, odbornými nástrojmi, pomocou vysokozdvižného rebríka, príp. ľahkej plošiny.

Hnojenie hnojivom s dodaním                                                                                           180            ks               2

Aplikuje sa ručne tabletovým hnojivom ku kmeňu stromov.



Chemické ošetrenie zelene syst. roztokmi – insekticídy a fungicídy                    180            ks               2

Aplikuje sa pomocou postrekovačov vodným roztokom na široko, prípadne detailne bodovo v období
výskytu chorôb a škodcov. Použitie je individuálne, treba odborné posúdenie rozsahu poverenou osobou
a návrh na použitie prípravku. Použitie pri náhlej zmene farby, výpadku, zoschnutiu atď. (pleseň, chlorozy,
škodcovia...)

Zálievka vodou ( bez dodania vody)                                                                                   180            ks              6

V období dlhšieho sucha je treba intenzívne zavlažovať, ručne hadicou postrekom na široko.  Je treba
sa vyhýbať intenzívnemu slnečnému žiareniu pri zálievkach.

Údržba zelenej steny (60 m2) a zelenej strechy ( 140 m2):

Údržba závlahového systému zelenej steny 1                 oper         2

Hnojenie zelenej steny a strechy tekutým hnojivom, granulát 1                 oper         3

Chemické ošetrenie zelených plôch, insekt., fungicídom 1                 oper         2

Odstraňovanie suchých a odumretých častí, odburinenie 1                 oper         3

Ošetrenie rastlín ( rez, doplnenie substrátu, výmena ...) 1                 oper         3

Letná sezóna - obdobie pol. marca a pol. Decembra:

Kompletná starostlivosť záhradníckeho majstra o zeleň areálu na periodickej báze príp. podľa aktuálnych
potrieb ( kontrola stavu zelene a operatívne zabezpečenie výkonu potrebných pestovateľských opatrení,
ošetrovanie výsadieb, kosenie trávnikov vrátane likvidácie odpadu, zálievka rastlín, zálievka zelene
v mobilných nádobách, ošetrovanie výsadieb a iné. 30        mesiac         9

Poznámka:          Objem a intenzita prác je naplánovaná na priemerné klimatické podmienky.
Ich skutočné  množstvo a harmonogram nie je záväzný a bude sa odvíjať od skutočných     klimatických
podmienok v danom roku a aktuálnej potreby objednávateľa.
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2. PLÁN KONTROLY A ÚDRŽBY
ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU

Zavlažovaci systém zaisťuje automatickú závlahu trávnatých plôch  v areáli JAMA. Trávnaté plochy sú
závlažované vodou prostredníctvom  výsuvných  postrekovačov.  Záhony s kríkmi sú zavlažované
kvapkovacím potrubím s kompenzáciou prietoku. Automatické ovládanie je riadené dekodérovým ovládacím
systémom. Dekodéry sú umiestnené v šachtách, ktoré sú rozmiestnené po trávnatých plochách  areálu.
Zavlažovať trávnate porasty, rastliny a stromy sa dá aj ručným spôsobom pomocou hadice s rozprašovačom,
ktorá sa napojí na zemný ventil v šachte.
Zdrojom vody je vŕtaná studňa S-1, z ktorej sa pomocou tlakového čerpadla čerpá voda do rozvodu
zavlažovacieho systému.

Starostlivosť a údržba závlahového systému je rozdelená na dve časti:
-pravidelná kontrola a údržba systému  –  1xtýždenne
-údržba sezónna - 2x do roka

Pravidelná údržba – týždňový interval :

1.Kontrola funkčnosti komponentov v šachte  Čerpacia studňa – 1,

Vizuálna kontrola funkčnosti elektrických komponentov ako frekvenčný menič a ovládanie čerpadla, či je
zapnuté-pod napätím.

2.Kontrola a vyčistenie filtra,

 Čistenie sa vykonáva tak, že uzatvoríme guľové uzatváracie ventily pred filtrom a za ním,  následne
pomocou plastového filtrového kľúča sa manuálne odskrutkuje obal  s  filtrom a prečisti sa teleso obalu aj
filtračná vložka filtra pod prúdom čistej tečúcej  vody.  Nie mechanicky ani nijakými prípravkami, aby
nedošlo k poškodeniu samotného filtra a plastového obalu.
Po vyčistení  filtra sa tento naskrutkuje opäť na telo filtra a po otvorení guľových ventilov je nutné
skontrolovať  tesnosť  filtra a v prípade úniku vody tento únik odstrániť dotiahnutím pomocou plastového
kľúča.

3.Vizuálna kontrola prípojných ventilov  manuálneho polievania prostredníctvom hadice
s napichovacím systémom pripojenia ,
Kontrolujeme všetky šachty v ktorých sa nachádzajú pripojovacie ventile s pripojením na hadicu
napichovacím systémom. V prípade úniku vody je potrebné uzatvorenie prívodu vody do rozvodného
systému pomocou guľového ventila za filtrom, ktorý sa nachádza v čerpacej studni-1  a následne sa vykoná
odstránenie chyby na poškodenom ventile. Ventil sa odskrutkuje a zistí sa príčina uniku vody, ventil sa očistí
od nečistôt prúdom vody. Ak je poškodené tesnenie na samotnom ventile,  je nutné ho vymeniť za nový
a naskrutkovať ventil s tesnením na závite naspäť na potrubie. Po tomto úkone je možné otvoriť ventil za
filtrom v čerpacej studni-1 a napustiť rozvodný systém tlakovou vodou.

4.Vizuálna kontrola jednotlivých šachiet s rozvodmi a elektromagnetickými ventilmi,
Kontrolujeme všetky šachty v ktorých sa nachádzajú rozvodné elektromagnetické  ventile s pripojením na
rozvody k jednotlivým postrekovačom. V prípade úniku vody je potrebné uzatvorenie prívodu vody do
systému pomocou guľového ventila za filtrom v čerpacej studni-1 a následne sa vykoná odstránenie chyby
v šachte. Ventil sa odpojí od elektrického ovládania, po zdemontovaní sa očistí od nečistôt alebo sa vymení
za nový a naskrutkuje sa naspäť do rozvodu vrátane elektrického pripojenia.



5.Vizuálna kontrola jednotlivých postrekovačov
Na všetkých vetvách zavlažovacieho systému – v prípade potreby nadstavenie smeru postrekovania
spôsobom určeným pre každý druh postrekovača. V prípade nerovnomerného postrekovania je nutné
manuálne vyčistenie sitka v tele postrekovača. Postup nadstavenia postrekovačov aj čistenie sitiek
postrekovačov je súčasťou manuálu starostlivosti, viď .Prílohy č.1 a č1.1. V prípade manuálneho alebo iného
poškodenie trysky alebo tela postrekovača je nutná výmena trysky alebo postrekovača.

6.Vizuálna kontrola riadiacej jednotky,
Riadiaca jednotka  je umiestnená v servisnom objekte v miestnosti kotolne. Kontrola spočíva v skontrolovaní
nastavenia jednotlivých časových intervalov  zavlažovania a v prípade potreby sa časové intervaly  upravia
podľa manuálu k riadiacej jednotke.

Sezónna údržba -Jarná :  Marec až Apríl: /závisí od vývoja počasia a teploty/
- Kontrola celého systému pred samotným spustením zavlažovacieho systému do prevádzky
- Výmena spotrebného materiálu ako napr. filtračné teleso filtra, batérie v riadiacej jednotke
- Kontrola a nastavenie riadiacej jednotky a dažďového senzora
- Kontrola a manuálne pozatváranie všetkých elektromagnetických ventilov v šachtách
- Kontrola funkčnosti  gélových izolačných spojok v šachtách
- Kontrola a následné nastavenie smeru postrekovania všetkých postrekovačov

/viď. Prílohy č.1 a č.1.1/

ÚDRŽBA Rain Bird rozprašovacích trysiek: /viď príloha č.1 a č.1.1/

1.Ako vymeniť trysku:
                                 1. Odstráňte starú trysku
                                 2. Odstráňte sitko pod tryskou
                                 3. Zasuňte nové sitko
                                 4. Nasuňte trysku a otáčajte ju v smere hod. ručičiek a utiahnite

 2.Ako nastaviť smer zavlažovania:
            Ako náhle je nainštalovaná tryska, natočte výsuvník postrekovača ručne tak,  aby       ľavá strana
výseče lícovala s ľavou hranou výseče.

3.Ako nastaviť vzdialenosť dostreku:
           Otáčajte plochým skrutkovačom skrutku v centre trysky v smere hodinových ručičiek, aby ste
redukovali vzdialenosť dostreku podľa potreby. Redukujte však do vzdialenosti max. do 25% vzdialenosti
dostreku.

4.Ako nastaviť výseč (možné iba u nastaviteľných modelov VAN, HE-VAN)
/Nastaviteľnosť  výseče  od 0°- 360°/:

    Otáčajte ručne čiernym kolieskom tesne pod vrchom trysky vľavo alebo vpravo, aby ste si zvolili
želanú výseč.

5.Riešenie problémov:
                                  1. Postrekovač strieka v menšej vzdialenosti, ako je očakávané
                                                    - vyčistite sitko trysky
                                                    - zredukujte počet postrekovačov na sekcii
                                                    - zameňte aktuálnu trysku za trysku s dlhším dostrekom

                                    2. Výsuvník postrekovača sa nevysúva
                                                    - vyčistite výsuvník, alebo ho vymeňte



                                    3. Postrekovač nestrieka rovnomerne
                                                   - Odskrutkujte trysku a prepláchnite ju, aby ste odstránili nečistoty

                                    4. Postrekovač sa vysunie, ale len kvapká
                                                  - odskrutkujte trysku
                                                  - vyčistite sitko aj trysku

5. Po ukončení zavlažovania dlhšiu dobu pomaly vyteká voda z niektorých
postrekovačov

                                                 - nainštalujte spätnú klapku
                                                 - skontrolujte či nie je znečistený elektromagnetický ventil danej sekcie

Sezónna údržba – Jesenná:  Október až November :  /závisí od vývoja počasia a teploty/
- Odstavenie celého zavlažovacieho systému od vodného a elektrického zdroja a jeho zazimovanie.

Odstavenie čerpadla a uzatvorenie guľových ventilov pred aj za filtrom a otvorenie tela filtra
pomocou plastového kľúča. Telo filtra v období mimo prevádzky zavlažovacieho systému ostáva
otvorené
Zazimovanie spočíva vo vytlačení vody zo všetkých potrubných rozvodov sa vykonáva pomocou
vzduchového kompresora postupne po jednotlivých vetvách.
 Vzduch z kompresora sa vpúšťa do jednotlivých vetiev systému postupne po jednej vetve
manuálnym alebo elektronickým otvorením elektromagnetického ventilu v každej jednotlivej šachte.
Vzduch z kompresora vytláča vodu z potrubia cez jednotlivé postrekovače.
Tento proces sa vykonáva až do tej doby pokým z postrekovačov prestane vytekať voda.
Proces opakujeme na každej jednotlivej vetve zavlažovacieho systému.
Ako posledná sa vytlačí voda z tlakového potrubia cez mosadzný rýchlospojný ventil pomocou
mosadzného kľúča k tomuto ventilu.
 Po vytlačení vody z potrubných rozvodov je nutné manuálne otvoriť všetky jednotlivé
elektromagnetické ventily a tak ich ponechať až do opätovného spustenia v nasledujúce obdobie
prevádzky závlahového systému.

Všetky komponenty závlahového systému podliehajú záručnej dobe po dobu 24 mesiacov od
odovzdania diela a boli dodané firmou:
ProRain, spol. s r.o.
so sídlom na adrese Hlavná 35, Hrubá Borša.



3. Prevádzkový predpis na čerpanie vody zo studne
Čerpacia studňa-1

 Čerpacia studňa – 1 sa nachádza v železobetónovej  izolovanej šachte v spodnej časti  Voľnočasového
priestoru Jama,  vedľa vodnej plochy jazera.  Samotná studňa je zhotovená  vyvŕtaním  do hĺbky 10m od
terénu,  pod úroveň hladiny spodnej vody s vložkou PE-rúry priemeru  200mm.
Odmeraná výdatnosť studne po jej odskúšaní je v rozmedzí 2-4L/s závislá od výšky hladiny spodnej vody.
Zrealizovaný zdroj vody zo studne slúži výhradne pre potreby zavlažovacieho systému a dopúšťania  vody
do jazier s maximálnym odberom 2L/s.  Voda zo studne sa ponornými čerpadlami  natlačí do rozvodného
systému na zavlažovanie stromov, okrasných rastlín a trávnikov a taktiež na dopúšťanie vodnej hladiny
jazera. Voda nie je pitná a slúži iba na úžitkové účely.

Využitie vody pre zavlažovací systém :
Voda z čerpacej studne – 1 je primárne určená pre zavlažovací systém. Výtlak vody zabezpečuje čerpadlo
Propump 6059, cez hlavný potrubný rozvod o rozmere 5/4", ktorý je privedený k jednotlivým  rozdeľovacím
šachtám s ovládaním prostredníctvom elektromagnetických ventilov. Elektromagnetické ventily distribuujú
vodu cez jednotlivé rozvodné vetvy o rozmere 1" k postrekovačom. Celková potreba vody pre zavlažovanie
daných plôch je závislá od spôsobu  použivania  a množstva dodanej vody do  postrekovačov na konkrétnej
vetve a je sezónne premenlivý podľa počasia.

Využitie vody pre potreby dopúšťania jazera:
Voda z čerpacej studne – 1 slúži tiež ako zdroj vody pre potreby dopúšťania jazera. Dopúšťanie jazera
zabezpečuje čerpadlo APD 60-43 a je ovládané snímačom hladiny a elektromagnetickým ventilom. Objem
dopúšťanej vody je variabilný a mení sa podľa zrážkového úhrnu a množstva odparovania vody z vodnej
hladiny jazera.



4.Plán kontroly a údržby technológie jazier-RN1-2
Retenčné nádrže sú zrealizované ako otvorené vodné plochy, ktoré plnia funkciu zachytávania dažďovej
vody z okolitých plôch a ich následného odvádzania do vsakovacieho systému.
Z architektonického hľadiska sú to dve otvorené vodné plochy kruhového priemeru zapustené do
existujúceho terénu s úrovňou maximálnych hladín  zníženou o 0,5m a 1,0m oproti okolitému terénu.  Tvar
oboch nádrží v pôdoryse je kruhový s priemerom RN-1 je13,4m a RN-2 je 24m.  Vodné plochy sú spolu
prepojené otvoreným spádovým žľabom, po ktorom sa voda z jazera RN-1 prelieva do jazera RN-2.
Zabezpečenie nádrží  RN-1 a RN-2 proti preliatiu vody z nádrží je zabezpečené  bezpečnostným prepadom,
ktorý je zaústený do vsakovacieho bloku pod úrovňou terénu.
Doplňanie vody do nádrží v prípade dlhodobého sucha a tiež prirodzeným odparovaním sa vykonáva
automatický čerpaním vody zo studne S-1 do jazera RN-1 prostredníctvom čerpadla s elektrickým
ovládaním.
Technológia retenčných nádrží je umiestnená v železobetónových šachtách. Technológia čerpadiel
s ovládaním je umiestnená v železobetónovej šachte s rozmermi 1,5x2,5 x1,8m pod povrchom okolitého
terénu.  Technológia filtrov je umiestnená v železobetónovej šachte s rozmermi 1x9x0,9m, čiastočne
zapustená v teréne s dreveným prekrytím na oceľovej konštrukcii , ktoré zároveň slúži ako lavička na
sedenie.
Starostlivosť a údržba o technologickú časť jazier je rozdelená na dve časti:
- pravidelná kontrola a údržba systému s týždňovým cyklom
- kontrola a údržba sezónna

1.Pravidelná kontrola a údržba s týždňovým cyklom:

- Vizuálna kontrola funkčnosti skimrov a ich prípadná úprava do funkčného stavu a čistenie zberných
košov v jednotlivých skimroch.

- Vizuálna kontrola funkčnosti čerpadiel – kontrola hlučnosti prípadne zníženého prietoku cez
čerpadlo a následného zníženého výtoku vody do jazera a manuálna kontrola prehrievania
jednotlivých čerpadiel

- Vizuálna kontrola funkčnosti jednotlivých filtrácii, riadiacich jednotiek k filtráciám a kontrola liahni
baktérii. Kontrola funkčnosti spočíva v manuálnom spustení čistiaceho režimu a skontrolovaní
prípadného chybného hlásenia na riadiacej jednotke

- Vizuálna kontrola UV-lámp – kontrola spočíva v skontrolovaní svietenia resp. blikania modrého
svetla v signalizačnom priehľade na tele UV-lampy

- Kontrola a vyčistenie zberného koša, do ktorého vyusťujú potrubné rozvody z jednotlivých filtrov,
tento sa nachádza vpravo vedľa šachty filtrov, uzavretý plastovým poklopom

Zberný koš sa musí kontrolovať  pravidelne min 1x týždenne, filtračnú vložku  z geotextílie  s
hmotnosťou 200gr/m2 vymieňať pravidelne po jej znečistení, zachytený odpad na filtračnej
vložke odovzdať  správcovi zneškodňovania odpadov na likvidáciu.

- Kontrola a spustenie časti vody v jednotlivých liahniach baktérii za účelom odstránenia odumretých
schránok baktérií,

2.Sezónna kontrola a údržba – Jar – marec až apríl – závisí od vývoja počasia a teploty
- Spustenie technologickej časti jazierka do prevádzky sa vykonáva nasledovným spôsobom. Po

vizuálnej kontrole osadenia skimmerov a ich manuálnom preskúšaní výškovej pohyblivosti
nasleduje kontrola čerpadiel v čerpadlovej šachte. V čerpadlovej šachte sa skontroluje tesnosť
rozvodov a uzatváracích armatúr a všetkých jednotlivých potrubných rozvodov aj samotných
čerpadiel. Čerpadlá sa po jesennom odstavení opätovne osadia do jednotlivých armatúr



a skontroluje sa ich tesnosť. Vizuálne sa skontrolujú všetky jednotlivé filtrácie, uzatvoria sa všetky
servisné otvory a spusti sa riadiace jednotky k filtráciám. V UV- lampách sa vymení žiarovka za novú.
Servisné otvory sa takisto uzatvoria na telesách nádob liahni baktérii. Následne sa spustia čerpadlá
v čerpadlovej šachte a skontroluje sa tesnosť potrubných rozvodov, armatúr a uzatvorenie všetkých
servisných otvorov. Prípadne úniky vody sa odstránia.  Po spustení čerpadiel a napustení jednotlivých
filtrácii a liahni baktérií je potrebné doplniť nové nitrifikačné baktérie. Nitrifikačné baktérie sa kupujú
v špecializovanom obchode podľa objemu vodu v jazere. Objem jazier je cca 400m³

Sezónna údržba – Jeseň – október až november - závisí od vývoja počasia a teploty
- Jesenná údržba spočíva v zazimovaní technologickej časti jazier a to v odstavení čerpadiel od

elektrického prúdu, odstavení skimrov od vody, vypustení vody z telies jednotlivých filtrácii a liahni
baktérií cez servisné otvory a následnom odvodnení potrubných rozvodov a demontovaní a vyčistení
čerpadiel od vodného kameňa v octovom roztoku, v odstavení riadiacich jednotiek od elektrického
prúdu a odstránení vody z telies UV-lámp.



5. Plán kontroly a údržby športových zariadení
GYM, FITNESS a WORKOUT

Pokyny pre údržbu:

Pri inštalácií a kompletizácií zariadení postupujte v zmysle návodu a odporúčaní výrobcu. Dodržujte číselné
a písomné značky na jednotlivých dieloch, rovnaké sa páruju k sebe (napr. 8-8).Ak je to možné, orientovať
šmýkačku mimo priameho pôsobenia slnečných lúčov – napr. na sever alebo pod tienené časti, aby
nedochádzalo k prehrievaniu skĺznej časti. Pri betonáži používať betón triedy B15. V prípade
neštandardných vlastnosti pôdy pre vykonanie betonáže (napr. piesčitý terén) odporúčame primerane zväčšiť
výkop pre betonový základ, aby bola zabezpečená stabilita a statika zariadenia. Zvýšenú pozornosť
odporúčame venovať zariadeniam s pohyblivými časťami (napr. hojdačka, kolotoč, pružinový prvok).
Pred prvým použitím zariadenia odporúčame venovať zvýšenú pozornosť vytuhnutiu betónových základov
(predovšetkým : závesné a pružinové hojdačky, lanové prvky, kolotoče, hrazdy, rebríky, šplhacie steny
apod.). Odporúčana minimálna dĺžka pre zretie betónu je 7 dní.
Počas prvých 42 dňoch prevádzky obzvlášť venovať pozornosť a kontrole spojov, mechanicky namáhaných
častí, šponovacích a nosných lán, reťaziach. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia, nedostatkov či
nefunkčnosti vykonať okamžitý servisný zásah. Používať originálne náhradné dielce !
Zvýšenú pozornosť venovať nosníkom lanoviek, hojdačiek, trámom a pohyblivým či mechanicky
namáhaným častiam !

V prípade podozrenia na poškodenie nosníka (vplyvom počasia, vandalizmom, nadmerným opotrebením)
vykonajte opatrenia na odstavenie zariadenia mimo prevádzky a umiestnite naň výstrahu (napr. Nepoužívať,
životu nebezpečné !)  Okamžite vymeniť poškodený diel !

Zariadenie a prostredie udržiavajte v čistote, vykonajte kontrolu dopadových zón.

Cca 14 dní po montáži a počas prevádzky odkontrolujte pevnosť všetkých skrutkových spojov ak sú niektoré
uvoľnené, dotiahnite ich, alebo kontaktujte dodávateľa.

Pri intenzívnom používániu zariadenia alebo jeho umiestnení na miestach s osobitými vlastnosťami
prostredia sa musia prehliadky zabezpečiť častejšie, prípadne častejšie zabezpečiť údržbu.

Je potrebné dbať aj na to, aby počas vykonávania servisných prác, montáže, demontáže a pod. boli zariadenia
riadne zabezpečené proti používaniu tretími osobami a znemožnaná hra alebo akýkoľvek pohyb na
zariadeniach.
Osobitnú kontrolu odporúčame vykonať predovšetkým po zime, kedy sú herné prvky vystavené náročným
klimatickým vplyvom.

Odporúčame vykonávať kontroly v pravidelných intervaloch povereným pracovníkom so zameranímna
kontrolu funkčnosti zariadení a ich mechanických častí, spojov, statiky, zásahy vandalov, kontrola
náraztlmiaceho povrchu (syntetického alebo prírodného), kontrola čistoty na zariadeniach a v najbližšom
okolí, odstránenie cudzorodých látok z prostredia.

Vzhľadom na vysokú kvalitu a funkčnosť zariadení nepredpokladáme nutnosť obnovovania náterov v období
minimálne 60 mesiacov. V prípade potreby (napríklad lokálne poškodenia náterov ) dodávateľ zabezpečí
náležité náterové hmoty. Bežné čistenie je možné uskutočniť mokrým, alebo suchým proscesom.
Nepoužívajte chemické a agresívne látky, mechanické čiestiace prostriedky. Odporúčame používať
vodouriediteľné a ekologické čistiace roztoky na mydlovej báze.



Návod k údržbe - VZOR /minimálna potreba/

t = týždene                m = mesačne            r = ročne t m 1/4r 1/2r

1. Odkontrolujte priestor, kam by mohli osoby používajúce hracie
zariadenie spadnúť, skĺznuť, hlavne či nevyskytujú tvrdé predmety
alebo odkryté základy.

1x

2. Odkontrolujte stabilitu vertikálnych častí (stĺpy, vzpery, základy
atd.). 1x

3. Odkontrolujte opotrebenie všetkých spojovacích a upevňovacích
prvkov, predovšetkým ich pevné dotiahnutie. Dotiahnuť podľa
potreby, prípadne výmena poškodených časti.

1x

4. Odkontrolujte ľahkosť chodu a opotrebenia všetkých pohyblivých
kovových dielov (kĺby, pružiny atd.), prípadne vymeňte poškodené
súčasti. Nie je však nutné mazať kĺby, pretože valivé ložiská sú
v prevedení, ktoré nevyžaduje údržbu.

1x

5. Odkontrolujte poškodenie montážnych prvkov ako sú reťaze, lana,
siete, apod.; prípadne poškodené prvky vymeňte. 1x

6. Odkontrolujte opotrebenie / poškodenie gumových častí, manžiet,
apod., prípadne ich vymeňte. 1x

7. Odkontrolujte poškodenie povrchu drevených dielov, spôsobených
poveternostnými podmienkami, cudzím zásahom, prípadne ich
vymeňte.

1x

8. Odkontrolujte povrch plastových a kovových dielov, ako napr.
šmýkačiek, prípadne ich vymeňte. 1x



Podrobný postup kontrol správcom ihriska:

-1x mesačne:
-Rutinné vizuálne prehliadky na identifikáciu rizík vyplývajúcich z činov vandalizmu, používania alebo
špecifických poveternostných podmienok.
- Uistite sa, že všetky upevňovacie prvky sú pevne pripevnené.
- Skontrolujte, či chýbajú alebo nie sú poškodené.

-1x za 3 mesiace:
- Dôkladne vyčistite prvky.
- Skontrolujte stav upevňovacích prvkov.
- Skontrolujte stabilitu zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je poškodený povrch zariadenia
- Skontrolujte a dotiahnite všetky spoje ( v prípade uvoľnenia )

-1x za  ½ roka:
-Kontrola spojov
-Kontrola povrchov

-1x ročne:
-Kontrola kotevných systémov
- Dôkladné vyčistenie prvkov

V prípade, že by zistené závady mohli nepriaznivo vplývať na bezpečnosť, okamžite odstráňte závady alebo
zariadenie demontujte, či inak zabezpečte jeho vyradenie z prevádzky.

Závady môžu výrazným spôsobom ovplyvňovať funkčnosť a bezpečnú prevádzku zariadenia , zároveň
znižujú jeho hernú hodnotu a podnecujú ďalšie úmyselné poškodenia. Okamžite po zistení akýchkoľvek
závad je nevyhnutné zabezpečiť aby zariadenie bolo mimo prevádzky a v čo najkratšom čase závada
odstránená. Údržbu a opravy smie prevádzať len oprávnený personál.

Všeobecné:

Pri zabezpečení pravidelných kontrol zariadení a za predpokladu, že po vykonaní týchto kontrol , a v prípade
potreby aj príslušných technicko - servisných opatrení, sú zariadenia pre hru bezpečné.

Inštalácia dodávaných zariadení, inšpekcia, údržba a prevádzka sa vykonáva podľa smerníc záväznej
STN EN 16630.

Dodávateľ zariadení : MOVEO Dynamic Studio s.r.o.

Sídlo spoločnosti : Prešov, Budovateľská 63/A
Tel / fax : 051 – 77 21380
Mobil : 0905 261 967, 0915 932 429
IČO : 50 381 369
IČ DPH: SK 2120322039
http www.lappset.sk
mail projekcia@lappset.sk



6.PLÁN KONTROLY A ÚDRŽBY MESTSKÉHO
MOBILIÁRU

Volnočasový priestor je koncipovaný ako dvojúrovňový s vonkajším oválom a vnútorným priestorom
situovaným cca 3 m nižšie.
V hornej časti v rámci nástupnej spevnenej plochy a priľahlej plochy predpolia servisného objektu SO 04 A
sú umiestnené kruhové prvky mobiliáru typu Vera solo a taktiež sú tam umiestnené stojany pre bicykle.
Okolo horného oválu a spodnej bežeckej dráhy sú umiestené priebežne lineárne lavičky s operadlom typu
Preva urbana.
V spodnej časti sú rozmiestnené v miestach s parterovo upravovaným trávnikom lavičky bez operadiel typu
Preva urbana v zoskupeniach po tri kusy. V prieniku týchto zón s rôznymi voľnočasovými aktivitami je
umiestená pitná fontánka typu Hydro. Po parku sú tiež rozmiestnené koše na odpadky.

1. Stavebno – technické riešenie
1.1 Konštrukcie
Oceľové konštrukcie sú vyrobené z ocele triedy 11373, SJ235, žiarovo pozinkované ponorom a sú doplnené
lakovaním práškovou farbou. Uvedený systém protikoróznej ochrany je najlepší, ktorý možno pri tomto type
použiť. Je prakticky nemožné, aby takto ošetrená oceľová konštrukcia mohla začať samovoľne korodovať.
Oceľové konštrukcie lavičiek sú spojené s drevenými časťami skrutkovým spojom z nerezu. U odpadkových
košov je zvarovaná konštrukcia z ohýbaných plechov pozinkovaná.
Drevené prvky sú vyhotovené z tropického dreva, ktoré je najpoužívanejšie dovážané juhoamerická drevina.
Jedná sa o takmer „bezudŕžbové drevo“ vysoko odolné voči hnilobe, plesniam, hubám a hmyzu.
Ďalšou veľkou výhodou je vysoká odolnosť voči vandalizmu – hustota 890kg/m3 sťažuje vytvoreniu vrypov
a zásekov. Prirodzenou vlastnosťou všetkých tropických drevín, teda aj jatoby je postupné šednutie,
otváranie a zatváranie pórov vplyvom okolitého prostredia.
V prípade, že zákazník nedáva prednosť prírodnému vzhľadu tropického dreva, t.j. bez povrchovej úpravy,
ale uprednostňuje uchovávanie pôvodného farebného odtieňu jatoby a čiastočné obmedzenie otvárania a
zatvárania pórov je nevyhnutné drevo pravidelne ošetrovat teakovým olejom, ktorý je určený pre údržbu
záhradného nábytku a mobiliáru. Pitná fontána je vyhotovená z nerezovej ocele.
1.2 Povrchová úprava
Oceľové konštrukcie lavičiek sú ošetrené ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovacím lakom.
Povrchová úprava pitnej fontány je z nerezovej ocele.
1.3 Kotvenie
Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu, v opačnom prípade
hrozí prevrhnutie výrobku.
Vybudovanie spodnej stavby je uložené pod dlažbou alebo pod trávnatým kobercom. Kotvenie  mobiliáru do
betónového základu je zrealizované pomocou závitových tyčí.

22.1 Návod  na údržbu mestského mobiliáru tvoreného oceľovou kostrou a drevom:

Oceľové konštrukcie sú vyrobené z ocele triedy 11373, SJ235, žiarovo pozinkované ponorom a sú
doplnené lakovaním práškovou  farbou. Korózia môže začať, ak je povrch oceľovej konštrukcie
mechanicky poškodený.

Preto odporúčame, aby užívateľ 1x za 6 mesiacov  skontroloval oceľovú konštrukciu a zistil jej
stav.

Pokiaľ objaví začínajúcu koróziu, je nutné ju bezodkladne opraviť podľa  príslušného postupu ( viď
nižšie), alebo objednať servisnú opravu u výrobcu. Prášková farba, nanesená na oceľovej konštrukcii
technologicky sofistikovanou metódou zaručuje výborné kvalitatívne vlastnosti.  Testy a skúšky
preukazujú výbornú priľnavosť, pružnosť a odolnosť voči klimatickým vplyvom. Predovšetkým
mechanické  narušenie môže spôsobiť následné poškodenie povrchovej ochrany.

Odporúčame  1x za 6 mesiacov kontrolu povrchu lavice a pri lokálnom poškodení povrch opraviť
podľa postupu od výrobcu ( viď  nižšie). Upozorňujeme na fakt, že odtieň po lokálnej oprave sa môže
líšiť od pôvodného odtieňu – k ich zladeniu dôjde po cca 12  mesiacoch.



2.1.1 Návod na opravu poškodenia protikoróznej ochrany oceľovej konštrukcie:

Pred aplikáciou opravy je nutné zhodnotiť tieto skutočnosti:

1. Rozsah poškodenia

2. Teplota okolia musí byť v rozmedzí +5oC  - +40OC

3. Vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť  80%

4. Teplota povrchu nesmie byť nižšia než 3oC nad rosným bodom

2.1.2 Postup opravy:

1. Mechanicky očistiť poškodené miesto – povrch musí byť čistý a suchý

2. Odmastiť technickým liehom alebo benzínom

3. Brúsnym papierom P120 zdrsniť okolie povrchu

4. Naniesť zinkovú farbu s vysokým obsahom zinku . min.96%

5. Po zaschnutí odstrániť pretoky a jemne zdrsniť povrch brúsnym papierom P280

6. Naniesť práškovú farbu rozmiešanú riedidlom – podľa technických listov výrobcu
farby. Pri väčšom poškodení je vhodné zveriť opravu výrobcovi mobiliáru.

2.2 Návod na údržbu mestského mobiliáru tvoreného hliníkovou kostrou
a drevom:

Hliníkové konštrukcie sú vyrobené z materiálu ALMg3, ktorý je vhodný pre exteriér, sú otrýskané
nerezovým granulátom, ktorý  zamedzuje tvoreniu korózie na povrchu hliníkového odliatku a podľa
požiadaviek zákazníka môžu byť doplnené lakovaním  práškovou farbou.
Použitie hliníkového odliatku bez práškovej farby je úplne štandardné a bezproblémové. Je prakticky
nemožné, aby sa na odliatku  začala tvoriť akákoľvek korózia. Len v klimaticky najnáročnejších
prostrediach môže začať povrch hliníkového odliatku oxidovať,  tzn. že na povrchu dochádza k
nerovnomerným farebným zmenám; postupom času sa celý povrch odliatku zjednotí. Prejav
oxidácie hliníka spôsobený klimatickými vplyvmi je úplne štandardným javom a nie je preto
uznaný ako vada zakladajúca  reklamačný nárok. Pokiaľ chce zákazník oxidácii predísť, je vhodné
doplniť povrch práškovou farbou.

Upozornenie:

Výrobky tvorené z hliníkových bočníc a tropického či agátového dreva odporúčame hneď po vyložení z
prepravného vozidla úplne  vybaliť, aby nemohlo dôjsť k nerovnomernej oxidácii hliníkových častíc –
čo má za následok nerovnomerné škvrny na povrchu  odliatku a k tmavým škvrnám na dreve
vzniknutých vplyvom držiacej sa vlhkosti pod baliacim materiálom.

Prášková farba, nanesená na oceľovej konštrukcii technologicky sofistikovanou metódou zaručuje
výborné kvalitatívne vlastnosti.  Testy a skúšky preukazujú výbornú priľnavosť, pružnosť a
odolnosť voči klimatickým vplyvom. Predovšetkým mechanické  narušenie môže spôsobiť následné
poškodenie povrchovej ochrany.

Odporúčame  1x za 6 mesiacov kontrolu povrchu lavice a pri lokálnom poškodení povrch opraviť podľa
postupu od výrobcu ( viď  nižšie). Upozorňujeme na fakt, že odtieň po lokálnej oprave sa môže líšiť od
pôvodného odtieňu – k ich zladeniu dôjde po cca 12  mesiacoch.

2.2.1Tropické drevo Jatoba:

Patrí medzi najpoužívanejšie dovážané juhoamerické dreviny. Jedná sa o takmer „bezúdržbové
drevo“  vysoko odolné voči  hnilobe, plesniam, hubám a hmyzu. Ďalšou veľkou výhodou je vysoká
odolnosť voči vandalizmu – hustota 890kg/m3 sťažuje  vytvoreniu vrypov a zásekov.



Prirodzenou vlastnosťou všetkých tropických drevín, teda aj jatoby je postupné šednutie, otváranie a
zatváranie pórov vplyvom  okolitého prostredia. Otváranie pórov sa prejavuje predovšetkým na čelných
plochách dreva ako praskliny, alebo na ploche, vo  forme dlhej trhliny. Jedná sa o opakovateľný jav
závislý na okolitom prostredí (teplota, vlhkosť vzduchu), ktorý nijako neznižuje  kvalitu dreva a
nebráni v používaní. Jatoba sa tiež vyznačuje veľkou rozmanitosťou farebného odtieňu. Uvedené
prirodzené javy  nie sú vadou a nemôžu byť uznané ako reklamačný nárok. Pri tropickom dreve jatoba je
v exteriéri povolená tolerancia prehnutia  či krútenia v rozsahu 5mm/1m dĺžky.

Upozornenie:
Po inštalácii výrobku s tropickým jatobovým drevom dochádza spravidla v prvých týždňoch k
vytekaniu červenej  živice zvanej kopal, ktorá môže spôsobiť dočasné zafarbenie povrchu dlažby pod
výrobkom alebo jeho konštrukciou. Na riziko  umiestnenia výrobku na okrasnú dlažbu, spojené s
týmto prirodzeným javom je nutné upozorniť užívateľa, príp. dodávateľa.  Popísanú vlastnosť
tropického dreva možno eliminovať tlakovým vymytím farbiva z dreviny. Vymytie farbiva nie je
štandardným  prevedením a je ponúkané za príplatok.

2.3 Údržba mobiliáru z tropickej dreviny jatoba:

V prípade, že zákazník nedáva prednosť prírodnému vzhľadu tropického dreva, t.j. bez
povrchovej úpravy, ale uprednostňuje  uchovávanie pôvodného farebného odtieňu jatoby a
čiastočné obmedzenie otvárania a zatvárania pórov je nevyhnutné drevo  pravidelne ošetrovať
teakovým olejom, ktorý je určený pre údržbu záhradného nábytku a mobiliáru. Počet opakovaní
náteru závisí  na umiestnení a intenzite spôsobu používania mobiliáru.  Všeobecne platí, že náter je
treba aplikovať vo chvíli, keď povrch dreva  zmatnie a dažďová voda prestane zostávať na
povrchu vo forme kvapiek a začne sa vpíjať do dreva. Prvý náter odporúčame  urobiť do 1
mesiaca používania výrobku. Ďalej potom opakovať náter minimálne 1x ročne. Typ
teakového oleja je vhodné  konzultovať s výrobcom.

2.3.1 Návod na ošetrenie drevín Jatoba a Agát teakovým olejom:

Pri vykonávaní povrchových opráv dreva je nutné venovať pozornosť príprave povrchu, vlhkosti dreva a
klimatickým podmienkam  prostredia. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 16%, teplota vzduchu by
nemala klesnúť pod +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu  nad 70%.

2.3.2Postup opravy:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P220

3. Aplikácia 2 vrstiev teakového oleja s dodržaním časového intervalu udávaného
výrobcom. Odporúčame aplikáciu  hubkou alebo handričkou.

Vykonávanie rozsiahlejších opráv zanedbaných drevených povrchov je vhodné zveriť výrobcovi
mobiliáru, prípadne objednať nové lamely.

2.4Agát:

Agát ( Robinia pseudacacia) patrí medzi najpoužívanejšie ´´európske´´ dreviny určené pre vonkajšie
použitie. Agátové drevo je  žltohnedé, ťažké, tvrdé (hustota 750kg/m3), pevné, veľmi vhodné pre styk s
ostatnými materiálmi. Jedná sa o drevo vysoko odolné  voči hnilobe a plesniam. Pri vystavení
poveternostným vplyvom sa chová podobne ako exotické drevo. Prirodzenou vlastnosťou  akátu je
postupné šednutie, vymývanie impregnačnej vrstvy, otváranie a zatváranie pórov vplyvom okolitého
prostredia. Otváranie  pórov sa prejavuje predovšetkým na čelných plochách dreva ako praskliny,
alebo na ploche, vo forme dlhej trhliny. Jedná sa  o opakovateľný jav závislý na okolitom prostredí
(teplota, vlhkosť vzduchu), ktorý nijako neznižuje kvalitu dreva a nebráni  v používaní. Uvedené
prirodzené javy nie sú vadou a nemôžu byť uznané ako reklamačný nárok. Pri akáte je v exteriéry
povolená  tolerancia prehnutia či krútenia v rozsahu 5mm/1m dĺžky.



2.4.1 Údržba mobiliáru z agátového dreva:

 V prípade, že zákazník nedáva prednosť prírodnému vzhľadu agátu, t.j. bez povrchovej úpravy, ale
uprednostňuje uchovávanie  pôvodného farebného odtieňu a čiastočné obmedzenie otvárania a
zatvárania pórov je nevyhnutné drevo pravidelne ošetrovať  teakovým olejom, ktorý je určený pre
údržbu záhradného nábytku a mobiliáru. Počet opakovaní náteru závisí na umiestnení  a intenzite
spôsobu používania mobiliáru.  Všeobecne platí, že náter je treba aplikovať vo chvíli, keď povrch
dreva zmatnie  a dažďová voda prestane zostávať na povrchu vo forme kvapiek a začne sa vpíjať do
dreva. Prvý náter odporúčame urobiť do 1  mesiaca používania výrobku. Ďalej potom opakovať náter
minimálne 1x ročne. Typ teakového oleja je vhodné konzultovať  s výrobcom.

2.5 Návod na ošetrenie drevín Jatoba a Agát teakovým olejom:

Pri vykonávaní povrchových opráv dreva je nutné venovať pozornosť príprave povrchu, vlhkosti dreva a
klimatickým podmienkam  prostredia. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 16%, teplota vzduchu by
nemala klesnúť pod +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu  nad 70%.

2.5.1Postup opravy:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P220

3. Aplikácia 2 vrstiev teakového oleja s dodržaním časového intervalu udávaného
výrobcom. Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

Vykonávanie rozsiahlejších opráv zanedbaných drevených povrchov je vhodné zveriť výrobcovi
mobiliáru, prípadne objednať nové lamely.

2.5.2 Borovica severská:

Borovica je ľahké a mäkké drevo s výbornými vlastnosťami pre použitie vo vonkajšom
prostredí. Lamely z borovicových  eurohranolov a škárovky o maximálnej vlhkosti  13% sú
štandardne dodávané s povrchovou úpravou. Základný náter tvorí  rýchloschnúci impregnačný
prostriedok, obsahujúci účinné biocídne zložky, ktoré chránia drevo proti mikrobiologickému rastu
spôsobujúcemu zamodranie a hnilobu drevnej hmoty. Na takto ošetrené drevo je ďalej aplikovaný
systém náterov, ktorý zaručuje  pevnosť  bloku a vynikajúcu odolnosť voči poveternostným
vplyvom a UV žiareniu, so súčasne vysokou odolnosťou voči poškriabaniu a vplyvu chemikálií.
Prípadné napúčanie a zosychanie je obmedzené. Finálny odtieň je dodávaný vo farbe pínia  a teak.

2.6 Údržba mobiliáru z Borovice severskej:

Pravidelnou kontrolou povrchu obmedzíte vznik trvalejšieho poškodenia. Dôležitou podmienkou je
včasná obnova náteru a to 1x  za 12mesiacov (odporúčame predsezónny náter) postup viď. nižšie. V
prípade mechanického narušenia lakovaného povrchu, je  nutné poškodené miesto ihneď opraviť (postup
opravy nižšie), aby sa zamedzilo poškodeniu celej lamely.

Upozornenie:
K zachovaniu estetických a úžitkových vlastností je nutné sa riadiť nasledujúcimi pokynmi,
ktorými zabránite predčasnému  znehodnoteniu výrobku:

Mobiliár udržujte v čistote, pravidelne ho čistite vlažným mydlovým roztokom. Pravidelne
kontrolujte povrch dreva a oceľovej  konštrukcie a pri známke poškodenia opravte podľa postupov,
odporučených výrobcom.

Je zakázané používať na čistenie  drevených a kovových častí lavice chemické rozpúšťadlá!!!!

K montáži drevených častí k oceľovej kostre je používaný len nerezový spojovací materiál triedy
Aisi 304. Je nutné 1x za  6mesiacov skontrolovať a pri uvoľnení dotiahnuť, aby nemohlo dôjsť k
znehodnoteniu výrobku či jeho odcudzeniu.



3. Odporúčaná údržba vykonávaná v intervale 6 mesiacov:

1. Umytie povrchu výrobku vodou so slabým saponátom
2. Kontrola a prípadné dotiahnutie spojovacieho
3. Kontrola povrchu oceľovej konštrukcie a prípadne jej lokálna oprava
4. Kontrola povrchu dreva a prípadne obnovenie náteru

3.1 Návod na ošetrenie drevín z Borovice severskej

Pri vykonávaní povrchových opráv dreva je nutné venovať pozornosť príprave povrchu, vlhkosti dreva a
klimatickým podmienkam  prostredia. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 16%, teplota vzduchu by
nemala klesnúť pod +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu  nad 70%.

3.1.1 Postup opravy pri menšom poškodení:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P120-150

3. Aplikácia 2 vrstiev vrchnej lazúry s dodržaním časového intervalu udávaného
výrobcom.                 Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

3.2 Postup opravy pri väčšom poškodení, zasahujúcom povrch dreva aj pod
náterom:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P120-150

3. Aplikácie impregnačného prostriedku. Interval zaschnutia cca 4h.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

4. Aplikácia 2 vrstiev vrchnej lazúry s dodržaním časového intervalu udávaného
výrobcom.                       Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

3.3 Postup aplikácie ročného udržiavacieho náteru:

Na aplikáciu odporúčame použitie udržiavacej sady mmcité, zloženej z čistiaceho
a finálneho prípravku a 2 handričiek

1. Lamely nastriekať čistiacim prostriedkom zo sady
2. Po 10 minútach umyť teplou vodou, aby boli odstránené všetky nečistoty
3. Na už suché lamely aplikovať finálny prípravok zo sady
4. Po 10 minútach vyleštiť handričkou

       Pre zdôraznenie efektu môžete postup zopakovať.

Vykonávanie rozsiahlejších opráv zanedbaných drevených povrchov je vhodné zveriť výrobcovi
mobiliáru, prípadne objednať nové  lamely.

4. Návod na údržbu mestského mobiliáru z nerezu:
Nerezová oceľ je všeobecný názov pre všetky druhy ocele, ktoré sú odolné voči oxidácii. Je tu tzv.
pasívna vrstva na povrchu,  ktorá sa neustále obnovuje a zabraňuje korózii. Jej odolnosť je daná
prímesami prvkov, ako sú chróm, nikel či molybdén.

Výrobky mestského mobiliáru alebo ich častí z nerezu sú vyrobené buď z nerezovej ocele SSS – satin
(povrch kartáčovaný alebo  brúsený) alebo z leštenej nerezovej ocele – PSS. Satin má povrch matný a
leštená nerezová oceľ vyzerá podobne ako chróm.



Používame 2 druhy nerezovej ocele: normy – AISI 304 a AISI 316. Štandardné prevedenie je v
nerezovej oceli normy AISI 304,  prípadne odporúčame použitie nerezu normy AISI 316, ktorá
zaručuje väčšiu odolnosť v slanom prostredí, napr. v prímorských  oblastiach.

4.1Údržba mobiliáru z nerezovej ocele:

I cez vynikajúce vlastnosti nerezovej ocele voči oxidácii a korózii sa nedá zabrániť prírodným
vplyvom, ako sú vlhkosť a prach,  obsiahnuté vo vzduchu. Môžu obsahovať malé častice kovu a hrdze,
ktoré sa uvoľnili z iných materiálov a prípadne sa a povrchu  usadia a spôsobia na ňom rôzne škvrny,
zafarbenie a deformácie. Rovnako usadenie mastnôt a ďalších rôznych nečistôt na  povrchu je
obvyklým javom, rovnako tak sú viditeľné stopy po dotyku rukou, napr. pri manipulácii s výrobkom
a pod... Týmto  dôsledkom sa dá zabrániť pravidelnou údržbou.
Pri bežnej pravidelnej údržbe postačí povrch umyť horúcou vodou s mydlom alebo šetrným
saponátom, umyť čistou vodou  a vytrieť dosucha. Ťahy je možné viesť vždy v smere kresby povrchu
(brúsený alebo kartáčovaný povrch). V žiadnom prípade nie  je prípustné použiť na čistenie oceľovú
drátenku či abrazívne prostriedky na báze piesku, ktoré by mohli povrch poškrabať alebo  odrieť.
Rovnako ako používanie agresívnych chemických prostriedkov.

5. Spôsoby odstránenia jednotlivých problémov :

a)bežné čistenie – voda s mydlom alebo šetrným saponátom; umyť  špongiou, opláchnuť

čistou vodou a vytrieť dosucha

b)odtlačky prstov – voda s mydlom alebo organické rozpúšťadlo: umyť špongiou, opláchnuť

čistou vodou a vytrieť dosucha

c)stopy od oleja a tukov – organické rozpúšťadlo (acetón, alkohol): po čistení umyť
mydlovou vodou, opláchnuť čistou vodou  a vytrieť dosucha

Upozornenie:

Po dokonalom vyčistení je povrch zbavený mastnoty a tým tiež akejkoľvek ochrany. Naviac na ňom
vždy priľnú látky z čistiacich  prípravkov, ktoré môžu s neošetreným kovom reagovať a zanechať na
ňom neodstrániteľné škvrny. Je preto nevyhnutné po  každej ´´čistiacej´´ kúre dostupné miesta
nakonzervovať. Pre tento úkon sa v našom teste najviac osvedčila pena v spreji na  ošetrenie
ušľachtilej ocele od renomovaných výrobcov. Ľahko sa nanáša a roztiera, po ľahkom zavädnutí
sa dobre leští.  Vyleštený povrch nezostáva mastný, ale je potiahnutý tenkým filmom na báze parafínu,
ktorý ju nie len dlhodobo chráni, ale tiež  veľmi dobre odoláva odtlačkom prstov. A pokiaľ sa nejaký ten
odtlačok objaví, stačí ľahké preleštenie suchou handričkou. Takto  ošetrený povrch je omnoho
odolnejší proti usádzaniu húževnatej mastnoty a iných nečistôt a každé jeho ďalšie čistenie je
podstatne rýchlejšie a jednoduchšie. Odporúčame aplikovať aj na úplne nový výrobok ešte pre
zahájením bežnej prevádzky.

6. Návod na údržbu dielov z HPL dosiek:

Dosky HPL sú vysokotlakové dekoračné lamináty skladajúce sa z vrstiev celulózového vláknitého
materiálu impregnovaných  termoseptickou  živicou a spojených k sebe pôsobením vysokého tlaku. V
zásade sa dosky HPL skladajú z 60% papieru a 40%  tvorí vytvrdená fenol- formaldehydová živica pre
vnútorné vrstvy a melamín- formaldehydová živica pre povrchové vrstvy. Sú  pevné, odolné voči
oterom, vlhkosti, mokru, vodnej pare, UV žiareniu a chemikáliám.

6.1 Údržba HPL dosiek:

Vzhľadom k tomu, že výrobky z HPL nepodliehajú korózii ani oxidácii, je ich údržba veľmi jednoduchá.

6.1.1Bežné čistenie:

Pri pravidelnej údržbe stačí umyť dosku teplou vodou s bežnými domácimi saponátmi.

POZOR:
Po ukončení čistenia je nutné vždy povrch dosky vytrieť čistou mäkkou handričkou do sucha!



Väčšie znečistenie: výraznejšie znečistenie či škvrny (od čaju, ovocných nápojov) vyžadujú
agresívnejší spôsob čistenia  pomocou tekutého piesku. Použitie tekutých brúsnych pieskov  (napr.
CIF) môže spôsobiť zmatnenie povrchu.

POZOR:
Je zakázané na melamínový povrch výrobkov používať mechanické brúsne prostriedky, silné kyseliny a
rozpúšťadlá!

6.2 Nutná údržba mobiliáru tvoreného z HPL dosiek:

1.umytie mobiliáru teplou vodou so saponátom

2.povrch vysušiť čistou mäkkou handričkou

3.dotiahnuť spojovací materiál, ktorým sú dosky HPL pripevnené ku kostre

Manipulácia:
Pri manipulácii s mobiliárom s HPL doskami je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť; pri náraze na prekážku
často dochádza  k ulomeniu rohu dosky.

Upozornenie:
Výrobky mestského mobiliáru, ktorého súčasťou sú dosky HPL nie sú pochôdzne, tzn. že je zakázané po doskách
HPL chodiť  alebo skákať – dochádza k povoľovaniu spojovacieho materiálu a následne k deformáciám HPL
dosky. HPL doska nie je určená  ani pre krájanie a porciovanie potravín.!

7. Návod  na údržbu mestského mobiliáru – zámky a mechanizmy :

Súčasť mestského mobiliáru tvoria aj mechanizmy a zámky

7.1Zámky, mechanizmy:

U výrobkov ako sú koše, stĺpiky, popolníky sú použité tiež mechanizmy na uzamknutie – zámky. Používame 3
základné druhy  zámkov, kľúč  na odomknutie je univerzálny.

7.2 Nutná pravidelná údržba zámkov a mechanizmov:

Interval údržby – 3mesiace:

1.očistenie zámkov od nečistôt a prachu – odporúčame použiť handričku alebo štetec

2.vyskúšanie funkcie zámku

3.aplikácia zmesi  na báze oleja – premazanie zámkov a mechanizmov

4.niekoľkokrát odomknúť a zamknúť, aby olej prenikol do celého mechanizmu

Pokiaľ je na mechanizme zistená závada, dodá výrobca podľa požiadavky zákazníka a jeho
objednávky nový a prípadne vykoná  výmenu mechanizmu.

Upozornenie:
Dôležitá je údržba hlavne pred a v priebehu zimného obdobia!!!
Pri výsuvných stĺpikoch je nutné pred zimným obdobím ošetriť časti, ktoré do seba zapadajú,
vazelínou alebo prípravkom na  rovnakej báze, aby pri mrazoch nemohlo dôjsť k ich zamrznutiu!!!
Interval údržby je nutné v zimnom období podľa potreby  opakovať – reagovať na zmeny počasia.



V dôsledku nesprávneho skladovania hrozí nebezpečenstvo korózie (oxidácie) kovových častí a
hniloby častí drevených!  Predchádzanie týmto nežiaducim vplyvom :

-skladujte v dobre vetranej  a suchej miestnosti

-chráňte proti podlahovej vlhkosti uskladnením v regáli alebo na drevenej palete

-mobiliár skladujte vybalený

-zaistite ochranu proti prachu a iným nečistotám zakrytím povrchu

-skladujte pri teplotách od  -20oC do +50oC pri max. 70% relatívnej vlhkosti vzduchu

Záručné podmienky:

Záruka sa vzťahuje na všetky výrobky mestského mobiliáru  firmy mmcité2, s. r. o. za predpokladu, že
prevádzkovanie a údržba jednotlivých druhov mestského mobiliáru bola  vykonávaná podľa návodu
výrobcu a platných právnych predpisov.

Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté skrytými materiálovými alebo výrobnými vadami , alebo
poškodenia týmito vadami zavinené.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté neodborným použitím či skladovaním, mechanickým
poškodením, vandalizmom alebo opotrebením bežným používaním, na závady spôsobené živelnými
pohromami či inými vonkajšími klimatickými vplyvmi.

8. Záruka sa vzťahuje na:

1. Oceľové konštrukčné prvky opatrené žiarovým zinkom a práškovou farbou                  72 mesiacov

proti hrdzaveniu

2. Hliníkové konštrukčné prvky bez povrchovej ochrany 72 mesiacov

proti hrdzaveniu

3. Hliníkové konštrukčné prvky s práškovou farbou či eloxom 120 mesiacov

proti hrdzaveniu

4. Konštrukčné prvky z nerezovej ocele 120 mesiacov

proti hrdzaveniu

5. Drevené časti výrobkov z tropického dreva Jatoba 120 mesiacov

proti hubám, hnilobe a plesniam

6. Drevené časti výrobkov z borovice severskej 60 mesiacov

proti hubám, hnilobe a plesniam

7. Drevené časti výrobkov z agátu 60 mesiacov

proti hubám, hnilobe a plesniam

8. Konštrukčné prvky z polykarbonátovej výplne 60 mesiacov

na zachovávanie pevnosti, pružnosti a odolnosti voči krupobitiu



9. Konštrukčné prvky zo sklenenej bezpečnostnej výplne 60 mesiacov
rozmerová a farebná stálosť

10. Nerezový spojovací materiál 24 mesiacov

proti hrdzaveniu

11. Dosky HPL 24 mesiacov

na zachovávanie pevnosti, pružnosti

12. Mechanizmy, zámky, tesnenia 24 mesiacov



7.PLÁN KONTROL A ÚDRŽBY ORL

Návod na obsluhu, údržbu Odlučovačov ropných látok z polyetylénu
RONN TECH typ ELLIPSE

Tento návod  je všeobecným pokynom pre  prevádzku a údržbu odlučovačov ropných látok RONN TECH.
Text obsahuje zásadné informácie pre kvalitné technické riešenie projektov.
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2. TECHNICKÝ POPIS

 2.1    Všeobecne

Vody predčistené na ORL je možné vypúšťať recipientu alebo do verejnej kanalizácie. Presné parametre
povoleného znečistenia vypúšťaných vôd stanovuje miestny príslušný vodoprávny úrad, či správca
kanalizácie. Zachytené nečistoty sa považujú  za  nebezpečné odpady a je s nimi zaobchádzané v zmysle
zákona 185/2011 Zb. Stavebné povolenie na inštalovanie ORL je vydávané, okrem iného, na základe
vyjadrenia vodoprávneho úradu (ako zvláštneho stavebného úradu). Záväzné vyjadrenie sa vykonáva
Rozhodnutím na základe vykonaného vodoprávneho konania. Vo výroku rozhodnutia vodoprávne úrad
povoľuje vypúšťanie zrážkových vôd znečistených ropnými látkami. Určuje miesto vypúšťania a stanovuje
ukazovatele a hodnoty prípustného stupňa znečistenia. Rozhodnutie stanovuje ďalšie podmienky prevádzky,
najmä ukladá povinnosť vykonávať kontrolu odpadových vôd a výsledky odovzdávať poverenému orgánu,
spravidla lokálne príslušné inšpekcii životného prostredia. Rozhodnutia orgánov štátnej správy neurčujú
konkrétne zariadenia. Stavebník použije zariadenie, ktoré spĺňa požadované parametre a ktorého využitie je
ekonomické. O stanovisko k požiadavkám vodoprávneho úradu môže podľa Zákona o práve na informácie o
životnom prostredí č. 123/98 Zb., požiadať ktokoľvek.

Inštalácia odlučovača je vodným dielom v zmysle Vodného zákona 254/2001 Zb., § 55. Stavba podlieha
shváleniu miestne príslušným vodoprávnym úradom ( ako zvláštnym stavebným úradom).

Návrh konštrukcie, použiteľné materiály a veľkosti odlučovačov sú predpísané ČSN EN 858-2 a ČSN 75
6551. Návrh technológie vychádza z požiadaviek uvedených v rozhodnutí o povolení na vypúšťanie

odpadových vôd do vôd povrchových vydanom vodoprávnom úradom ako záväzné stanovisko k vydanie
stavebného povolenia.

Zásady navrhovania odlučovača ropných látok sú uvedené v STN EN 858-2.

U ORL je nevyhnutné dodržať podmienky stanovené a STN 75 6551

- čl. 4.2 - odpadové vody s obsahom RL sa pred čistením nesmie riediť vodami neznečistenými ropnými
látkami (vody zo striech, chladiacej vody, splaškové vody)

- čl. 4.3- odpadovú vodu je potrebné čistiť čo najbližšie miesta ich vzniku.

Požiadavky na kvalitu čistenia možno zachovať a nároky na účinnosť čistenia znížiť prepočtom zaťaženie
vôd po zmiešaní s vodami nezaťaženými RL (za odlučovačom). Tento postup možno navrhnúť a realizovať
vzhľadom na podmienky stanovené rozhodnutím.

2.2    Použitie

Odlučovače ropných látok ( ďalej ORL) sú určené na čistenie zachytávanie ropných látok (ďalej len RL)
ľahších ako voda, spravidla kvapalných uhľovodíkov (oleje, nafta, benzín). Tuhé nečistoty ťažšie ako voda
sa odlučujú  v kalovej nádrži toho zariadenia. Inštalácia je nevyhnutná v prevádzkach a priestoroch
zaťažených nebezpečenstvom únikov RL, najmä stáčanie miesta PHM, parkoviská, komunikácie, umývacie
rampy, mechanizačné strediská a priemyselné prevádzky. Na vstup odlučovača je možné privádzať všetky
vody zneistené RL vrátane znečistenia benzínom. Vody s obsahom čistiacich prostriedkov je možné na
odlučovač privádzať za podmienok stanovených v ČSN EN 858-2 čl. 4.3.2.3 Saponáty, amoniak a ďalšie
zlúčeniny obsiahnuté v splaškových vodách olej rozpúšťa, technológia ORL nie je určená na čistenie
emulgovaných RL. Miešanie vôd pred odlučovačom výslovne zakazuje ČSN 756551“ Odvádzanie a čistenie
odpadových vôd s obsahom ropných látok“.

2.3    Popis

ORL RONN TECH ELLIPSE sú kompaktné plastové nádrže patentovaného elipsovitého pôdorysu. Priestor
ORL môže byť prostredníctvom norných stien rozdelený na dve a viac častí. Vo vstupnej časti je kalová
nádrž, následne je umiestnený koalescenčný filter a odlučovač ropných látok.

Veľkosť jednotlivých komôr je daná maximálnym prietokom, vypočítaným z ošetrenej plochy a intenzity
dažďa a charakteru znečistenia.



2.3.1   Funkcia

Znečistená voda priteká do vstupnej komory – kalovej nádrže. Tu dôjde k ukľudneniu vodného prúdu, ktorý
prejde do laminárneho toku. Veľkosť nádrže je dimenzovaná tak, aby doba zdržania vody bola dostatočná
k usadeniu nečistôt ťažších ako voda. V tomto priestore sa tiež gravitačne odlúči podstatná časť ropných
látok. Voda zo zostatkovým znečistením ( do 40 mg.l -1 NEL) odchádza cez koalescenčný filter do komory
odlučovača RL. Heterogénne kvapôčky RL, ktoré pre malú veľkosť   nedokázali prekonať hydraulický odpor
vody a vyplávať na povrch prilipnú na ploche lamiel koalescenčného filtra. Odlúčené látky sa zhromažďujú
do veľkých celkov, po získaní potenciálu dostatočného k prekonaniu hydraulického odporu vody sa
kvapôčky RL gravitačne odlúčia a vyplávajú na hladinu vody v odlučovači. Vyčistená voda odchádza
výtokovou trubkou umiestnenou  v dostatočnej hĺbke pod hladinou odlučovača. Výtok je strážený
automatickým ventilom, riadeným plavákom tárovaným na hustotu 850 g.l-1. Ventil zabráni prieniku RL
odlučovačom a je súčasťou každého zariadenia RONN TECH ELLIPSE.

2.3.2    Materiál a konštrukcia

Teleso odlučovača je elipsovitého tvaru, ktorý zaručuje vysokú pevnosť. Vhodnosť takého tvaru bola
overená mnohými deformačnými skúškami. Celá nádrž je vyrobená z jedného kusa bez spojov a perforácií,
ktoré by mohli spôsobiť netesnosti. Použitým materiálom je vysoko stlačený polyetylén. Každý výrobok
prechádza náročnou výstupnou kontrolou, ktorá overuje silu a štruktúru materiálu plášťa, ktorého minimálna
hrúbka je 8 mm. Použitý polyetylén je chemicky odolný a elektricky nevodivý. Na škodu nie je krátkodobé
pôsobenie teploty 100 o C. Výrobca doporučuje rozsah pracovnej teploty od -20 do + 80oC. Povolené
zaťaženie je 125 kN a rovnaké zaťaženie znesie štandartne dodávaný uzamykateľný poklop, určený pre
záťažové plochy triedy B do 12,5 ton.Nádrže je možné uložiť do hĺbky 2,5 m bez ďalšieho statického
zabezpečenia za podmienok, že merná hmotnosť zásypu neprekročí  2000 kg.m-3 . Automatický ventil
a ďalšia výstroj sú vyrobené z polyetylénu a nerezovej ocele. Nátokové a výtokové potrubie je z PVC
tesneného profilovým tesnením z chemicky odolnej gumy.

2.3.3    Koalescencia

Koalescenčný filter je zostavený z modulov PLADEK ( materiál BIODECK). Tento plastový materiál je
chemicky inetrný a odolný voči rozpúšťadlám, ktoré môžu byť obsiahnuté v odpadových vodách
z priemyselným podnikov a kanalizácií. Materiál je necitlivý voči pôsobeniu baktérií a húb. Biodeck je
samouhasiteľný podľa testu D635 ASTM. Filter je vyrobený s krížikovou štruktúrou kanálikov. Vnútorné
prerozdelenie vody umožňuje účinné využitie plochy a maximálny as kontaktu vody a plochy filtru.
Samočistiacu funkciu podporuje dokonalý tvar cirkulačných kanálikov a ich minimálny hydraulický odpor.
Dvojitým zložením zaisťuje veľkú fyzikálnu tuhosť a samonostnosť  koalescenčného filtra. Výroba je
patentovaná a prestavuje špikovú technológiu v odbore.

TYP:                                             FB10.07

Špecifická plocha:                     400m2/m3

Priľnavosť:                                  96%

Materiál:                                     BIODECK

Hrúbka lamely po tvarovaní:   0,2 mm

Váha suchého koal. Filtra/m3: 58 kg

Maximálne zaťaženie:              350 kg/m2

2.3.4    Obtok

 Obtok – typové označenie 10 začína pracovať pri prívalovom daždi. Vody s nebezpečenstvom úniku RL (
parkoviská, komunikácie) pri ktorých prevádzame výpočet z nižšieho než prívalového dažďa zabezpečujeme
obtokovými odlučovačami. Také zariadenie nám zaisťuje, že v prípade intenzívnejšieho dažďa, než je
intenzita použitá pre výpočet nedôjde ku zhoršeniu funkcie zariadenia alebo vyplaveniu odlúčených RL. Po
dosiahnutí maximálneho prípustného prietoku vystúpi hladina vody v kalovej nádrži na úroveň nátokovej
časti odkiaľ sa preleje do obtoku bez toho aby bola narušená funkcia odlučovača.



2.3.5    Automatický ventil

Štandartne u všetkých typov ORL RONN TECH ELLIPSE  je inštalovaný na výtoku zo zariadenia.
Tarovaný ventil pracuje v závislosti na množstve znečistenia. Pri dosiahnutí maximálneho znečistenia
odlučovača stĺpec  oleja zníži hladinu vody a plavák uzavrie odtok a zamedzí úniku nečistôt.. Ventil zabráni
úniku pri haváriách a záplavách. Plavák je možné doplniť diaľkovou elektronickou kontrolkou. Použitie
ventilu umožňuje znížiť záchytnú kapacitu zariadenia o 1/3, riešenie zmenšuje potrebnú veľkosť odlučovača
RL.

3.  Typy a technické parametre a doporučené použitie

EH XX YY C alebo D

E – oznaenie materiálu (polyetylén)

H – uvádza, že sa jedná o odlučovač RL

XX – údaj vyjadrujúci vybavenie odlučovača

YY – hodnota udávajúca veľkosť prietoku

C – ORL s poklopom

D – ORL s prechodovým dielcom

3.1   EH05XX    ORL s kalovou nádržou a koalescenčným filtrom

Účinnosť ( mg.l-1 NEL)        Max 1

Prietok (l.s-1)                       1,5*3*6*10

Odporučenie: Typ EH05 je vhodný pre štandartné podmienky: parkoviská, komunikácie, sklady...

4. Značenie

Odlučovače sú opatrené štítkom, ktorý obsahuje:

· Názov a sídlo výrobcu zariadenia

· Typové označenie a prietok

· Výrobné číslo

· Dátum výroby

· Hmotnosť

Dovozca označenie doplňuje

· CE - Európska značka zhody

· Nálepky uľahčujúce montáž

5. Prevádzka, obsluha a údržba

Prevádzkový poriadok je nutné aplikovať na miestne podmienky či zakomponovať do prevádzkového
poriadku vodného hospodárstva.

Vzor prevádzkového poriadku je dodávaný s ORL./ Príloha č.2/



5.1 Všeobecné pokyny

Prevádzkovateľ je povinný:

· Spracovať a nechať schváliť (príslušným vodoprávnym úradom) prevádzkový poriadok.

 . Prostredníctvom osoby určenej a preškolenej  alebo odbornej firmy vykonávať predpísané kontroly
a údržbu.

· Viesť prevádzkový denník a zaznamenávať vykonané úkony a údržbu.

· Zabezpečovať odbery a vyhodnotenie vzoriek podľa rozhodnutia vodohospodárskeho orgánu.

5.2 Pravidelné úkony obsluhy

Obsluha pravidelne zaisťuje tieto úkony:

· Pravidelná kontrola:

- 1x za týždeň u odlučovačov silne zaťažených (v dielenských prevádzkach, na umývačkách).

- 1x za mesiac u odlučovačov v bežnej prevádzke (parkoviská, komunikácie)

· Kontrola po mimoriadnej udalosti (požiar, autonehoda s veľkým únikom, povodeň, odmäk)

5.3 Prevádzkový denník /Príloha č.2.1/

Prevádzkový denník je vedený pre každý odlučovač a uvádzajú sa v ňom tieto záznamy:

· Mená a funkcie osôb poverených údržbou a osôb im nadriadených.

· Výsledky pravidelné kontroly odlučovača.

· Záznamy o mimoriadnych udalostiach (napr. Požiar na odvodňovanej ploche a použitie zmáčadiel,olejové
havárie, povodne).

· Záznamy o vykonaných opatreniach po mimoriadnych udalostiach.

· Záznamy o opravách, servise a školení obsluhy.

· Požiadavky na rozsiahlejšiu údržbu a pomoc odbornej firmy.

· Záznamy ostatných udalostí a súvislostí majúcich vplyv na prevádzku a funkčnosť odlučovača.

Prevádzkový denník musí byť na požiadanie predložený vodohospodárskym orgánom a dodávateľovi
alebo autorizovanej servisnej firme.

5.4 Pokyny pre výkon jednotlivých úkonov

5.4.1 Uvedenie odlučovača do prevádzky

Odlučovač musí byť vždy pred uvedením do prevádzky naplnený vodou. Po vykonanej údržbe -čistenie je
nutné nadvihnúť plavák automatického ventilu, aby sa uvoľnil do prevádzkovej polohy,respektíve preveriť
funkčnosť plaváku, ako je popísané v nasledujúcom článku. Toto spravidla uskutočňuje odborná firma.

5.4.2 Pravidelná kontrola

· Kontrola celkového stavu zariadenia, hlavne bezpečného uzavretia viek vstupných šácht.

· Kontrola kalovej nádrže a meranie výšky hladiny usadených kalov. (Meria sa tyčou, ktorá má na konci
plochu cca 10 x 10 cm a značku označujúcu polohu dna odlučovače a značku kritického zanesenie kalovej
nádrže. Nános kalov nesmie presiahnuť 1/3 výšky odlučovacieho priestoru.)

· Kontrola vrstvy odlúčených RL. (Vykonáva sa merným valcom alebo mernou tyčou. Vrstva olejanesmie
presiahnuť 80mm.)



· Vizuálna kontrola automatického ventilu. (Mernou tyčou sa overí pohyblivosť plaváka - týmoveríme
funkčnosť ventilu.)

· Preverenie elektrickej signalizácie. (Ak je inštalovaná, priblížime k indukčnému snímaču akýkoľvekkovový
predmet. Po tomto musí dôjsť k zapnutiu alarmu.)

· Kontrola úplnosti inštalovaných bezpečnostných tabuliek.

· Kontrola pohybu osôb v okolí odlučovača a vykázanie fajčiarov a otvoreného ohňa z priestoru

v blízkosti odlučovače, t. j. z požiarne nebezpečného priestoru.

· Kontrola prevádzkového denníka a vykonanie zápisu o zistených okolnostiach.

 Pri zistení nevyhovujúceho stavu je nutné pozvať odbornú firmu a vykonať nápravu.

Konkrétne postupy predpisuje STN EN 858-2.

5.4.3 Odvoz a zneškodnenie odlúčených látok

Na výzvu prevádzkovateľa, minimálne však raz za rok, vykonáva odborná firma oprávnenána nakladanie s
nebezpečnými odpadmi a poučená dodávateľom ORL odvoz a zneškodnenie odlúčených látok.Odborná
firma vykoná zber odlúčených RL z hladiny (pokiaľ toto priebežne nezaisťuje obsluha).

5.4.4 Odvoz a zneškodnenie kalov

Na výzvu prevádzkovateľa, minimálne však raz za rok, vykonáva odborná firma oprávnenána nakladanie s
nebezpečnými odpadmi a poučená dodávateľom ORL odvoz a zneškodnenie kalov.Odborná firma rozmieša
odlúčený kal a fekálnym vozom celý obsah odsaje.

5.4.5 Údržba koalescenčného filtra

Na výzvu prevádzkovateľa, minimálne však raz za rok, vykonáva odborná firma oprávnená na nakladanie s
nebezpečnými odpadmi a poučená dodávateľom ORL údržbu koalescenčného filtra. Po odsatí  kalov
odborná firma podľa potreby ostrieka koalescenčný filter tlakovou vodou, prípadne horúcou tlakovou vodou.

5.4.6 Odber vzoriek vody

Na výzvu prevádzkovateľa, podľa harmonogramu určeného v povolení na nakladanie s vodami vykonáva
autorizovaná laboratórium. Odber vzoriek je spojený s meraním prietoku. Meranie a odber vykonáva
predpísanými postupmi pracovník autorizované laboratória.

5.4.7 Zimná prevádzka

Zariadenie je spravidla uložené pod niveletou kanalizácie v nemrznúcej hĺbke a zimná prevádzka nekladie
zvýšené nároky. Zariadenie je vhodné kontrolovať po topení snehu a odmäku.

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

ORL smie obsluhovať a udržovať osoba staršia ako 18 rokov, fyzicky a duševne spôsobilá, zaškolená a
poučená. Obsluhovateľ musí byť uvedený v prevádzkovom denníku, v ktorom sa vedie záznam o
preškoľovanie.

6.1 Všeobecné pokyny

Obsluha je povinná dodržiavať pokyny Prevádzkového poriadku a pokyny dodávateľa, výrobcu a servisné
organizácie zapísané v prevádzkovom denníku. Poriadky a pokyny neobmedzujú povinnosti vyplývajúce z
pracovnoprávnych a ostatných zákonov a predpisov.

6.1.1 Bezpečnosť práce

· Otvorené šachty musiabyť zaistené proti pádu osôb, najlepšie prítomnosťou ďalšieho pracovníka.Toto platí
najmä v prípade, že iný pracovník vstupuje do odlučovača.



· Pri vstupe do zariadenia hrozí nebezpečenstvo výskytu jedovatých či výbušných plynov. V zariadeniach
uložených pod úrovňou terénu a pracujúcich s vodou býva často nedostatok kyslíka. Vzdušný kyslík môže
byť vytlačený inak neškodným CO2 a hrozí udusenie. Pri vstupe do zariadenia jenutné zabezpečiť:

- Informovať nadriadených a spolupracovníkov o zamýšľanej práci.

- Dozor ďalším poučeným pracovníkom, ktorý do zariadenia nevstupuje.

- Zabezpečenie pracovníka vstupujúceho do zariadenia lanom.

- Vytipovať a overiť najbližšie miesto či telefón pre rýchle privolanie pomoci.

POZOR - nepodceňujte tieto opatrenia. Úrazy, vrátane smrteľných úrazov z udusenia a otrávení, sú
časté. Príčinou býva zanedbanie a podcenenie základných bezpečnostných pravidiel.

· Priestor ORL je pred vstupom nutné včas otvoriť a nechať odvetrať.

· Pri práci je nutné používať vhodný odev, gumové rukavice a ochranu zraku.

· Odpadové vody môžu byť zdrojom infekcií a nákazy. Pri manipulácii s vodou, kalom,odlúčenými ropnými
látkami a sorbentami  je nutné zaobchádzať maximálne opatrne.

· V prípade zranenia, vrátane najmenšej  odreniny je nevyhnutné ranu ošetriť a dezinfikovať, najlepšie
vyhľadať odbornú pomoc.

· Po práci je nutné ruky a časti tela, ktoré mohli byť znečistené odpadmi umyť teplou vodou a mydlom,
prípadne ošetriť vhodným regeneračným krémom.

6.1.2 Požiarna bezpečnosť

ORL odlučuje ropné látky vrátane benzínu a látok s nízkym bodom varu. Tieto látky je veľmi ťažké
zmyslovo rozpoznať a identifikovať. Nebezpečnosť je podmienená mnohými faktormi vrátane teploty. Pri
charakteru, najmä verejných plôch, nedokážeme vylúčiť úniky prchavých látok a následne prítomnosť
nebezpečných výbušných pár. V každom prípade je nutné pracovať veľmi obozretne a dodržiavať
bezpečnostné zásady.

· V ORL a jeho blízkosti je zakázané fajčenie a používanie otvoreného ohňa.

· Do priestoru ORL nesmú vstupovať osoby, ktoré tam nepracujú a nie sú riadne poučené. Rovnaké zásady
platia aj pre osoby pohybujúce sa v okolí ORL.

Kaly, sorbenty a odlúčené kvapaliny sú horľaviny. Keďže nepoznáme ich zloženie, pracujeme vždy
maximálne opatrne a nepodceňujeme nebezpečenstvo požiaru.

Pri práci je vhodné zaistiť preventívne opatrenia:

· Poznať spojenie na požiarne a záchranné jednotky.

· Poznať umiestnenie hasiacich prístrojov a vedieť ich použiť.

· Vytipovať si ústupové cesty a premyslieť postupy pri požiari či inej mimoriadnej udalosti.

· Vyhodnotiť nebezpečnosť pre okolie a vhodný postup varovania.

6.1.3 Ekologická bezpečnosť

Odlúčené látky sú nebezpečnými odpadmi, ktoré môžu kontaminovať veľké množstvo vody a pôdy. Odpady
zneškodňujú odborné firmy odparovaním a spálením či ukladaním na zabezpečených plochách k
biodegradácii, kde sú vytvorené podmienky pre druhy baktérií, ktoré dokážu odpad spracovať a pretvoriť na
neškodné substráty. Nakladanie s odpadmi sa riadi Zákonom o odpadoch č.185 / 2001 Zb. a pokyny
príslušných orgánov životného prostredia okresných a miestnych úradov. Pohyb odpadov je evidovaný a
kontrolovaný.



Firmy a podnikatelia žiadajú o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Porušovanie zásad a pravidiel
je postihované Inšpekciou životného prostredia.

Odporúčame odovzdať starostlivosť o ORL odbornej firme majúcej náležité oprávnenie, technické a
personálne vybavenie.

6.1.4 Zakázané manipulácie

Obsluha nie je oprávnená vykonávať práce a manipulácie, pokiaľ nie sú špecifikované v Prevádzkovom
poriadku a ďalších dokumentoch.

Je zakázané:

· Upravovať ORL s cieľom obísť niektoré funkčné časti.

· Prevádzkovať zariadenie bez predpísaných náplní.

· Opúšťať obsluhou zariadenia, sú v otvorenom vstupné šachtice.

· Fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom v blízkosti ORL.

· Umývať funkčné časti v ORL saponátmi a inými tenzidy.

6.2 Uvedenie do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky skontrolujeme, či odlučovač neobsahuje cudzie predmety. Doplníme vodu a
skontrolujeme pohyblivosť plaváku. Ak je plavák v zatvorenej polohe, musíme ho nadvihnúť tak, aby
výtoková rúrka bola otvorená, čo spoznáme zakývaním s plavákom.

Ak bolo použité betónových skruží, odstránime originálne poklopy.

6.3 Bezpečnostné značenie

V blízkosti vstupných šácht odporúčame osadiť nasledujúce bezpečnostné tabuľky:

· Nebezpečenstvo požiaru značka NB.3.03 podľa STN ISO 3864

· Fajčenie zakázané značka .1.1 podľa STN ISO 3864

· Zákaz vstupu s otvoreným ohňom značka B.1.2 podľa STN ISO 3864

· Nápis Odlučovač ropných látok - nebezpečenstvo požiaru

6.4 Servis

Zoznam zaškolených servisných organizácií je k dispozícii v kancelárii RONN Drain Complet s.r.o. Podľa
dohody vykonáme preškolenie vašich pracovníkov a pracovníkov servisných organizácií. Vyškolení
pracovníci obdŕžia osvedčenie.

7. Záruky

Na ORL RONN TECH výrobca TECHNEAU poskytuje záruku 10 rokov. Záruka sa vzťahuje na zariadení a
deklarované parametre. Podmienkou záruky je inštalácia odbornou firmou alebo dozor dodávateľa pri
montáži. Dodržiavanie podmienok tohto návodu, prevádzkového poriadku a pokynov servisnej organizácie v
prevádzkovej knihe.

8. Náhradné diely

Náhradné diely sú skladom. Dodávku zabezpečia obchodní zástupcovia alebo servisná organizácia.



9. Príslušenstvo

9.1 Elektrická signalizácia

ORL sú predpripravené k montáži elektrickej signalizácie. Dodávku a montáž, vrátane potrebnej revízie
zaistí odborná elektro-firma v rámci komplexnej dodávky, upravené podľa miestnych podmienok.
Signalizácia môže byť svetelná, zvuková, kombinovaná alebo varovanie konkrétnych pracovníkov
generátorom telefónnych odkazov.

10. Certifikácia

Výrobky TECHNEAU spĺňajú všetky požiadavky Vodného zákona č.254 / 2001 Zb. a Zákona o
kanalizáciach č. 274/2001 Zb.

Odlučovače ropných látok TECHNEAU sú, v nadväznosti na ustanovenia § 10 zák.22 / 1997 Zb. o
technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dodávané s Vyhlásením o
zhode.

Týmto vyhlásením výrobcu potvrdzuje, že uvedené výrobky zodpovedajú technickej špecifikácii danej
harmonizovanými normami STN EN 858-1 (modifikované zmenou Z A1) a nariadenia vlády č. 190/2002
Zb., ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na stavebné výrobky označované CE.

Výrobca                                                                                             dovozca

TECHNEAU S.A.                                                                                TECHNEAU ČR s.r.o.

50 570 Marigny                                                                                Voctářova 12/109

Francúzsko                                                                                        180 00 Praha 8

Firma:     RONN Drain Complet s.r.o.

Tel.:         841 111 121, 602 407 169

Fax:          353 227 726

Internet: www.ronn.cz

E-mail: ronn@ronn.cz

Zariadenie je vyrobené a odskúšané a certifikované podľa ČSN EN 858 ( Europská značka zhody)

Od septembra 2006 musia byť všetky odlučovače ropných látok dodávané s vyššie popísaným prehlásením
o zhode.



8.Plán kontrol a údržby rozvodu elektrickej
energie a verejného osvetlenia

1. VŠEOBECNE
1.1 ROZSAH PROJEKTU REALIZÁCIE
Predmetom tejto dodávky a realizácie je umelé osvetlenie, interiérové silnoprúdové a slaboprúdové
rozvody, napojenie elektrospotrebičov príslušenstva objektu, exteriérové osvetlenie a napojenie technológie.
Predmetom realizácie je dodávka :
- elektroinštalácia (rozvádzače, osvetlenie, zásuvky)
- vnútorné  a vonkajšie slaboprúdové rozvody (CCTV-kamery)
- silové napojenie zariadení  ZTI, UK
- bleskozvod a uzemnenie
- exteriérové osvetlenie

2. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
2.1 PREDPISY A NORMY
Tento projekt a jeho realizácia vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov :
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.
STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie
všeobecných charakteristík, definície
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie budov.
Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.
Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.
STN 33 2000-4-443 Elektrické inštalácie budov.
Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami
a elektromagnetickým rušením.
Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími
prepätiami.
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47:
Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na
ochranu proti nadprúdom.
STN 33 2000-4-473/O1 Elektrotechnické predpisy.
Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť.
Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti.
Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom.
STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.
Spoločné pravidlá.
STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov
Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení
Kapitola 52: Elektrické rozvody.
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení.
Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie
STN 33 2000-5-557 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné
obvody.
STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Priestory s vaňou alebo sprchou.
STN 33 2000-7-714 Elektrické inštalácie budov.
Časť 7-714: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Inštalácie vonkajšieho osvetlenia.
STN 33 2000-7-703 El. inštalácie budov- Podlahové a stropné vykurovacie systémy
STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
STN 33 2130/a Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody



STN 33 2130/Z2 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich
STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia.
STN 33 3210/Z1 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia.
STN EN 60529 (33 0330) Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )
STN EN 61140 (33 2010) Ochrana pred úrazom el. prúdom.
STN EN 62305-2 (341390) Ochrana pri zásahu blesku. Časť 2: Manažérstvo rizika
STN EN 34 1398 Ochrana pred účinkom blesku. Aktívne bleskozvody.
STN EN 61008 Prúdové chrániče bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné
použitie (RCCB). Časť 1: Všeobecné pravidlá
STN EN 50174-2 Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov.
STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb
STN 92 0205 Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
STN EN 60445 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia.
Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov
TPT-T6 Technické požiadavky na rozvody telekomunikačných sietí v budovách
Zákon č.: 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z., 264/1999 Z.z
Vyhlášky č.: 94/2004 Z.z., 208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 605/2007 Z.z.
Nariadenie vlády č.: 269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006
a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

2.2 ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA
Elektroinštalácia je navrhnutá pre rozvodnú sieť :
Rozvodná sieť a ochranné opatrenia:
3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-S
1/N/PE AC, ~50Hz, 230V/ TN-S
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41:
1.) Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: čl.411.2 (STN 33
2000-4-41):

Základná izolácia živých častí čl.A1
Zábranami alebo krytmi čl.A2
Prekážkami čl.B2
Umiestnením mimo dosah čl.B3

33 2000-4-41):
Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl.411.3.1
Samočinné odpojenie pri poruche čl.411.3.2
Doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl.411.3.3

3.) Malé napätie SELV a PELV v zmysle čl.414 (STN 33 2000-4-41)
4.) Doplnková ochrana zmysle čl. 415 (STN 33 2000-4-41):

Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) čl.415.1
Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie čl.415.2

2.3 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche bude v zmysle STN prevádzkovaná samočinným
odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Projekcia ochranného vodiča (PE) bude
zodpovedať prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6-61.
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41,
5-54, 6-61 izolovaním živých častí, krytmi, zábranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková
ochrana prúdovými chráničmi.
Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kúpeľni a zásuvkové
okruhy pre vonkajšie priestory a všetky ostatné priestory kde sú zásuvky určené pre používanie laikmi do
20A.



2.4 OCHRANA PROTI VZNIKNUTÉMU PREPÄTIU
Ochrana proti prepätiu v objekte bude v hlavnom rozvádzači. Budú navrhnuté zvodiče bleskového
prúdu a prepätia triedy C a B. Ochrana zvodičom prepätia triedy D budú v zásuvkách pre počítačovú a citlivú
techniku na vzniknuté prepätie.

2.5 PROSTREDIE A KRYTIE
Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostrediach, definovaných  Protokolom o určení
vonkajších vplyvov. /Príloha č.1/

2.8 MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE
Meranie elektrickej energie je umiestnené v samostatnom elektromerovom rozvádzači RE, ktorý je
umiestnený na hranici pozemku, prístupný z verejného priestranstva pred servisným objektom.

2.9 ROZDELENIE EL. ZARIADENÍ
V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §3 odst.1, prílohy č.1 časť III sú elektrické zariadenia zaradené do
skupiny B.

3. TECHNICKÝ POPIS – SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY
3.1 NAPOJENIE OBJEKTU
Rozvod elektrickej energie je navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú spoľahlivosť,
prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo do investičných nákladov,
strát a údržby.
Napájacím miestom prípojky NN je existujúca káblová rozpojovacia a istiaca skriňa SR, ktorá sa nachádza
na hranici pozemku na ulici Odbojárov.
Z rozpojovacej skrine SR sú napojené zrealizované  rozvádzače:
                                                                  - elektromerový rozvádzač RE káblom CYKY-J 4x25
                                                                  - rozvádzač verejného osvetlenia káblom CYKY-J 4x25.
Elektromerový rozvádzač RE je umiestnený z vonkajšej strany na hranici pozemku s verejným
priestranstvom pred servisným objektom. Elektromerový rozvádzač je skonštruovaný  pre 5 odberných
miest, oblasť ZSE, dvojtarifné priame meranie, stupeň krytia: IP44/20, menovitý prúd 1 vývodu do 32A, typ:
HASMA RE 1.0 F1063 5x 25A P10 50/25. Po realizácii sú 4 odberné miesta s istením 25A-B/3 a 1 odberné
miesto je s istením 63A-B/3.
Z rozvádzača RE sú napojené jednotlivé rozvádzače nasledovne:
- Rozvádzač kaviarne 1RK – CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5
- Rozvádzač  pre komerčný priestor 2RKP – CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5
- Rozvádzač spoločnej spotreby 3RSS – CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5
- Rozvádzač pre tenisové kurty RTK – CYKY-J 4x25 + CYKY-J 5x1,5

3.2 ROZVÁDZAČ
Rozvádzač spoločnej spotreby 3RSS:
 Tento sa nachádza pred budovou pri chodníku vedľa rozvádzača ER a RVO a sú  z neho napojené elektrické
zariadenia v exteriéri:
- rozvádzač RPMI (rozvádzač pre multifunkčné ihrisko s podružným meraním) – CYKY-J 5x4 + CYA 16,
- zásuvková skriňa s podružným meraním,
-sacie čerpadlá a filtračné zariadenia technológie RN,
-čerpadlo pre studňu S1 a S2,
- doplnkové osvetlenie celého exteriéru (svietidlá Z1, Z2, osvetľovací stožiar so svietidlami MDL, LED
LINE INDIRECT osvetlenie lavičky, Mólač.1 a č.4),
- zemné krabice veľké ZKV a zemné krabice malé ZKM.

Rozvádzač 3RSS  je prepojený podzemným káblom s  podružným rozvádzačom 2RSS umiestneným v m.č.
2.09. Z podružného rozvádzača 3RSS-2 je napojená elektroinštalácia v interiéri v m.č.: 2.01, 2.03, 2.04, 2.05,
2.06, 2.07, 2.08 a 2.09.



Rozvádzač verejného osvetlenia RVO:
 Rozvádzač je umiestnený pri elektromerovom rozvádzači RE spolu s rozvádzačom 3RSS a prístupný z
verejného miesta. Z rozvádzača RVO je napojené hlavné osvetlenie exteriéru voľnočasového parku,
napojenie je vykonané káblovým rozvodom s napojením do stožiarovej svorkovnice, ktorá sa nachádza
v oceľovom stožiari, kde je urobený prepoj káblom cez poistkovú ochranu do svietidla (svietidla SV1, SV2)
so symetrickou DLSS, resp. asymetrickou DLAS krivkou svietivosti.
Oceľové stožiare so svorkovnicami sú napojené z rozvádzača káblami CYKY-J 4x10, ktoré tvoria dve
sľučky, čiže dva elektrické okruhy.
 Prvý okruh je na hornej úrovni terénu, kde prvý stožiar od rozvádzača RVO je naľavo od stredu budovy
a terénnym schodiskom, končí sa stožiarom naľavo od stredu budovy. V tomto stožiari je prerušený káblový
rozvod, aby sa do rozvádzača nedostal spätný prúd.  Z tohto stožiara pokračuje káblový rozvod na poistkové
svorky do rozvádzača RVO, ale bez poistkovej ochrany, ktorá nie tam zaskrutkovaná.
Druhý okruh je na dolnej úrovni terénu, kde prvý stožiar je naľavo od terénného schodiska a napravo od
terénneho schodiska je posledný stožiar. V tomto stožiari je prerušený káblový rozvod, aby sa do rozvádzača
nedostal spätný prúd.  Z tohto stožiara pokračuje káblový rozvod na poistkové svorky do rozvádzača RVO,
ale bez poistkovej ochrany, ktorá nie tam zaskrutkovaná. Taktiež  z tohto stožiara pokračuje káblový rozvod
k stožiarom  do stredu plochy dolnej úrovne.

Vývody z rozvádzačov sú chránené proti skratu a preťaženiu ističmi. Zásuvkové rozvody sú napájané cez
prúdové chrániče. Ochrana triedy D je realizovaná prepäťovou ochranou zapojenou do vybraného
zásuvkového okruhu. Ochranu proti prepätiu v zásuvkách rieši montážna firma po dohode s investorom.
Ochranu typu D pre slaboprúdový rozvádzač RACK rieši dodávateľ RACK s investorom.
Prístroje v rozvádzači budú rozmiestnené tak, aby bol vynechaný modulárny priestor pre prípadné doplnenie
prístrojov pri operatívnych zmenách počas realizácie (prevádzky) v rozsahu asi 20%.

3.3 OSVETLENIE
Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v samostatnej časti B1) Špecifikácia použitých riešení

3.4 VODNÉ HOSPODÁRSTVO
V exteriéri zemou  je privedený kábel CYKY-J 5x2,5 z rozvádzača 3RSS do priestoru šachty studne S1 a S2,
pre napojenie  sacích čerpadiel na čerpanie vody zo studní pre zavlažovaci systém a doplňanie vody do
jazera. Káblový prívod je ukončený na stene šachty studne podružným rozvádzačom s istením.
Taktiež zemou je privedený kábel CYKY-J 5x2,5 z rozvádzača 3RSS do priestoru  šachty RN1-2 pre
napojenie sacích čerpadiel  a filtračnej technológie RN1-2, ktorý je ukončený na stene šachty v podružnom
rozvádzači s istením.
Zapojenie jednotlivých čerpadiel a presné umiestnenie bolo konzultované s dodávateľom zariadení
vodného hospodárstva počas realizácie káblových rozvodov elektroinštalácie.

3.5 KÁBLOVÉ ROZVODY
Inštalácia je vykonaná celoplastovými káblami CYKY-J, uloženými pod omietkou a pod obkladmi. Kábel ku
svietidlám v jednotlivých miestnostiach je použitý CYKY-J 5x1,5.
 El. inštalácia pod obkladmi a po dreve:
Inštaláciu pod dreveným (resp. sadrokartónovým) obkladom je vykonaná káblami CYKY-J, ktoré sú
uložené do flexibilných ohybných hadíc "UFX“ (SPIRAFLEX...) - hlavne ak tieto budú vedené v
podkrovnom priestore, resp.v drevených priečkach.
 Taktiež pri prestupoch káblov drevenými priečkami sú tieto uložené do hadíc UFX. Elektroinštalačné
krabice v drevených priečkach sú použité typy určené pre uloženie do horľavého podkladu, resp. krabice
určené na vhodný druh horľavého podkladu ; (-aj v prípade svorkovania v podkrovnom priestore použiť
vhodné krabicové rozvodky na povrch). Inštalačné krabice uložiť tak, aby bol k nim možný prístup. Ak
dôjde k ich prekrytiu obkladom, je potrebné vyznačiť miesta ich uloženia.

 Svietidlá použiť prednostne vo vyhotovení aj pre montáž na horľavý podklad. Ak toto nebude splnené, pod
svietidlá na drevenom podklade podložiť nehorľavé, tepelne izolačné podložky hr. 5 mm - bez presahu.
Prechody stenami alebo stropmi oddeľujúcimi dva samostatné požiarne úseky, ako aj stúpačky na každom
poschodí musia byť protipožiarne utesnené.

Bližšia špecifikácia káblových vedení je zrejmá z výkresovej časti projektovej dokumentácie.
VŠETKY KÁBLE VSTUPUJÚCE Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU MUSIA BYŤ CHRÁNENÉ
SYSTÉMOM  PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN!



3.6 HLAVNÉ POSPÁJANIE
Pre objekt bude riešená hlavná uzemňovacia svorkovnica označená ako EP1, umiestnená v rozvádzači RH
(prípadne v jeho blízkosti). Každý vodič pripojený na hlavnú uzemňovaciu svorku sa musí dať samostatne
odpojiť. Tento spoj musí byť spoľahlivý a rozpojiteľný iba pomocou nástroja. Hlavný ochranný vodič musí
byť dimenzovaný tak, aby minimálne zodpovedal prierezu najväčšieho krajného vodiča použitého v
inštalácií.
Prierez každého ochranného vodiča, ktorý nie je časťou kábla alebo ktorý nie je v spoločnom kryte s krajným
vodičom, nesmie byť menší ako :

2,5 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak je chránený pred mechanickým  poškodením,
4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chránený pred mechanickým poškodením.

Ochranné vodiče sa musia vhodným spôsobom chrániť pred mechanickým, chemickým alebo
elektrochemickým poškodením, pred účinkami elektrodynamických a termodynamických síl.
Každý spoj (napríklad skrutkové spoje, upínacie konektory) medzi ochrannými vodičmi alebo medzi
ochranným vodičom a iným zariadením musia zabezpečovať trvanlivé a neprerušované elektrické spojenie a
primeranú mechanickú pevnosť a ochranu.
Na svorkovnicu EP1 sa vodičmi označenými ako PB s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54
a typizovanými svorkami vodivo pripoja:

neživé vodivé časti rozvádzača
vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov
vodivé kovové konštrukcie nosnej časti budovy
hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)
kondenzačné jednotky na streche
neživé časti kotolne a ostatných technických miestností
všetky rozvádzače
RACK (miestnosť vyhradená pre slaboprúd)

Fasádne panely a okenné rámy – preveriť na stavbe vodivosť  týchto kovových konštrukcií a vhodným
spôsobom pripojiť na prípojnicu EP (pásom FeZn 30x4mm, príp. CYA).

Hlavná uzemňovacia svorkovnica EP1 sa cez skúšobnú svorku pripojí na vonkajšie uzemnenie objektu
drôtom FeZn Φ 10 mm pomocou svoriek SR03. V zmysle STN 33 2000-5-54: 2012 článku 544.1, vodiče na
ochranné pospájanie (v zmysle článku 411.3.1.2 z STN 33 2000-4-41:2007) určené na pripojenie na hlavnú
uzemňovaciu svorku nesmú mať menší prierez ako :

6 mm2 meď,
16 mm2 hliník,
50 mm2 oceľ.

Odpor uzemnenia ochranného vodiča má mať odpor najviac 5 Ω. Uzemňovací vodič ochranného
pospájania bude v zemi pripojený na uzemňovaciu sústavu bleskozvodu objektu, čím bude zabezpečený ich
rovnaký potenciál. Prierezy uzemňovacích vodičov nesmú byť menšie ako 6 mm2 pre meď alebo 50 mm2
(ϕ8) pre oceľ. Ak je na uzemňovač pripojený systém ochrany pred bleskom, prierez uzemňovacieho vodiča
musí byť aspoň 16 mm² pre meď (Cu) alebo 50 mm² (ϕ8) pre oceľ.

3.7 DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE
Pre priestory s triedami vonkajších vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 sa použije sa doplnková ochrana
doplnkovým pospájaním podľa STN 33 2000-4-41 čl.415.2.
Doplnkové pospájanie je navrhnuté v priestore kúpeľne, kuchyne, technickej miestnosti vodičom CY 4 zž –
nechránený pred mechanickým poškodením (vedený voľne v priestore alebo pod omietkou) a CY 2,5
chránený pred mechanickým poškodením (vedený v elektroinštalačnej trubke, vo voľnom priestore alebo
pod omietkou) podľa STN 33 2000-5-54 čl.543.1.3. Ochranným vodičom pripojiť všetky prístupné
nechránené cudzie vodivé časti a všetky neživé vodivé časti upevnených zariadení v miestnosti obsahujúcej
kúpaciu a/alebo sprchovaciu vaňu, drez a pod.. Toto miestne doplnkové pospájanie môže byť buď priamo v
miestnosti s vaňou alebo sprchou alebo i mimo nej, prednostne v blízkosti bodu vstupu cudzích vodivých
častí do takejto miestnosti.



Vodiče na takéto miestne ochranné pospájanie musia byť farby zeleno-žltej. Kovové vaňové a umývadlové
batérie na teplú a studenú vodu i pokiaľ sú pripojené na plastové potrubie (PPR) alebo plast-hliníkové
potrubie (AL-PE) je treba pripojiť na doplnkové ochranné pospájanie, najlepšie prostredníctvom typizovanej
svorky ZS4.(POHĽAD ,,B“) .Vodič ochranného doplnkového pospojovania sa pripojí na ochranný kontakt
(PE) zásuvky vodičom Cu s prierezom 2,5mm2, prípadne vodičom Cu s prierezom 6mm2 na svorku EP1.

4. OCHRANA PRED BLESKOM
4.1 OCHRANA PRED BLESKOM – VONKAJŠIA
Stožiare verejného a parkového osvetlenia slúžia ako náhodný zachytávač. Preto musia byť pripojené na
vonkajšiu uzemňovaciu sústavu tvorenú pásovinou FeZN 30/4 vedenú vo výkope spolu s kabelážou (dodržať
odstupové vzdialenosti) . Celkový odpor uzemňovacej sústavy nesmie byť väčší ako 5 Ω.

4.2 OCHRANA PRED BLESKOM – VNÚTORNÁ
Pre ekvipotenciálne pospájanie vnútorného LPS treba zapojiť:

kovové časti stavby;
kovové inštalácie;
vnútorné systémy;
vonkajšie vodivé časti a vedenie pripojené ku stavbe.

Vzájomné spojenie uskutočniť:
vodičom vyrovnania potenciálov, ak sa nedosiahne elektricky vodivé spojenie náhodným pospájaním;
prepäťovými ochrannými zariadeniami, kde nie je možné urobiť priame pripojenie vodičov vyrovnania

potenciálov.
Pri vonkajšom LPS, sa ekvipotenciálne pospájanie proti blesku musí urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

v suteréne alebo v úrovni terénu. Vodiče vyrovnania potenciálu sa musia pripojiť k prípojnici vyrovnania
potenciálov, ktorá je konštruovaná a inštalovaná tak, aby bola ľahko prístupná s cieľom odbornej
prehliadky a skúšky. Prípojnice vyrovnania potenciálov sa musia spojiť s uzemňovacou sústavou.

ak nie sú splnené požiadavky na izoláciu tak ekvipotenciálne pospájanie proti blesku sa musí urobiť
pokiaľ možno čo najkratším a najpriamejším spôsobom.

Minimálne hodnoty prierezov vodičov vyrovnania potenciálov spájajúcich rôzne prípojnice vyrovnania
potenciálov a vodičov spájajúcich prípojnice vyrovnania potenciálov s uzemňovacou sústavou:

5. DÁTOVÉ ROZVODY
Dátový rozvod pre zabezpečovací systém. Káble budú pripojené v dátovom rozvádzači RACK, do ktorého
bude privedená kabeláž z jednotlivých kamier (1 x FTP cat.6a zemný). Káble budú vedené v chráničke
20mm.
Pri súbehu slaboprúdových a silnoprúdových káblov je nutné dodržať odstupové vzdialenosti 100 mm, resp.
v súlade s normou STN EN 50174-2, časť 6.

6. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Montáž elektrických rozvodov a zariadení môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby podľa. vyhl. MP
VSR č.508/2009. Pri montáži sa musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy.
Pri montáži, pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná skúška
podľa. STN 33 1500, STN 33 2000-1:2002-12 a vyhl. MPVSR č.508/2009
Zatriedenie elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MPVSR č.508/2009 Z.z. príloha č.1 : technické
zariadenie elektrické skupiny A.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z
navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných
opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, zákona NR SR č.124/2006 Z.z.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia: byť posudzované podľa zákona NR SR
č.264/1999 Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a musia byť na každý
elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.
Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie
oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a
majetku.



Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a
užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001-08:
Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej
úrovni podľa vyhlášky SÚBP č.508/2009 Z.z.
Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie osôb.
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, ochranné a
pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.
Podľa STN 34 3100:2001 čl.6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – spoločné
ustanovenia , čl.7.2 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl.7.3 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl.
7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi.
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie
požiarov na elektrických inštaláciách.
Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34
3101:1987 a zmena a/1991 a súvisiacich predpisov a STN.
Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34
3103:1967 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.
Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33
2030:1986 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.
Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl.4 –
základné princípy, čl. 5 – zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 – pracovné postupy , čl.7 – postupy na
údržbárske práce...

Bezpodmienečne dbajte na to , aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len
odborníkmi v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z , §14 . Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na
elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. §19,§21,§22,§23 a §24.
Pohyblivé a poddajné prívody – sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby
boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.
Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc
napätie.
Elektrické zariadenia , ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od
elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi manipulovať i pod napätím.

Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné (fázové)
vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným vodičom.
Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase , keď sa nepoužívajú, vypnuté,
pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení.
 Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený.
Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po
prechodnej strate napätia v sieti , okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené
s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody.

Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu, alebo
uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemožniť ani
núdzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.
Rozvádzač , resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len
subjekt , ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z.z.
Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 604 39-1/2002 + A1/2005, STN EN 604 39-
2/2002 + A1/2006, STN EN 604 39-3/1998 + A1/2002 + C2/2006 + A2/2002, STN EN 604 39-4/2005, STN
EN 604 39-5/2000 + A1/2001 + oprava 01/2002.

K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho
inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou.
Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími
ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu.
Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany
rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia
dostatočný stály tlak.



Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, ktorá
rozvádzač inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa STN 33 15
00/1991, STN 33 2000-1:2009-04, STN EN 604 39-1/2002 + A1/2005.
Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované ,
vyrobené , montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri
zvyčajnom používaní zdrojom úrazu , požiaru, alebo výbuchu.
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej
dokumentácie, vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §6 príloha č.2 a č.3 zákona č.264/1999 Z.z.
príloha č.4, STN 33 2000-1:2009-04 a im pridruženým predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre
ktoré boli konštruované a vyrobené.
Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú
nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia , musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom
skratových prúdov a preťaženiu.
Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť požiar, alebo škodlivé
účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku. Do rozvodných zariadení musia
byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje
pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením , bezpečným a
rýchlym ovládaním.

Všetky časti elektrickej inštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr.
hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná
značka, alebo nápis s príslušným pokynom.
Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť
a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa
nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa.
Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach , musia byť ich nehotové
časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené
inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.
Elektrické zariadenia , u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, treba ihneď
odpojiť a zabezpečiť.

Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou
značkou podľa STN EN 613 10-1/2000, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo
označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN EN 60417-1, značka č. 5036.
Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými cudzími inštaláciami
nenastali vzájomné škodlivé účinky.
Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné , čo najkratšie,
a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami
musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.
Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných konštrukcií sa musia zvoliť
podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými a izolované elektrické vedenia spájajú, nesmú
znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiáli sa nesmú vodiče
spájať.

Najmä sa musia urobiť opatrenia:
-proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), proti
nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, púzdrach, krytoch
a konštrukciách) v zmysle STN EN 61140:2004-08
-proti škodlivým účinkom atmosférických výbojov , v zmysle STN EN 34 1398
-proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1984
-proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku
-proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia

Ak emituje nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník technickej obsluhy nebol
vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.
Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a koherentné svetlo
s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď.



Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.
§9 až §13 sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500:1990, STN 33
1600:1996, STN 33 2000-6.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:
-zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou
-správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení
-výsledky všetkých prehliadok a skúšok , vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích
prístrojov
-doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.) ak sú potrebné z hľadiska
celkového posúdenia
-ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a
projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne spôsobilý
pracovník montážnej organizácie povinný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod. poučiť v
zmysle §20 vyhlášky č.508/2009Z.z. o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom
zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým a
neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie.
Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených.
Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia
investora v zmysle §20, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

7. ZÁSADY RIEŠENIA Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNOLOGICKÝCH
ZARIADENÍ
a) Rozvádzače sú umiestnené v základnom prostredí. Pred rozvádzačmi musí byť voľný priestor min. 1200
mm. Krytie rozvádzačov je IP40, pri otvorených dverách IP00 / IP20 . Dvere rozvádzačov, kryty a veka
elektrických zariadení, umožňujúce prístup ku živým alebo pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne
pevné a upevnené tak, aby bolo možné otvoriť ich len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné
zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

b) Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6
krytmi, izolovaním živých častí a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými
chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kuchyni,
kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory.
Všetky zariadenia a prístroje musia byť v krytí minimálne IP20 pre základné prostredie , min. IP43 pre vlhké
prostredie a pre prístroje do vonkajšieho prostredia a min. IP21 pre svietidlá do vonkajšieho prostredia.

c) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od
napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Doplnkové pospájanie bude urobená v strojovniach a
kuchyniach. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33
2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 . Pre pospojovanie možno využiť aj zvarované rošty opatrené zelenožltým náterom.
V kúpeľniach bude urobené vodičom CY 6mm2 s pripojením na ochranný vodič el. obvodu /prednostne na
ochranný kolík zásuvky, prípadne v inštalačnej krabici/.
V kúpeľni musí byť pri zásuvke bezpečnostná tabuľka Zákaz používania elektrických spotrebičov vo vani.

d) Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou
kvalifikáciou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zz, § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatný elektrotechnik.
Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa § 20 tej istej vyhlášky.

e) Pri prácach na elektrických zariadeniach nn pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a
ochranné prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový
koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a množstvo ochranných prostriedkov určuje STN 38 1981.

f) Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je
potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, zisťovať povrchovú teplotu zariadení a
vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a
či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.



g) Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v
danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú
hospodárnosť elektrického zariadenia. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich
uvoľňovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.

h) Odstránenie porúch menšieho rozsahu sa zabezpečí vlastnou údržbou v termínoch uvedených v revíznej
správe. Odstránenie porúch väčšieho rozsahu sa zabezpečí dodávateľským spôsobom u organizácie
oprávnenej prevádzať tieto práce.

i) Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia , čo je potrebné
pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.

j) Údržbári elektrozariadení musia byť podľa Vyhlášky 508/2009 Zz. podrobení skúške o odbornej
spôsobilosti pre prevádzanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení.

k) Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byť preukázateľne oboznámení s
príslušnou prevádzkou.
Musia preukázať znalosti :
- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania,
chodu a vypínania, o čom musí byť prevedený zápis
- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik nebezpečnej látky, pri havárii a pod.
- o protipožiarnych opatreniach
- o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod.
- o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.

l) Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná
prehliadka a odborná skúška vyhradeného elektrického zariadenia. podľa STN 331500, STN 33 2000-6:2007
a vydaná správa, ktorá bude priložená k tomuto projektu.
V prípade zaradenia objektu do kategórie A, je potrebné vykonať prvú úradnú skúšku.

m) Osoby obsluhujúce elektrické zariadenia a všetci zamestnanci musia byť poučení o nebezpečenstvách,
ktoré hrozia pri manipulácii s týmito zariadeniami i napriek tomu, že tieto sú zhotovené v zmysle platných
predpisov.

n) Prehliadky a skúšky elektrických zariadení počas prevádzky:

Lehoty odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení všeobecne:

Lehoty podľa druhu prostredia:     Roky:            Lehoty podľa druhu priestoru so zvýš. rizikom ohrozenia osôb:        Roky:

Základné                                                5                 Priestory určené na zhromažďovanie osôb viac ako 250 osôb                2
Normálne                                               5                 Murované, obytné a kancelárske budovy (okrem bytov)                        5
Mokré                                                     1                 Dočasné zariadenia staveniska                                                                   0,5
Vonkajšie                                               4                Objekty zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3             2
Pod prístreškom                                    4                Ostatné objekty                                                                                             5

o)Zodpovedný pracovník s elektro odbornou spôsobilosťou je povinný min. 2x ročne prekontrolovať všetky
skrutkové spoje v rozvádzačoch, stožiarových svorkovniciach, svietidlách tak, aby sa zabezpečilo zníženie
opotrebovania elektrických zariadení, nedošlo ku skratu a týmto k poruchám a znehodnoteniu elektrických
zariadení.

9. Ošetrovanie drevených konštrukcií

Všetky elektrické rozvádzače, ktoré sa nachádzajú v exteriéry sú prekryté drevenou konštrukciou. Táto
konštrukcia  plní len dekoratívny  účel.  Drevená konštrukcia je zrealizovaná z drevených latiek, ktoré sú
vyrobené z dreva borovice severskej.



Borovica severská

Borovica je ľahké a mäkké drevo s výbornými vlastnosťami pre použitie vo vonkajšom
prostredí. Lamely z borovicových  eurohranolov a škárovky o maximálnej vlhkosti  13% sú
štandardne dodávané s povrchovou úpravou. Základný náter tvorí  rýchloschnúci impregnačný
prostriedok, obsahujúci účinné biocídne zložky, ktoré chránia drevo proti mikrobiologickému rastu
spôsobujúcemu zamodranie a hnilobu drevnej hmoty. Na takto ošetrené drevo je ďalej aplikovaný
systém náterov, ktorý zaručuje  pevnosť  bloku a vynikajúcu odolnosť voči poveternostným
vplyvom a UV žiareniu, so súčasne vysokou odolnosťou voči poškriabaniu a vplyvu chemikálií.
Prípadné napúčanie a zosychanie je obmedzené. Finálny odtieň je dodávaný vo farbe pínia  a teak.

Údržba mobiliáru z Borovice severskej

Pravidelnou kontrolou povrchu obmedzíte vznik trvalejšieho poškodenia. Dôležitou podmienkou je
včasná obnova náteru a to 1x  za 12mesiacov (odporúčame predsezónny náter) postup viď. nižšie. V
prípade mechanického narušenia lakovaného povrchu, je  nutné poškodené miesto ihneď opraviť (postup
opravy nižšie), aby sa zamedzilo poškodeniu celej lamely.

Upozornenie:

K zachovaniu estetických a úžitkových vlastností je nutné sa riadiť nasledujúcimi pokynmi,
ktorými zabránite predčasnému  znehodnoteniu výrobku:

Mobiliár udržujte v čistote, pravidelne ho čistite vlažným mydlovým roztokom. Pravidelne
kontrolujte povrch dreva a oceľovej  konštrukcie a pri známke poškodenia opravte podľa postupov,
odporučených výrobcom. Je zakázané používať na čistenie  drevených a kovových častí lavice
chemické rozpúšťadlá!!!!

K montáži drevených častí k oceľovej kostre je používaný len nerezový spojovací materiál triedy
Aisi 304. Je nutné 1x za  6mesiacov skontrolovať a pri uvoľnení dotiahnuť, aby nemohlo dôjsť k
znehodnoteniu výrobku či jeho odcudzeniu.

Odporúčaná údržba vykonávaná v intervale 6 mesiacov:

1. Umytie povrchu výrobku vodou so slabým saponátom

2. Kontrola a prípadné dotiahnutie spojovacieho materiálu

3. Kontrola povrchu oceľovej konštrukcie a prípadne jej lokálna oprava

4. Kontrola povrchu dreva a prípadne obnovenie náteru

Návod na ošetrenie drevín z Borovice severskej

Pri vykonávaní povrchových opráv dreva je nutné venovať pozornosť príprave povrchu, vlhkosti dreva a
klimatickým podmienkam  prostredia. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 16%, teplota vzduchu by
nemala klesnúť pod +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu  nad 70%.

Postup opravy pri menšom poškodení:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P120-150

3. Aplikácia 2 vrstiev vrchnej lazúry s dodržaním časového intervalu udávaného výrobcom.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

Postup opravy pri väčšom poškodení, zasahujúcom povrch dreva aj pod náterom:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P120-150

3. Aplikácie impregnačného prostriedku. Interval zaschnutia cca 4h.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.



4. Aplikácia 2 vrstiev vrchnej lazúry s dodržaním časového intervalu udávaného výrobcom.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

Postup aplikácie ročného udržiavacieho náteru:

Na aplikáciu odporúčame použitie udržiavacej sady mmcité, zloženej z čistiaceho a finálneho prípravku
a 2 handričiek

1. Lamely nastriekať čistiacim prostriedkom zo sady

2. Po 10 minútach umyť teplou vodou, aby boli odstránené všetky nečistoty

3. Na už suché lamely aplikovať finálny prípravok zo sady

4.    Po 10 minútach vyleštiť handričkou

 Pre zdôraznenie efektu môžete postup zopakovať.  Vykonávanie rozsiahlejších opráv zanedbaných
drevených povrchov je vhodné zveriť odbornej stolárskej firme, prípadne objednať nové  lamely.

10. ZÁVER
Projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa platných noriem STN a preto aj montážne práce boli
vykonané v súlade s týmito normami ako aj montážnymi pokynmi.
Všetky práce sú vykonané a vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie.
Dodávateľom bolo do  jedného paré PD zakreslené skutočné zrealizovanie predmetnej elektroinštalácie.
Pred začatím prác investor zabezpečil vytýčenie existujúcich sieti. Prípadné zmeny sú zakreslené v projekte
skutočného prevedenia stavby.



9. PLÁN KONTROL A ÚDRŽBY PRE CHODNÍKY,
SPEVNENÉ PLOCHY, PRÍSTUPOVÉ  A OBSLUŽNÉ

KOMUNIKÁCIE

1. Chodníky a spevnené plochy:

A/ Chodníky - spodná úroveň
B/ Bežecká dráha – spodná úroveň
C/ Terénne schodiská
D/ Cyklistický chodník – horná úroveň
E/ Vstupná spevnená plocha

2. Prístupové a obslužné komunikácie:

A/ Obslužno – zásobovacia komunikácia k objektu NTC
B/ Obslužná komunikácia / rampa
C/ Chodníky – horná úroveň
D/ Parkovacie plochy

3. Širšie vzťahy

Riešené územie je svahovité s prevýšeniami a nachádza sa v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto.
Územie je ohraničené ulicami Kalinčiakova, Odbojárov a pozemkami v súkromnom vlastníctve. Pozemok je
vhodne napojený na inžinierske siete a okolité cestné komunikácie smerujúce na všetky rozhodujúce
dopravné smery.
Predmetné územie je zo severnej a východnej strany lemované pozemkami s existujúcimi stavbami so
športovými funkciami.

4. Dopravné riešenie

Realizácia zahŕňa vybudovanie peších spevnených plôch, obslužnej komunikácie a odstavných plôch pre
parkovanie pre Park voľnočasového priestoru – Jama. Areál je dopravne napojený cez existujúcu miestnu
komunikáciu – ulica Odbojárov a ulica Kalinčiaková.
Peší vstup do areálu je navrhnutý z nárožia ulíc Odbojárov a Kalinčiakova.
Šírka obslužnej vnútroarálovej komunikácie je 3,0 m, ktorá slúži pre vjazd a  zásobovanie priestoru pred
NTC a druhá komunikácia-rampa ,ktorá slúži na vjazd áut pre vývoz smetí a záhradnícke úpravy.
Pozdĺž jestvujúcej komunikácie na Kalinčiakovej ulici sú vybudované kolmé parkovacie miesta pre osobné
automobily a chodník pre peších šírky 2,6 m, ktoré slúžia pre potreby statickej dopravy areálu. Stojiská sú
rozmerov 2,4 x 5,3 m, 2 stojiská sú vyhradené pre invalidných vodičov a budú mať rozmery 3,5 m x 5,3 m.
Plocha je oddelená obrubníkom s prevýšením 120 mm voči chodníku a 40 mm. voči vozovke.
Odvodnenie spevnených plôch je zrealizované pozdĺžnym a priečnym sklonom a odvedením dažďových vôd
do uličných dažďových vpustov. Keďže tieto vpusty odvádzajú dažďovú vodu z povrchu parkoviska spolu
ropnými látkami a nečistotami (papier, lístie zo stromov) cez záchytný kôš do ORL a následne do
vsakovacieho boxu, preto je nutné čistiť tento záchytný kôš od nečistôt min. 2x do roka, a to pred zimným
a jarným obdobím.
Definitívne dopravné značenie pozostáva z vodorovného a zvislého dopravného značenia podľa grafickej
prílohy PD, ktoré bolo odsúhlasené v OK MG Hl. m. SR Bratislava.
Súčasťou návrhu je aj vyznačenie parkovacích miest vodorovným dopravným značením na ulici Odbojárov
a ulici Kalinčiakovej.



5. Mestská hromadná doprava

Navrhovaný objekt sa nachádza v pešej dostupnosti k jestvujúcim autobusovým
a električkovým zastávkam.

6. Zásobovacia doprava

Celková vnútorná štruktúra umiestnených aktivít predpokladá vjazd nákladných zásobovacích vozidiel pre
potreby zásobovania, odvoz odpadu a obsluhu priľahlého areálu NTC.

7. Pešia doprava

Navrhované pešie trasy a priestory sú zrealizované v bezbariérovom prevedení aj s povrchovou úpravou
chodníkov pre pohyb slabozrakých a nevidiacich. Všetky zrealizované pešie trasy a priestory sú napojené na
mimoareálové pešie trasy.

8. Cyklistická doprava

Riešenie nepredpokladá zachádzanie samostatných cyklotrás do vnútorných priestorov areálu.

9. Technické riešenie
9.1. Komunikácia a parkovanie

Obslužná komunikácia slúži na pohyb vozidiel pre potreby areálu. Z jednej strany je na jednom úseku
lemovaná oporným múrom (oporný múr nie je súčasťou projektovej dokumentácie tohto objektu).
Parkovacie miesta slúžia pre potreby návštevníkov areálu. Parkovisko je navrhnuté pre vozidlá kategórie O2.
Odvodnenie obslužnej komunikácie je 1-2% priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom do betónového žľabu
s vpustami zaústeného cez betónovú šachtu do vsakovacieho systému. Parkovacie miesta sú odvodnené do
jestvujúcich kanalizačných vpustov na Kalinčiakovej ulici.

Konštrukcia príjazdovej komunikácie:
· Zámková dlažba betónová, 80 mm, STN 73 6331-1 80 mm
· Cementová malta CM10 , 40 mm, STN 73 6124 40 mm
· CBGM C12/15 STN EN 14227-1 220mm
· Štrkodrva ŠD, STN 73 6126 250mm
· geotextília
Spevnená plocha komunikácie je obrúbená zapusteným cestným obrubníkom s
prevýšením voči zeleni +0,05 m a z druhej strany odvodňovacím žľabom, ktorým odteká voda
z komunikácie cez uličné vpuste do vsakovacej studne a vsakovacieho boxu.

Čistenie plochy príjazdovej komunikácie sa vykonáva ručným alebo strojným zametaním, bez vysávania,
pretože môže dôjsť k nežiaducemu vysatiu pieskového vyplnenia špár medzi jednotlivými kusmi dlažby.
Olejové škvrny z dlažby sa očistia prípravkom na to určeným napr.HG absorbovač oleja, podľa priloženého
postupu na letáku.
Sneh a ľad sa odstránia z povrchu strojným alebo ručným zametaním. Strojné odhŕňanie snehu sa môže
vykonávať iba s gumeným britom, aby sa predišlo poškodeniu povrchu dlažby alebo dokonca k jej vytrhaniu.
Zimný posyp sa vykoná iba pieskovou drťou alebo pieskom fr.0/4.
Nikdy sa posyp plochy zo zámkovej dlažby nevykonáva posypovou soľou.

Konštrukcia spevnených plôch:
· Zámková dlažba betónová veľkoformátová, 1200x300x80 mm, STN 73 6331-1 80 mm
· Cementová malta CM10 , 40 mm, STN 73 6124 40 mm
· CBGM C12/15 STN EN 14227-1 220mm
· Štrkodrva ŠD, STN 73 6126 250mm
· geotextília
Spevnená plocha je obrúbená zapusteným cestným obrubníkom s prevýšením voči zeleni +0,05 m.



Čistenie plochy príjazdovej komunikácie sa vykonáva ručným alebo strojným zametaním, bez vysávania,
pretože môže dôjsť k nežiaducemu vysatiu pieskového vyplnenia špár medzi jednotlivými kusmi dlažby.
Olejové škvrny z dlažby sa očistia prípravkom na to určeným napr.HG absorbovač oleja, podľa priloženého
postupu na letáku.
Sneh a ľad sa odstránia z povrchu strojným alebo ručným zametaním. Strojné odhŕňanie snehu sa môže
vykonávať iba s gumeným britom, aby sa predišlo poškodeniu povrchu dlažby alebo dokonca k jej vytrhaniu.
Zimný posyp sa vykoná iba pieskovou drťou alebo pieskom fr.0/4.
Nikdy sa posyp plochy zo zámkovej dlažby nevykonáva posypovou soľou.

Konštrukcia spevnenej plochy parkoviska:
· cestný betón, CB IV, STN 73 6123 150 mm
· CBGM C12/15 STN EN 14227-1 150 mm
· Štrkodrva ŠD, STN 736426 200 mm
· geotextília
Spevnená plocha je obrúbená cestným obrubníkom s prevýšením +0,12m voči chodníku a zeleni,
a taktiež je prevýšenie obrubníka +0,04 m voči mestkej komunikácii.

Čistenie plochy parkoviska sa vykonáva ručným alebo strojným zametaním aj s prípadným vysávaním.
Olejové škvrny z betónovej plochy sa očistia prípravkom na to určeným napr.HG absorbovač oleja, podľa
priloženého postupu na letáku.
Sneh a ľad sa odstránia z povrchu strojným alebo ručným zametaním. Strojné odhŕňanie snehu sa môže
vykonávať iba s gumeným britom, aby sa predišlo poškodeniu povrchu betónovej konštrukcie.
Zimný posyp sa vykoná iba pieskovou drťou alebo pieskom fr.0/4.
Nikdy sa posyp betónovej plochy nevykonáva posypovou soľou.

Konštrukcia spevnených plôch:
· asfaltový betón jemný, AC8;obrus;70/100;I, STN EN 13108-1 40 mm
· lepenka
· podkladný betón B 15, STN 73 6171 220 mm
· Štrkodrva ŠD, STN 73 6426 200 mm
· geotextília
Spevnená plocha je zo strany komunikácie obrúbená zapusteným cestným obrubníkom s prevýšením voči
jestvujúcej komunikácii +0,10 m.

Čistenie plochy chodníka pre peších mimoareálu parku sa vykonáva ručným alebo strojným zametaním aj s
možnošťou vysávania.
Olejové škvrny z  sa očistia prípravkom na to určeným napr.HG absorbovač oleja, podľa priloženého
postupu na letáku.
Sneh a ľad sa odstránia z povrchu strojným alebo ručným zametaním. Strojné odhŕňanie snehu sa môže
vykonávať iba s gumeným britom, aby sa predišlo poškodeniu asfaltového povrchu.
Zimný posyp sa vykoná iba pieskovou drťou alebo pieskom fr.0/4.
Nikdy sa posyp plochy zo zámkovej dlažby nevykonáva posypovou soľou.

9.2. Chodníky, terénne schody a rampa
Chodníky terénne schody a rampa slúžia na prístup zo spevnenej plochy do zrealizovaného areálu z hornej
úrovne na dolnú úroveň. Chodníky majú povrch čiastočne zrealizované zo zámkovej dlažby a parkbetónu.
Terénne schodiská majú povrch betónový. Rampa, ktorá slúži pre zjazd a výjazd ľudí s telesným
postihnutím, pre matky s deťmi v kočiaroch a taktiež pre automobilovú obslužnú dopravu dolnej úrovne.
Odvodnenie je 1-2% priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom do zelene alebo do kanalizačných vpustov.
Konštrukcia chodníka z dlažby:
· Zámková dlažba betónová, 60 mm, STN 73 6331-1 60 mm
· Cementová malta CM10 ,40 mm, STN 73 6124 40 mm
· Štrkodrva ŠD 8/16, STN 73 6126 50 mm
· Štrkodrva ŠD 16/64, STN 73 6126 200 mm
Spevnená plocha je obrúbená záhonovým obrubníkom s prevýšením voči zeleni +0,02 m.



Čistenie plochy vnútroarealových chodníkov sa vykonáva ručným alebo strojným zametaním, bez vysávania,
pretože môže dôjsť k nežiaducemu vysatiu pieskového vyplnenia špár medzi jednotlivými kusmi dlažby.
Olejové škvrny z dlažby sa očistia prípravkom na to určeným napr. HG absorbovač oleja, podľa priloženého
postupu na letáku.
Sneh a ľad sa odstránia z povrchu strojným alebo ručným zametaním. Strojné odhŕňanie snehu sa môže
vykonávať iba s gumeným britom, aby sa predišlo poškodeniu povrchu dlažby alebo dokonca k jej vytrhaniu.
Zimný posyp sa vykoná iba pieskovou drťou alebo pieskom fr.0/4.
Nikdy sa posyp plochy zo zámkovej dlažby nevykonáva posypovou soľou.

Konštrukcia cyklodráhy:
· 1x finálna acrylátová vrstva 0,55 kg/m2
· 2x prebrúsenie povrchu
· Acrylátová vyrovnávačka 2x po 0,55 kg/m2 s pieskovým presypom
· Asfaltový koberec otvorený jemný AKOS 40 mm
· Asfaltový koberec otvorený jemný ABO 50 mm
· Štrkodrva ŠD 0/22, STN 73 6126 50 mm
· Štrkodrva ŠD 32/63, STN 73 6126 180 mm
Spevnená plocha je obrúbená záhonovým obrubníkom a odvodňovacím žľabom s prevýšením voči zeleni
+0,02 m.

Čistenie plochy cyklodráhy sa vykonáva ručným alebo strojným zametaním aj s možnosťou vysávania.
Olejové škvrny z dlažby sa očistia prípravkom na to určeným napr.HG absorbovač oleja, podľa priloženého
postupu na letáku.
Sneh a ľad sa odstránia z povrchu strojným alebo ručným zametaním. Strojné odhŕňanie snehu sa môže
vykonávať iba s gumeným britom, aby sa predišlo poškodeniu povrchu acrylátovej vrstvy.
Zimný posyp sa vykoná iba pieskom fr.0/2.
Nikdy sa posyp plochy z acrylátu nevykonáva posypovou soľou.

Konštrukcia z EPDM:
· Umelý vodopriepustný polyuretánový povrch EPDM 10 mm
· Pružná monolitická vrstva CONIPUR 35 mm
· Zakaľovacia vrstva z drveného kameniva 0/4 10 mm
· Vyrovnávajúca vrstva z drveného kameniva 4/8 20 mm
· Spojovacia vrstva z drveného kameniva 8/16 40 mm
· Nosná vrstva z drveného kameniva 16/32 60 mm
· Drenážna vrstva z drveného kameniva 32/63 110 mm
· Stabilizačná vrstva z drveného kameniva 0/63 110 mm
Spevnená plocha je obrúbená záhonovým obrubníkom s prevýšením voči zeleni +0,02 m.

Čistenie plochy  sa vykonáva ručným alebo strojným zametaním aj s vysávaním. Strojné vysávanie sa
nesmie vykonávať s ťažkým strojným zariadením, aby sa nepoškodila celistvosť povrchu z EPDM.
Olejové škvrny z povchu EPDM sa očistia prípravkom na to určeným napr.HG absorbovač oleja, podľa
priloženého postupu na letáku.
Sneh a ľad sa odstránia z povrchu strojným alebo ručným zametaním. Strojné odrňania snehu sa môže
vykonávať iba s gumeným britom, aby sa predišlo poškodeniu povrchu EPDM  alebo dokonca k jej
vytrhaniu.
Zimný posyp povrchov z EPDM sa nevykonáva nijakým inertným materiálom.
Nikdy sa posyp plochy z EPDM nevykonáva posypovou soľou.

Konštrukcia z parkbetónu:
· Materiál parkbetón 180-200 mm
· Štrkodrva ŠD 32/64, STN 73 6126 200 mm
Spevnená plocha je obrúbená oceľovým obrubníkom s prevýšením voči zeleni +0,05 m.

Čistenie plochy vnútroareálovych chodníkov pre peších sa vykonáva ručným alebo strojným zametaním s
možnosťou vysávania.
Olejové škvrny z dlažby sa očistia prípravkom na to určeným napr.HG absorbovač oleja, podľa priloženého
postupu na letáku.



Sneh a ľad sa odstránia z povrchu strojným alebo ručným zametaním. Strojné odrňania snehu sa môže
vykonávať iba s gumeným britom, aby sa predišlo poškodeniu povrchu betónovej konštrukcie.
Zimný posyp sa vykoná iba pieskovou drťou alebo pieskom fr.0/4.
Nikdy sa posyp betónovej plochy nevykonáva posypovou soľou.

10. Odvodnenie
Odvodnenie spevnených plôch parkoviska je 1-2% priečnym a pozdĺžnym sklonom do navrhovaných
uličných vpustov upravených výškovo.
Uličné vpusty do ktorých vteká voda z nečistotami sa kontrolujú a čistia min. 2x do roka, a to pred zimným
a jarným obdobím.

Čistenie uličnej vpuste:
-odskrutkuje sa skrutka na liatinovom kryte uličnej vpuste
-vytiahne sa záchytný kôš s nečistotami
-nečistoty sa vysypú do PVC vreca a tento obsah sa zlikviduje vo firme, ktorá má povolenie na  likvidáciu
nebezpečných odpadov
-záchytný kôš sa osadí naspäť do uličnej vpuste
-osadí sa naspäť liatinová mreža a zaistí sa priskrutkovaním

Odvodnenie obslužnej komunikácie k NTC je 1-2% priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom do betónového
žľabu s vpustami zaústeného cez betónovú šachtu do vsakovacieho systému. Uličné vpusty do ktorých vteká
voda z nečistotami sa kontrolujú a čistia min. 2x do roka, a to pred zimným a jarným obdobím.

Čistenie uličnej vpuste:
-odskrutkuje sa skrutka na liatinovom kryte uličnej vpuste
-vytiahne sa záchytný kôš s nečistotami
-nečistoty sa vysypú do PVC vreca a tento obsah sa zlikviduje vo firme, ktorá má povolenie na  likvidáciu
nebezpečných odpadov
-záchytný kôš sa osadí naspäť do uličnej vpuste
-osadí sa naspäť liatinová mreža a zaistí sa priskrutkovaním

Odvodnenie chodníkov je zabezpečené 1-2% priečnym a pozdĺžnym sklonom do jestvujúceho
odvodňovacieho žľabu so žľabovými vpustami alebo do zelene. Žľabové vpusty sú napojené PVC poptrubím
do vsakovacieho systému trativodu.

Čistenie žľabovej vpuste:
-vytiahne sa krycia mreža na žľabovej vpusti
-vytiahne sa záchytný kôš s nečistotami zo žľabovej vpusti
-nečistoty sa vysypú do PVC vreca a tento obsah sa zlikviduje vo firme, ktorá má povolenie na  likvidáciu
nebezpečných odpadov
-záchytný kôš sa osadí naspäť  zasunutím do žľabovej vpusti
-osadí sa naspäť krycia mreža zatlačením cez zaisťovacie pružiny do odvodňovacieho žľabu



10. PLÁN KONTROL A ÚDRŽBY PRE
TERÉNNY AMFITEÁTER

1. Úvod
Voľnočasový priestor je koncipovaný ako dvojúrovňový s vonkajším oválom a vnútorným priestorom
situovaným cca 3 m nižšie.
Objekt je účelová stavba na spevnenie svahu a má slúžiť ako hľadisko pre návštevníkov priestoru. Zároveň
slúži ako odpočinkový priestor s možnosťou sedenia na drevených  lavičkch.
Zastavaná plocha : 140 m2
Výška objektu: ±0,000m = 136,3 m.n.m.

2. Stavebno – technické riešenie objektu
2.1. Základy
Terénny amfiteáter je založený do svahu formou gabiónových košov zapustených do
zeme 250mm na štrkovom zhutnenom lôžku hrúbky 150mm. Prvý gabión v 1.rade je založený na betónovom
páse šírky 500mm hĺbky 620mm.
Pod základmi je vytvorené štrkové zhutnené lôžko z drenážnou rúrou, ktoré slúži zároveň ako odvodňovacie
rebro. Drenážna rúra je zaústená do trativodného systému.

2.2. Zvislé nosné konštrukcie
Zvislé gabiónové koše sú zrealizované z pozinkovaných košov rozmeru 500x500x500 zo zváranej sieťoviny
s ručne ukladanými kameňmi do košov. Koše sú polozapustené do zeme.
Gabionové koše tvoria aj zvislé aj vodorovné konštrukcie.

2.3. Podlahy
Na hornej hrane gabiónov je zrealizovaná drevená lavička, ktorá sa využíva na sedenie a pasívny oddych
s výhľadom na celý areál.
Podlaha:
- drevená podlaha sibírsky smrekovec kvalita AB-US hr. 25 mm
- drevená podkonštrukcia hranol 50x30mm hr. 50 mm

2.4. Úpravy povrchov
Všetky drevené prvky treba ošetriť impregnačnou látkou s fungicidnymi a insekticídnymi účinkami
a opatriť vhodným povrchovým náterom a impregnáciou do exteriérových podmienok (STN EN 350-2,
3. až 4. triedy odolnosti). Drevenú podlahu inštalovať tak aby medzi jednotlivými doskami bola
dilatácia min. 6mm.

2.5. Dokončovacie práce
V rámci dokončovacích prác sa v okolí objektu vytvoria zásypy konštrukcie na vytvorenie cyklistického
oválu  a pod samotným amfiteátrom spodný bežecký ovál. Všetky napojenia na iné objekty sú koordinované
na stavbe v rámci realizácie (napojenie na chodníky,schody, dráhy, terénne úpravy a sadové úpravy).

3. Ošetrovanie drevených konštrukcií

Všetky drevené prvky, ktoré sa nachádzajú v exteriéry, či sú to schody a taktiež samotné lavičky je nutné sa
o nich náležite starať a udržiavať ich hlavne z dôvodu bezpečnosti.  Po týchto drevených konštrukciách sa
pohybujú návštevníci, ktorý tu prídu za relaxom a oddychom.Táto konštrukcia  neplní len dekoratívny  účel
ale je tiež nosnou súčasťou objektu.  Drevená konštrukcia je zrealizovaná z drevených latiek, ktoré sú
vyrobené z dreva borovice severskej.  Z tohto dôvodu treba venovať kontrole a údržbe zvýšenú pozornosť.
Tieto drevené povrchy odporúčame kontrolovať min.1x za mesiac, komplexnú kontrolu je nutné vykonať po
zimnom období. Prípadné nedostatky alebo poškodené miesta je treba ihneď odstrániť pre zachovanie
bezpečnosti.   Z priebehu kontroly je potrebné urobiť záznam do knihy kontrol.



Borovica severská

Borovica je ľahké a mäkké drevo s výbornými vlastnosťami pre použitie vo vonkajšom
prostredí. Lamely z borovicových  eurohranolov a škárovky o maximálnej vlhkosti  13% sú
štandardne dodávané s povrchovou úpravou. Základný náter tvorí  rýchloschnúci impregnačný
prostriedok, obsahujúci účinné biocídne zložky, ktoré chránia drevo proti mikrobiologickému rastu
spôsobujúcemu zamodranie a hnilobu drevnej hmoty. Na takto ošetrené drevo je ďalej aplikovaný
systém náterov, ktorý zaručuje  pevnosť  bloku a vynikajúcu odolnosť voči poveternostným
vplyvom a UV žiareniu, so súčasne vysokou odolnosťou voči poškriabaniu a vplyvu chemikálií.
Prípadné napúčanie a zosychanie je obmedzené. Finálny odtieň je dodávaný vo farbe pínia  a teak.

Údržba mobiliáru z Borovice severskej

Pravidelnou kontrolou povrchu obmedzíte vznik trvalejšieho poškodenia. Dôležitou podmienkou je
včasná obnova náteru a to 1x  za 12mesiacov (odporúčame predsezónny náter) postup viď. nižšie. V
prípade mechanického narušenia lakovaného povrchu, je  nutné poškodené miesto ihneď opraviť (postup
opravy nižšie), aby sa zamedzilo poškodeniu celej lamely.

Upozornenie:

K zachovaniu estetických a úžitkových vlastností je nutné sa riadiť nasledujúcimi pokynmi,
ktorými zabránite predčasnému  znehodnoteniu výrobku:

Mobiliár udržujte v čistote, pravidelne ho čistite vlažným mydlovým roztokom. Pravidelne
kontrolujte povrch dreva a oceľovej  konštrukcie a pri známke poškodenia opravte podľa postupov,
odporučených výrobcom. Je zakázané používať na čistenie  drevených a kovových častí lavice
chemické rozpúšťadlá!!!!

K montáži drevených častí k oceľovej kostre je používaný len nerezový spojovací materiál triedy
Aisi 304. Je nutné 1x za  6mesiacov skontrolovať a pri uvoľnení dotiahnuť, aby nemohlo dôjsť k
znehodnoteniu výrobku či jeho odcudzeniu.

Odporúčaná údržba vykonávaná v intervale 6 mesiacov:

1. Umytie povrchu výrobku vodou so slabým saponátom

2. Kontrola a prípadné dotiahnutie spojovacieho materiálu

3. Kontrola povrchu oceľovej konštrukcie a prípadne jej lokálna oprava

4. Kontrola povrchu dreva a prípadne obnovenie náteru

Návod na ošetrenie drevín z Borovice severskej

Pri vykonávaní povrchových opráv dreva je nutné venovať pozornosť príprave povrchu, vlhkosti dreva a
klimatickým podmienkam  prostredia. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 16%, teplota vzduchu by
nemala klesnúť pod +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu  nad 70%.

Postup opravy pri menšom poškodení:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P120-150

3. Aplikácia 2 vrstiev vrchnej lazúry s dodržaním časového intervalu udávaného výrobcom.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

Postup opravy pri väčšom poškodení, zasahujúcom povrch dreva aj pod náterom:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P120-150

3. Aplikácie impregnačného prostriedku. Interval zaschnutia cca 4h.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.



4. Aplikácia 2 vrstiev vrchnej lazúry s dodržaním časového intervalu udávaného výrobcom.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

Postup aplikácie ročného udržiavacieho náteru:

Na aplikáciu odporúčame použitie udržiavacej sady mmcité, zloženej z čistiaceho a finálneho prípravku
a 2 handričiek

1. Lamely nastriekať čistiacim prostriedkom zo sady

2. Po 10 minútach umyť teplou vodou, aby boli odstránené všetky nečistoty

3. Na už suché lamely aplikovať finálny prípravok zo sady

4.    Po 10 minútach vyleštiť handričkou

 Pre zdôraznenie efektu môžete postup zopakovať.  Vykonávanie rozsiahlejších opráv zanedbaných
drevených povrchov je vhodné zveriť odbornej stolárskej firme, prípadne objednať nové  lamely.

4. ZÁVER
Projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa platných noriem STN a preto aj montážne práce boli
vykonané v súlade s týmito normami ako aj montážnymi pokynmi.
Všetky práce sú vykonané a vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie.
Dodávateľom bolo do  jedného paré PD zakreslené skutočné zrealizovanie predmetnej realizácie.Zmeny sú
zakreslené v projekte skutočného prevedenia stavby.



11. PLÁN KONTROL A ÚDRŽBY
VODOVODNEJ PRÍPOJKY

1. Úvod

Predmetom vodovodnej prípojky pre areál bývalého cyklistického štadióna, medzi ul. Odbojárov a
Kalinčiakovou v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je dodávka pitnej vody pre potreby areálu JAMA .
Vybudovanie  rekreačného areálu so športovými plochami (bežecká dráha, cyklistická dráha, lezecká stena,
petang, tenisové kurty, jazierka, fitnes a workout športoviská, multifunkčné ihrisko), ako aj servisného
objektu s čitarňou, kaviarňou a sociálnym zázemím.
Predpokladá sa s dennou návštevnosťou kaviarne 160 osôb a 8 zamestnancov.
Zásobovanie vodou je uvažované pre servisný objekt, kde sa nachádza kaviareň so zázemím, ako aj sociálno
– hygienické  zázemie, ale aj na pitné účely z pitnej fontánky  pre návštevníkov športového areálu.
Na riešenej parcele sa nenachádza žiadne vodohospodárske zariadenie.
 Pred zrealizovaným  areálom na ulici Odbojárov sa nachádza verejný vodovod dimenzie DN100 z ktorého
je vybudovaná vodovodná prípojka.

2. BILANCIA POTREBY VODY :
Zrealizovaný  park JAMA  je zásobovaný pitnou vodou  zo zrealizovanej vodovodnej prípojky.
Voda pre pitné účely predstavuje vodu na priame pitie, hygienickú očistu a potreby kaviarne, ako aj pre
hygienické potreby verejných WC.
Pre vonkajší požiarný zásah bude slúžiť existujúci požiarný hydrant , ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti
navrhovaného parku, t.zn. nie je potrebné  budovanie ďalšieho vonkajšieho hydrantu.

2.1/ Potreba vody
Potreba vody pre hygienické – sociálne účely je stanovená podľa vyhlášky MŽP č. 684/2006 Z.z. zo
14.11.2006, §2 , odd.3, písm. a) , v zmysle prilohy č.3 :
skupina V.     - kaviareň :     spotreba vody = 300 lit./deň/zamestnanec,
skupina IV.   - hostia :          spotreba vody = 5 lit./deň/osoba
verejné toalety :                    spotreba vody = 3 lit./deň/osoba
Pričom sa uvažuje s návštevnosťou kaviarne : 160 os./deň
Počet zamestnancov : 8 zamest.a verejných WC : 500 os./deň
Ročná potreba pitnej vody : Q rok = 2.817 m3/rok

3. Návrh vodovodnej prípojky
V zmysle stanoviska BVS a.s. Bratislava č. 17301/2015/Nz , zo dňa 28.05.2015, bola zriadená vodovodná
prípojka pre voľnočasový areál z verejného vodovodu na ulici Odbojárov.
Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod je vyhotovený navŕtavacou súpravou so zemným
uzáverom dimenzie DN50,  pri plnej prevádzke vodovodu.
Parametre navrhovanej vodovodnej prípojky :
- material : HDPE100/SDR11
- dimenzia : DN 50 – D63 x 5.8 mm
- dĺžka : 8,50 mBod napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod dimenzie DN100 je vyhotovený
bezodstavkovým spôsobom,  t.j. pomocou odbočkovej navŕtavacej súpravy napr. „HOD – JMA č.508“
dimenzie DN100/50,  v zmysle podmienok správcu vodovodu. V mieste napojenia je osadený zemný uzáver
dimenzie DN50, ktorý je súčasťou navŕtavacej súpravy.  Zemný uzáver je vybavený teleskopickou zemnou
súpravou s armatúrnym poklopom.  Pod armatúrnym poklopom je vyhotovený podkladný betónový blok.
Vodovodná prípojka je ukončená v zrealizovanej vodomernej šachte „VŠ“ na pozemku stavebnika č.p.
11280/1 .



4. Vodomerná šachta
Na pozemku stavebníka č.114 , tesne za hranicou pozemku vo vzdialenosti 1,0m, je zrealizovaná
prefabrikovaná betónová vodomerná šachta „VŠ“ mimo prístupovej komunikácie, v rastlom terene.
Šachta je navrhnutá ako prefabrikovaná betónova konštrukcia s  výlezom 600 x 600mm. Vstupný otvor je
prekrytý liatinovým poklopom.
Zrealizovanie vodomernej šachty a vodomernej zostavy je vykonaný v zmysle STN 75 5401, oddielu VII.
Parametre VŠ : typ : Techno Tip s.r.o. Bratislava
vnútorne rozmery - dĺžka : 3100 mm
- širka : 1400 mm
- vyška : 1800 mm
Vo vodomernej šachte sú osadené uzatváracie a čistiace armatúry podľa PD a meranie spotreby vody
vodomerom typ SENSUS METERING SYSTEMS typ M-N QN3.5 - DN25.
Hlavné parametre vodomeru :
- Menovitý prietok Qn : 3,5 m3/h ( 0,97 l/s)
- Minimálny prietok Qmin : 0,07 m3/h ( 0,02 l/s )
- Maximálny prietok Qmax : 7,0 m3/h ( 2,0 l/s )
Vodomerná šachta je založená nad úrovňou ustálenej hladiny spodnej vody.
Vodomernú šachtu je nutné udržiavať bez nečistôt a bez zatečenej vody cez poklop.

5. Ochrana verejného vodovodu  pred znečistením.
Vo vodomernej šachte je namontovaná  samočinná spätná klapka – DN50 pre ochranu obecného vodovodu
pred znečistením spätným prúdením vody podľa     STN EN 1717.

6. Montáž vodovodnej prípojky :
Vodovodné  potrubie je uložené do rýhy v sklone podľa pozdĺžného rezu vo výkresovej časti. Potrubie z
HDPE/SDR17 materiálu50..
Na zisťovanie polohy potrubia uloženého v zemi hľadacími prístrojmi bol pri ukladaní plastového potrubia
uložený nad potrubie v jeho osi kovový vodič, ktorého životnosť  zodpovedá životnosti potrubia, (napr.
AYKY prierezu 2x4 mm2). Vodič musí byť vodivo spojený s kovovými armatúrami alebo z nadväzujúcim
kovovým potrubím a vyvedený vývodmi nad terén, sú zriadené liatinové armatúrne poklopy s meracími
vývodmi MV.

7. Tlakové skúšky :
Po realizácii vodovodného potrubia a jeho komponentov sa vykonala tlaková skúška.   Z tlakovej skúšky je
vykonaný záznam o tlakovej skúške. Pre tlakové
skúšky vodovodného potrubia platí norma STN EN 805.

8. Vplyv na životné prostredie :
Výstavbou objektu  nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Realizáciou parku JAMA sa zvýšila
životná úroveň obyvateľstva.

9.Kontrola a údržba vodovodnej prípojky:
Kontrola a údržba vodovodnej prípojky si nevyžaduje zvláštne požiadavky a potreby. Z dôvodu ekonomickej
prevádzky je potrebné kontrolovať stav tesnení na vodomernej zostave, či nekvapká voda. V prípade úniku
vody za vodomerom, je nutné vymeniť tesnenie alebo dotiahnúť maticu na skrutkovom spoji(šrubenie). Ak
tečie voda pred vodomerom je nutné oboznámiť dodávateľa vody, teda fi.BVS Bratislava.



12. PLÁN KONTROL A ÚDRŽBY
KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

1. Úvod

Realizáciou kanalizačnej prípojky sa rieši odkanalizovanie , t.j. odvádzanie splaškových odpadových vôd zo
servisného objektu, ktorý je zrealizovaný v areály bývalého cyklistického štadióna pred vstupom do parku,
medzi ul. Odbojárov a Kalinčiakovou v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Navrhnutý a zrealizovaný rekreačno-oddychový areál so športovými plochami (bežecká dráha, cyklistická
dráha, lezecká stena, petang, tenisové kurty, jazierka, multifunkčného ihriska a fitnes ), ako aj servisného
objektu, v ktorom sa nachádzajú čitáreň spolu s kaviarňou a sociálnými zariadeniami pre návštevníkov
parku.
Predpokladaná denná návštevnosť kaviarne  je 160 osôb, a 8 zamestnancov.
Zásobovanie vodou, ako aj odvádzanie splaškových vôd je uvažované iba zo servisného objektu, kde sa
nachádza kaviareň so zázemím, ako aj sociálno – hygienické zázemie pre návštevníkov oddychovo-
športového areálu.
Dažďové vody nebudú odvádzané do kanalizačnej prípojky, budú odvádzané v rámci areálu do vsakovacieho
systému.
V súčasnosti na dotknutom pozemku športovo-oddychového parku sa nachádza zrealizovaná kanalizačná
prípojka, ktorá je zaústená do verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá sa nachádza na ulici Odbojárov.
Splašková kanalizácia je z betónových rúr dimenzie DN300.
Kanalizačná prípojka je vyhotovená z PVC rúr dimemnzie DN200. PVC potrubie kanalizačnej prípojky je
zaústené pod uhlom 450 do verejnej kanalizácie v zmysle STN 75 6101 kap. 9, v hornej polovici prierezu
a podľa podmienok prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.
Po realizácii kanalizačnej prípojky bola vykonaná tlaková skúška z ktorej je vykonaný záznam.

2. Odtokové množstvá splaškových vôd
Odtokové množstvo splaškových vôd z objektu bolo stanovené v zmysle potreby vody podľa vyhlášky MŽP
č. 684/2006 Z.z. :
Denný prietok Qspl,24 = 8.200 l/deň
Do splaškovej kanalizácie môžu byť priamo odvádzane odpadové vody bežného nepriemyselného
charakteru, t.j. zo sociálnych zariadení.

3.Parametre kanalizačnej prípojky :
- materiál : PVC-U/SN8
- dimenzia : DN200 x 4.7 mm (DN150)
- dĺžka : 12,80 m
Revízna šachta kanalizačnej prípojky je umiestnená na pozemku v chodníku vedľa servisného objektu, vo
vzdialenosti 2,0m od steny. Zrealizovaná revízna šachta „RŠ“ je plastová, typu „WAVIN TEGRA 1000“ s
kynetou DN200 a plastovým poklopom s nosnosťou B125 (12,5 t).

Kanalizačná prípojka je zrealizovaná z PVC-U/SN8 rúr hrdlových v dimenzii DN200. Uloženie potrubia v
ryhe je do pieskového lôžka hr. 15 cm, obsyp je zrealizovaný pieskom do výšky 30 cm nad potrubie, zásyp
pod komunikáciami je štrkopieskom so zhutnením. Spájanie hrdiel potrubia je pomocou gumených
kruhových tesnení.
Vyhotovenie kanalizačných stok musia spĺňať požiadavku vodotesnosti, ktorá je po realizácii preukázaná
atestom vodotesnosti. Spoje medzi potrubiami, spoje medzi potrubiami a šachtami musia
byť vodotesné s preukázaním skúšky vodotesnosti v celom rozsahu.

Po realizácii bola vykonaná skúška kanalizačného potrubia a stok v zmysle STN EN1610.
Skúška bola vykonaná skúšobnou metódou W (skúšanie vodou),  pričom skúšobný tlak v najnižšie uloženej
šachte neprekročil 50 kPa a v najvyššej šachte dosahoval viac ako 10kPa.
Po naplnení potrubia a vstupných šácht a navodení vyžadovaného skúšobného tlaku bolo vykonané
vyrovnanie hladiny, cca po 1 h bola vykonaná samotná skúška, ktorá trvala 30 min.



3.1Skúšobné požiadavky :
Skúšobná požiadavka je splnená, ak množstvo doplnenej vody nie je väčšie ako:
– 0,15 l/m2 za 30 minút pre potrubia;
– 0,20 l/m2 za 30 minút pre potrubia vrátane vstupných šácht;
Pričom 1m2 sa vzťahuje na namočený vnútorný povrch.
Z vykonaných skúšok sa vyhotoví písomný záznam za účasti mimo iných aj budúceho prevádzkovateľa.

4. Starostlivosť o životné prostredie:
Podzemné objekty kanalizácie ako aj šachty nezhoršujú životné prostredie.

5. Kontrola u údržba kanalizačnej prípojky:
Kanalizačná prípojka nevyžaduje zvláštne kontroly a údržbu, pretože je zhotovená podľa PD s dobrým
odtokom, takže by sa nemala zanášať splaškami.
Doporučujeme kontrolu revíznych šácht urobiť min.1x za 2-roky, optimálne 1x za rok.

Kontrolu vykonáme:
-zdemontujeme plastový poklop po odskrutkovaní 2 ks istiacich skrutiek
-po nadvihnutí poklopu skontroluje stav kynety v šachte či nie je zanesená splaškami
-ak je primerane čistá bez hrubých nečistôt od splaškov, tak uložíme poklop do pôvodného stavu vrátane
zaistenia 2 ks skrutiek
- v prípade, že je revízna šachta zanesená splaškami, je nutné zavolať organizáciu na čistenie kanalizačných
potrubí, aby vykonala prečistenie potrubia



13. KONTROLA  A  ÚDRŽBA  STL PLYNOVEJ
PRÍPOJKY

1. Skutkový stav plynárenských zariadení

V lokalite Voľnočasového priestoru JAMA na ulici Odbojárov sa nachádza verejný STL plynovod ,  avšak
pripojovací plynovod OPZ k distribučnej sieti pre riešený priestor JAMA nebol vybudovaný.
Parametre distribučného plynovodu , v zmysle stanoviska SPP Distribúcia a.s. TDba/1021/2015/An :
tlakové pásmo : STL – PN300 kPa
Dimenzia : DN300
Materiál : oceľ

2. STL plynovod k pripojeniu OPZ k distribučnej sieti: Zemný plyn, PN300kPa

Pre zrealizovaný Voľnočasový priestor JAMA  je vybudovaná STL plynovodná prípojka.  Zrealizovaná
plynová prípojka je v zmysle technicko-pripojovacich podmienok SPP Distribúcia a.s. Bratislava.
Na hranici pozemku predmetného areálu, t.j. pred fasádou servisného objektu  je
plynová prípojka ukončená nad terénom guľovým uzáverom dimenzie DN25, ktorý zároveň slúži, ako
hlavný uzáver plynu HUP.  Následne je zriadené odmerne meracie a regulačné zariadenie plynu RaOMZ v
plynomernej skrini, ktorá je situovaná taktiež na hranici pozemku tak, aby bol prístupný z verejného
priestranstva.

2.1Parametre plynovej prípojky:
- Materiál plynovej pripojky : PE100/SDR11
- Dimenzia STL prípojky : D32x3 mm
- Dĺžka : 14,0m
Zrealizovaná plynová STL prípojka bude vedená na verejnom priestranstve mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto.
 Montážne práce STL plynovodu musia sú vykonané v zmysle :
TPP 702 01 : 2012, STN EN 12007-1 (38 6409) : 2013, STN EN 12007-2 (38 6409) : 2013,
STN EN 12327 (38 6437) : 2013.
Realizácia rozvodu plynu sa bola zrealizovaná na základe schválenej a osvedčenej projektovej dokumentácie
príslušnou Oprávnenou právnickou osobou napr. TI SR , napr. TUV Slovakia s.r.o.
Plastové  potrubie je vedené v zemi vo výkope, čiastočne v ochrannom potrubí  je uložené do pieskového
lôžka hr.150mm.  Obsyp potrubia sa vykonal pieskom  do výšky 300mm nad potrubie. Výstražná  PVC fólia
je umiestnená  400mm nad potrubím.
Trasa plynovej STL prípojky je v súlade so Zákonom o energetike č. 251/2012 Z.z. , §79 –ochranné pásma
ods. (2) pism. e) – 1 m (na obe strany potrubia) pre plynovod vedený v zastavanom území obce s
prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa. Potrubie je chránené pred tepelnými účinkami ostatných vedení
tak , aby teplota na jeho povrchu nepresiahla 20 0C.
Najmenšia svetlá vzdialenosť podzemného plynovodu s tlakom od 5 kPa do 0,4 MPa je 2m od základov
budovy.

2.2 Zatriedenie plynovych zariadeni podľa vyhlašky MPSVaR SR 508/2009 Z.z.
Priloha č.1. – vyhlaška MPSVaR SR 508/2009 Z.z.:
V zmysle uvedenej vyhlášky je :
Navrhované predĺženie vonkajšieho STL plynovodu s pretlakom plynu 100 kPa je :
Plynové zariadenia v časti IV. skupiny „B“ sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, určené na :
písmeno „g“ - rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu          s výkonom odberného
plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane, so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane , okrem
acetylenovodu.



Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových pred uvedením do prevádzky v zmysle prílohy č.9.
Uvedenie do prevádzky pre - B/g:
 - Úradná skúška Oprávnenou právnickou osobou
Počas prevádzky pre - B/g:
- Odborná prehliadka revíznym technikom -1x 3roky
- Odborná skúška revíznym technikom -1x 6rokov

3. Regulátor tlaku plynu STL/NTL - časť PZ:

Zásobovanie objektu zemným plynom je riešené napojením plynových spotrebičov na vybudovanú STL
prípojku cez namontovaný regulátor tlaku plynu „RTP“. Regulácia tlaku plynu STL na NTL je riešená v
súlade TPP 60901.
Na zabezpečenie požadovanej regulácie tlaku plynu je navrhnutý STL/NTL dvojstupňový regulátor tlaku
plynu B10. Regulátor tlaku plynu slúži pre doregulovanie tlaku 300 kPa v DS na požadovaný prevádzkový
tlak OPZ na 2,0kPa.
RTP je umiestnený v typizovanej plastovej – vystuženej skrini rozmerov 500x535x232 mm, ktorý je
vybavený dvierkami 500x500 a otvorom na odčítanie stavu plynu (dodávateľ napr. Hutira Slovakia s.r.o.
Handlová).
Parametre regulátora :Typ : B10
Min. vstupný tlak : 0,1 bar (10 kPa)
Max. vstupný tlak : 4,0 bar (0,4 MPa)
Výstupný tlak : 2,0 kPa , +/-5 %
Bezpeč. uzáver horná hranica : 4,6 kPa
Poistný ventil otvárací tlak : 3kPa, +/-0,1 kPa
Max. prietok pri 90 kPa : 10,0 m3/h – zemný plyn

UPOZORNENIE :
1. Montážne práce sú vykonané  na základe TPP 609 01 , STN 386413.
2. 1 x za 5 rokov výrobca odporúča vykonať kontrolu čistoty filtračnej vložky prívodu  plynu.
3. Výrobca zakazuje opravu regulátora na mieste jeho určenia, oprava regulátora sa môže vykonať formou
výmeny.
4. V okruhu 5m od regulátora je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom

4. Zariadenie na meranie plynu:

Zásobovanie plynových spotrebičov  v servisnom objekte, je riešené napojením plynových spotrebičov
prostredníctvom vnútorného NTL plynovodu  na STL prípojku cez zrealizovanú plynomerovú zostavu.
Vybudovaná plynomerná skriňa je osadená na hranici pozemku, prístupná z verejného priestranstva, ktorá  je
umiestnená v typovej skrini typ S300 (Hutira Slovakia s.r.o. Handlová) s vnútornou výbavou.
Typová skriňa je vhodná pre osadenie 1 ks plynomeru BK6T alt. G6:
- Dvierka na plynomernej skrini sú opatrené otvorom na odčítanie stavu plynu.
-Otvor je vyhotovený tak, aby odčítanie stavu plynu bolo možné v ľubovoľnom čase, aj bez nutnosti
otvorenia dvierok.
- Investor musí zabezpečiť voľný prístup k plynomernej skrinke pracovníkom SPP.
- Plynový kohút DN25 osadený v skrinke pred plynomerom  slúži ako HUP
- Za plynomerom je osadený plynový guľový uzáver DN25, aby bolo možné odstaviť rozvod do servisného
objektu.

4.1. Maximálny odber plynu :
V riešenom servisnom objekte SO 04A sú inštalované plynové kotly:
podrobne riešene v samostatnej časti PD- Plynoinštalácia v časti OPZ :
1. Plynový kotol 11,0 kW ..................................... 2 ks
- tepelný výkon : 11,0 kW
- menovitá spotreba plynu : 1,8 m3/h
-maximálna spotreba plynu : 3,6 m3/h
-redukovaná spotreba plynu : 2,9 m3/h



4.2. Tepelná bilancia-potreba tepla na vykurovanie a prípravu TÚV:
- ročná potreba tepla : 30,3 MWh/rok
- teoretická ročná potreba ZP : 3.050 m3/rok

5. Materiál STL plynovodu:

Vybudovaný STL pripojovací plynovod je  z rúr PE100-SDR 11 profilu DN 32x3,0 mm celkovej dĺžky
14,0m. Plastové potrubie je opatrené signalizačným vodičom.
Na umožnenie dodatočného zisťovania polohy plynového PE potrubia v zemi slúži signalizačný vodič CY s
prierezom 4 mm2 (s plným Cu jadrom) s izoláciou do zeme. Vodič, ako aj izolácia spojov sú zaručene
funkčné po celú životnosť plynovodu.
Vodič je pripevnený  na vrchnú časť potrubia samolepiacou páskou a nekovovými príchytkami. Vzdialenosť
jednotlivých miest upevnenia je 2,0m. Napájacie vývody identifikačného vodiča sú umiestnené do
uzáverových poklopov a na vyústenie zo zeme, pod guľové  uzávery. Napájací vývod sa zriadi tak, aby
umožňoval funkčne napojenie meracích prístrojov.
O funkčnosti signalizačného vodiča musí byť vystavené osvedčenie. Ukladanie identifikačného vodiča        a
napájacích vývodov realizovať v súlade s STN 38 6415, prílohy E obrázok E2.

6. Montáž a uvedenie do prevádzky:

Montážne práce STL plynovodu sú vykonané v zmysle STN EN 15001-1, ako aj STN EN12327 (38 6437) :
2013.
Realizácia rozvodu plynu bola zahájená na základe schválenej a osvedčenej projektovej dokumentácie
príslušnou Oprávnenou právnickou osobou napr. TI SR , napr. TUV Slovakia s.r.o.
Montáž plynových rozvodov a zariadenia vykonala organizácia s oprávnením.

6.1. Tlakové skúšky STL plynovod :
Po skončení montáže plynovodu dodávateľ vykonal  tlakovú skúšku za účasti revízneho technika
a prevádzkovateľa.
Po vykonaní tlakovej skúšky rozvodu plynu montážna organizácia vyhotoví revíznu správu.
Montáž plynových rozvodov a zariadenia môže vykonávať iba organizácia s oprávnením.
Zváračské práce môžu vykonávať len pracovníci s úradnou skúškou.
Tlaková skúška plynovodov s pracovným pretlakom do 300 kPa sa uskutočňuje v zmysle STN EN 15001-1.
Použité skratky :
Tlak = pretlak plynu v sústave
DP = 300 kPa = projektovaný tlak plynovodu
MOP = 300 kPa = maximálny prevádzkový tlak
OP = 300 kPa = prevádzkový tlak
STP = 600 kPa = tlak pri skúške pevnosti
TTP = 300 kPa = tlak pri skúške tesnosti
Potrubie bolo pred odvzdušnením odskúšané na pevnosť a tesnosť. Všetky spoje na prístupnom potrubí
inštalované po tlakovej skúške musia byť preskúšané na tvorbu bublín penotvorným roztokom s použitím
skúšobného média dusíka alebo vzduchu.

Záver:

Realizácia STL plynovodu bola zahájená na základe schválenej projektovej dokumentácie príslušným
plynárenským podnikom.
Pri montážnych prácach boli dodržané bezpečnostné predpisy platných pre práce v plynárenstve.
Pri montáži sa použili len výrobky zodpovedajúce požiadavkám prevádzkových tlakov rozvodu plynu a ktoré
boli atestované na prevádzku so zemným plynom.
Údržbu na tomto zariadení vykonáva výlučne len pracovník SPP alebo montážna organizácia s oprávnením,
pretože je to vyhradené technické zariadenie.



14. PLÁN KONTOLY A ÚDRŽBY NN PRÍPOJKY

1. VŠEOBECNE
1.1 Rozsah projektu
Predmetom tejto realizácie bolo vybudovanie NN prípojky pre napojenie celého areálu na elektrickú sieť.
NN prípojka pozostáva s realizácie prípojného kábla so zemnením a z osadenia elektromerového rozvádzača.
Do elektromerového rozvádzača elektrický prúd je privedený medeným káblom CYKY –J 4x25
z rozvádzača PRIS, ktorý je vlastníctvom ZSE-Distribúcia. Elektromerový rozvádzač je uzemnený drôtom
FeZn D-10, ktorý je prepojený zo zemniacou zbernicou z rozvádzača PRIS. Zemniaci drôt je ešte pripevnený
zemniacimi svorkami k 2ks zemniacich tyčí ZT-2.  Rozvádzač PRIS je umiestnený na hranici pozemku
parku JAMA z ulice Odbojárov.
Projekt bol spracovaný v zmysle platných noriem a vyhlášok. Obsahuje všetky náležitosti podľa týchto
vyhlášok.

2. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
2.1 Predpisy a normy
Tento projekt vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov :
STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných
charakteristík, definície
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie budov.
Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.
Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.
STN 33 2000-4-443 Elektrické inštalácie budov.
Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením.
Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími prepätiami.
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47:
Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom.
STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné
pravidlá.
Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení
Kapitola 52: Elektrické rozvody.
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení.
Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie
STN 33 2000-5-557 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné
obvody.
STN 33 2000-7-714 Elektrické inštalácie budov.
Časť 7-714: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Inštalácie vonkajšieho osvetlenia.
STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
STN 33 2130/a Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
STN 33 2130/Z2 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia.
STN 33 3210/Z1 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia.
STN EN 60529 (33 0330) Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )
STN EN 61140 (33 2010) Ochrana pred úrazom el. prúdom.
STN EN 50174-2 Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov.
STN EN 50173-1 Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb



STN 92 0205 Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
STN EN 60445 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia.
Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov
Vyhlášky MPSVaR SR č.: 94/2004 Z.z., 208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 605/2007 Z.z.
Nariadenie vlády č.: 269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006 a ďalšie s nimi súvisiace normy a
predpisy.

2.2 Rozvodná sieť a ochrana
Elektroinštalácia je navrhnutá pre rozvodnú sieť :
Rozvodná sieť a ochranné opatrenia:
3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-S
1/N/PE AC, ~50Hz, 230V/ TN-S
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41:
1.) Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: čl.411.2 (STN 33 2000-4-
41):
- Základná izolácia živých častí čl.A1
- Zábranami alebo krytmi čl.A2
- Prekážkami čl.B2
- Umiestnením mimo dosah čl.B3

2.) Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl.411.3 (STN 33
2000-4-41
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl.411.3.1
- Samočinné odpojenie pri poruche čl.411.3.2
- Doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl.411.3.3

3.) Malé napätie SELV a PELV v zmysle čl.414 (STN 33 2000-4-41)
4.) Doplnková ochrana zmysle čl. 415 (STN 33 2000-4-41):
- Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) čl.415.1
- Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie čl.415.2

2.3 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche bude v zmysle STN prevádzkovaná samočinným odpojením od
napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Projekcia ochranného vodiča (PE) bude zodpovedať prierezu
napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6-61.

2.6 Bilancia odberu elektrickej energie
Celkový príkon elektrických spotrebičov je:
Inštalovaný príkon: Pi = 25 kW
Maximálny súčasný príkon: Ppmax = 17,5 kW
Hlavný istič pred elektromerom: In= 25 A
Koeficient súčasnosti: βs=0,7
V zmysle STN 34 1610 – III. stupeň, § 16107c.

2.8 Meranie spotreby elektrickej energie
Meranie elektrickej energie je umiestnené v samostatnom elektromerovom rozvádzači RE, umiestnenom na
hranici pozemku parku JAMA, prístupný z verejného priestranstva. Meranie sa vykonáva dvojtarifným
elektromerom. Na odpájanie prívodu elektrickej energie  do elektromera slúži hlavný vypinač 3p/25A.

2.9 Rozdelenie elektrických zariadení
V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §3 odst.1, prílohy č.1 časť III sú elektrické zariadenia zaradené do
skupiny B.

2.10 Skratové údaje
Pre hlavný rozvádzač objektu boli výpočtom určené nasledujúce skratové údaje:
Ik“<10 kA
ip<19,8 kA



3 TECHNICKÝ POPIS – SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY:
3.1  Napojenie objektu
Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú spoľahlivosť,
prehľadnosť,  možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo do investičných nákladov,
strát a údržby.
Napájacím miestom prípojky NN je existujúca káblová rozpojovacia a istiaca skriňa SR.  Z rozpojovacej
skrine SR  je napojený elektromerový rozvádzač RE káblom CYKY-J 4x25. Prevedenie pilierové, oblasť
ZSE, hlavný istič 3 x 25A+2x50A, nulový mostík PEN a vývodové ističe.
Pri výkope káblových rýh a jám treba dodržať predpisy podľa STN 34 1050, STN 33 200-5-52, STN 73
6005. Spoje káblov uložených v zemi nemusia byť prístupné na vykonanie kontroly.
 Elektromerový rozvádzač RE  je umiestnený na hranic predmetného priestoru, je prístupný z verejného
priestranstva.  Elektromerový rozvádzač je zkonštruovaný  pre 5 odberných miest, oblasť ZSE, dvojtarifné,
priame meranie,      -stupeň krytia:IP44/20, menovitý prúd 1 vývodu do 63A,
-typ: HASMA RE 1.0 F1063 3x 25B/3A+2x50B/3A, P10 50/25.
Z rozvádzača RE  sú napojiené jednotlivé rozvádzače následovne:
- Rozvádzač kaviarne 1RK – CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5
- Rozvádzač komerčné priestory 2RKP – CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5
- Rozvádzač spoločnej spotreby 3RSS – CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5
- Rozvádzač tenisových kurtov RTK – CYKY-J 4x25 + CYKY-J 5x1,5
Pre všetky rozvádzače objektu  je uvažovaná príprava pre HDO.
Kábel na pozemku je uložený v pieskovom lôžku v hĺbke 800mm. Určenie káblovej trasy do zeme je
realizované výstražnou fóliou na vedení a tehlami.
.
3.2  Hlavné pospájanie
Pre objekt bude riešená hlavná uzemňovacia svorkovnica označená ako EP1, umiestnená v rozvádzači ER.
Každý vodič pripojený na hlavnú uzemňovaciu svorku sa musí dať samostatne odpojiť. Tento spoj musí byť
spoľahlivý a rozpojiteľný iba pomocou nástroja. Hlavný ochranný vodič musí byť dimenzovaný tak, aby
minimálne zodpovedal prierezu najväčšieho krajného vodiča použitého v inštalácií. Prierez každého
ochranného vodiča, ktorý nie je časťou kábla alebo ktorý nie je v spoločnom kryte s krajným vodičom,
nesmie byť menší ako :
-2,5 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak je chránený pred mechanickým poškodením,
-4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chránený pred mechanickým poškodením.

Ochranné vodiče sa musia vhodným spôsobom chrániť pred mechanickým, chemickým alebo
elektrochemickým poškodením, pred účinkami elektrodynamických a termodynamických síl. Každý spoj
(napríklad skrutkové spoje, upínacie konektory) medzi ochrannými vodičmi alebo medzi ochranným
vodičom a iným zariadením musia zabezpečovať trvanlivé a neprerušované elektrické spojenie a primeranú
mechanickú pevnosť a ochranu.
Na svorkovnicu EP1 sa vodičmi označenými ako PB s prierezom v zmysle N 33 2000-5-54 a typizovanými
svorkami vodivo:

neživé vodivé časti rozvádzača
vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov
vodivé kovové konštrukcie nosnej časti budovy
hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)
kondenzačné jednotky na streche
neživé časti kotolne a ostatných technických miestností
všetky rozvádzače
RACK (miestnosť vyhradená pre slaboprúd)

Hlavná uzemňovacia svorkovnica EP1 sa cez skúšobnú svorku pripojí na vonkajšie uzemnenie objektu
drôtom FeZn Φ 10 mm pomocou svoriek SR03. V zmysle STN 33 2000-5-54: 2012 článku 544.1, vodiče na
ochranné pospájanie (v zmysle článku 411.3.1.2 z STN 33 2000-4-41:2007) určené na pripojenie na hlavnú
uzemňovaciu svorku nesmú mať menší prierez ako :
-6 mm2 meď,
-16 mm2 hliník,
-50 mm2 oceľ.



Odpor uzemnenia ochranného vodiča má mať odpor najviac 5 Ω. Uzemňovací vodič ochranného pospájania
bude v zemi pripojený na uzemňovaciu sústavu bleskozvodu objektu, čím bude zabezpečený ich rovnaký
potenciál. Prierezy uzemňovacích vodičov nesmú byť menšie ako 6 mm2 pre meď alebo 50 mm2 (ϕ8) pre
oceľ. Ak je na uzemňovač pripojený systém ochrany pred bleskom, prierez uzemňovacieho vodiča musí byť
aspoň 16 mm² pre meď (Cu) alebo 50 mm˛ (ϕ8) pre oceľ.

4. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Montáž elektrických rozvodov a zariadení môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby podľa. vyhl. MP
VSR č.508/2009. Pri montáži sa musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy.
Pri montáži, pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná skúška podľa.
STN 33 1500, STN 33 2000-1:2002-12 a vyhl. MPVSR č.508/2009
Zatriedenie elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MPVSR č.508/2009 Z.z. príloha č.1 : technické
zariadenie elektrické skupiny A.
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z
navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení
proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, zákona NR SR č.124/2006 Z.z.
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia: byť posudzované podľa zákona NR SR č.264/1999
Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a musia byť na každý
elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.
Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie
oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a
majetku.
Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a
užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001-08:
Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej
úrovni podľa vyhlášky SÚBP č.508/2009 Z.z.
Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie osôb.
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, ochranné a
pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.
Podľa STN 34 3100:2001 čl.6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – spoločné
ustanovenia , čl.7.2 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl.7.3 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl.
7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi.
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie
požiarov na elektrických inštaláciách.
Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34
3101:1987 a zmena a/1991 a súvisiacich predpisov a STN.
Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34 3103:1967 a
zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.
Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33
2030:1986 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.
Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl.4 –
základné princípy, čl. 5 – zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 – pracovné postupy , čl.7 – postupy na
údržbárske práce...
Bezpodmienečne dbajte na to , aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len
odborníkmi v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z , §14 . Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na
elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. §19,§21,§22,§23 a §24.
Pohyblivé a poddajné prívody – sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli
zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.
Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické
zariadenia , ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej
siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi manipulovať i pod napätím.
Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné (fázové) vodiče, pre prípad
zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným vodičom.
Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase , keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ ich
vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a
viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom
výbuchu.



Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej strate
napätia v sieti , okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom úrazu,
poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v
prípade náhodného skratu, alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich
okruhoch nesmie znemožniť ani núdzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.
Rozvádzač , resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len subjekt ,
ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z.z.
Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 604 39-1/2002 + A1/2005, STN EN 604 39-2/2002 +
A1/2006, STN EN 604 39-3/1998 + A1/2002 + C2/2006 + A2/2002, STN EN 604 39-4/2005, STN EN 604
39-5/2000 + A1/2001 + oprava 01/2002.

K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu,
prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou.
Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými
vodičmi, nesmú mať inú funkciu.
Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača.
Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný stály
tlak.
Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, ktorá rozvádzač
inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa STN 33 15 00/1991,
STN 33 2000-1:2009-04, STN EN 604 39-1/2002 + A1/2005.
Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované , vyrobené,
montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom
používaní zdrojom úrazu , požiaru, alebo výbuchu.
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie,
vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §6 príloha č.2 a č.3 zákona č.264/1999 Z.z. príloha č.4, STN
33 2000-1:2009-04 a im pridruženým predpisom STN.
Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre
ktoré boli konštruované a vyrobené.
Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú
nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia , musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom
skratových prúdov a preťaženiu.
Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť požiar, alebo škodlivé
účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku. Do rozvodných zariadení musia
byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje
pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením , bezpečným a
rýchlym ovládaním. Všetky časti elektrickej inštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade
nebezpečenstva (napr. hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť
umiestnená bezpečnostná značka, alebo nápis s príslušným pokynom. Všetky elektrické zariadenia, ktoré
môžu spôsobiť vysoké teploty, alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo
nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky
chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa.
Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach , musia byť ich nehotové časti spoľahlivo
odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod
napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.
Elektrické zariadenia , u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, treba ihneď odpojiť a
zabezpečiť.
Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou podľa STN
EN 613 10-1/2000, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte
bleskom červenej farby podľa STN EN 60417-1, značka č. 5036.
Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými cudzími inštaláciami nenastali
vzájomné škodlivé účinky.
Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné , čo najkratšie, a aby sa križovali
len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť
vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.
Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných konštrukcií sa musia zvoliť podľa
druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými a izolované elektrické vedenia spájajú, nesmú
znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiáli sa nesmú vodiče
spájať.



Najmä sa musia urobiť opatrenia:
-proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam),
-proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, púzdrach,
krytoch a konštrukciách) v zmysle STN EN 61140:2004-08
-proti škodlivým účinkom atmosférických výbojov , v zmysle STN EN 34 1398
-proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1984
-proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku
-proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia
Ak emituje nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník technickej obsluhy nebol
vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.
Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a koherentné svetlo
s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď.
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.
§9 až §13 sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500:1990, STN 33
1600:1996, STN 33 2000-6.
Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:
-zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou
-správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení
-výsledky všetkých prehliadok a skúšok , vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov
-doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.) ak sú potrebné z hľadiska celkového
posúdenia
-ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia
Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a
projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne spôsobilý
pracovník montážnej organizácie povinný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod. poučiť v
zmysle §20 vyhlášky č.508/2009Z.z. o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom
zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým a
neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie.
Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených.
Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia
investora v zmysle §20, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

5.  ZÁSADY RIEŠENIA Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE A
TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ
7.1 Rozvádzače sú umiestnené v základnom prostredí. Pred rozvádzačmi musí byť voľný priestor min. 1200
mm. Krytie rozvádzačov je IP40, pri otvorených dverách IP00 / IP20 . Dvere rozvádzačov, kryty a veka
elektrických zariadení, umožňujúce prístup ku živým alebo pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne
pevné a upevnené tak, aby bolo možné otvoriť ich len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné
zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

7.2 Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6
krytmi, izolovaním živých častí a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými
chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kuchyni,
kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory. Všetky zariadenia a prístroje musia byť v krytí
minimálne IP20 pre základné prostredie , min. IP43 pre vlhké prostredie a pre prístroje do vonkajšieho
prostredia a min. IP21 pre svietidlá do vonkajšieho prostredia.

7.3 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od
napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Doplnkové pospájanie bude urobená v strojovniach a
kuchyniach. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33
2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 . Pre pospojovanie možno využiť aj zvarované rošty opatrené zelenožltým náterom.
V kúpeľniach bude urobené vodičom Cy 6mm2 s pripojením na ochranný vodič el. obvodu /prednostne na
ochranný kolík zásuvky, prípadne v inštalačnej krabici/. V kúpeľni musí byť pri zásuvke bezpečnostná
tabuľka Zákaz používania elektrických spotrebičov vo vani.

7.4 Prácu na elektrických zariadeniach môžu vykonávať len osoby s príslušnou elektrotechnickou
kvalifikáciou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zz, § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatný elektrotechnik.
Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa § 20 tej istej vyhlášky.



7.5 Pri prácach na elektrických zariadeniach NN pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a
ochranné prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový
koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a množstvo ochranných prostriedkov určuje STN 38 1981.

7.6 Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je
potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, zisťovať povrchovú teplotu zariadení a
vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a
či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

7.7 Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v
danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú
hospodárnosť elektrického zariadenia. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich
uvoľňovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.

7.8 Odstránenie porúch menšieho rozsahu sa zabezpečí vlastnou údržbou v termínoch uvedených v revíznej
správe. Odstránenie porúch väčšieho rozsahu sa zabezpečí dodávateľským spôsobom u organizácie
oprávnenej prevádzať tieto práce.

7.9 Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia , čo je potrebné
pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.

7.10 Údržbári elektrozariadení musia byť podľa Vyhlášky 508/2009 Zz. podrobení skúške o odbornej
spôsobilosti pre prevádzanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení.

7.11 Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byť preukázateľne oboznámení
s príslušnou prevádzkou. Musia preukázať znalosti :
- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania,
chodu a vypínania, o čom musí byť prevedený zápis
- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik nebezpečnej látky, pri havárii a pod.
- o protipožiarnych opatreniach
- o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod.
- o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.

7.12 Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná
prehliadka a odborná skúška vyhradeného elektrického zariadenia. podľa STN 331500, STN 33 2000-6:2007
a vydaná správa, ktorá bude priložená k tomuto projektu. V prípade zaradenia objektu do kategórie A, je
potrebné vykonať prvú úradnú skúšku.

7.13 Osoby obsluhujúce elektrické zariadenia a všetci zamestnanci musia byť poučení o nebezpečenstvách,
ktoré hrozia pri manipulácii s týmito zariadeniami i napriek tomu, že tieto sú zhotovené v zmysle platných
predpisov.

7.14 Prehliadky a skúšky elektrických zariadení počas prevádzky:
Lehoty odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení všeobecne:

Lehoty podľa druhu
prostredia

Roky Lehoty podľa druhu
priestoru so zvýš.
rizikom ohrozenia
osôb

       Roky

Základné 5 Priestory určené na
zhromažďovanie osôb
viac ako 250 osôb

            2

Normálne 5 Murované, obytné a
kancelárske budovy
(okrem bytov)

            5

Mokré 1 Dočasné zariadenia
staveniska

            0,5

Vonkajšie 4 Objekty zo
stavebných látok so
stupňom horľavosti
C1, C2, C3

           2

Pod prístreškom 4 Ostatné objekty            5



15. PLÁN KONTROLY A ÚDRŽBY
MULTIFUNČNÉHO IHRISKA

1. Úvod:
Voľnočasový priestor JAMA  je koncipovaný ako dvojúrovňový s vonkajším oválom a vnútorným
priestorom situovaným cca 3 m nižšie. Na hornej úrovni vedľa  oválu cyklistického chodníka je zrealizovaný
objekt Multifunkčného ihriska, ktorý je umiestnený pred Tenisovými kurtami  a objektom Servisného
objektu.
Objekt je viacúčelová športová plocha štvorcového pôdorysu, slúži pre streetbal, squash a prípadne tenis.
Ucelené športovisko sa skladá  z betónovej steny pre tenis a squash, streetbalový kôš je určený pre streetbal
respektíve pre basketbal.
Celá plocha je pokrytá pružným materiálom z Conipuru a EPDM. Plocha je olemovaná záhradnými
obrubníkmi a odvodňovacím žľabom.
.
Zastavaná plocha : 420 m2

2. Stavebno – technické riešenie objektu:
2.1. Zakladanie
Objekt s hracou plochou je založený na štrkovom podklade, ktorý sa zrealizoval po odkopaní zeminy.
Stabilizačné a podkladné súvrstvia  sú z drveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa PD), ktoré boli
po urovnaní zhutnené. Po zhutnení bola vykonaná kontrolná skúška.
Obnažená pláň ihriska bola vyspádovaná a zhutnená.
Po obvode sú umiestnené obrubníky kladené do lôžka z betónu C12/15.
Železobetónová stena slúžiaca na squash je založená na základovom páse šírky 600mm do hĺbky 800mm.
Základové pásy sú realizované z triedy betónu C 20/25- XC2 (SK) CI 0,4 -Dmax 16-S3.
Pod základom je vytvorené zhutnené lôžko z kameniva drveného fr.32/63..
2.2. Zvislé nosné konštrukcie
Zvislá nosná železobetónová stena hr. 300mm je vyhotovená v pohľadového betónu, vysoká 3,000mm.
2.3. Športové príslušenstvo
Kôš na streetbal – konštrukciu tvorí oceľová konštrukcia zabetónovaná do základov do hĺbky 800mm. Pod
základom je vytvorené  zhutnené lôžko z drveného kameniva.
2.4. Odvodnenie
Plocha ihriska je odvodnená do zberného žľabu, ktorý je napojený PVC potrubím na dažďovú kanalizáciu,
ktorá je prepojená so vsakovacím boxom.
2.5. Podlahy
Podlahu samotného ihriska tvorí polyuretánový povrch EPDM v celkovej hrúbke 45mm.
Skladba podlahy ihriska:
- umelý vodopriepustný polyuretánový povrh EPDM hr. 10 mm
- pružná monolitická vrstva CONIPUR hr. 35 mm
- zakalovacia vrstvaz drveného kameniva frakcie 0/4mm hr. 10 mm
- vyrovnávajúca vrstva z drveného kameniva frakcie 4/8mm hr. 20 mm
- spojovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 8/16mm hr. 40 mm
- nosná vrstva z drveného kameniva frakcie 16/32mm hr. 60 mm
- drenážna vrstvaz drveného kameniva frakcie 32/63mm hr. 110 mm
- stabilizačná vrstva z drveného kameniva frakcie 0/63mm hr. 110 mm
2.6. Úpravy povrchov
Povrchová úprava oceľových prvkov  je ošetrená 2x základný náter + 2x vonkajší náter vo farbe
RAL 7016 – antracit.
Všetky viditeľne strany železobetónovej konštrukcie sú vyhotovené v pohľadovej kvalite.
2.7. Klampiarske a zámočnícke práce
Kôš na streetbal je z vodoodolného materiálu. Odrazová doska je vodoodolnej preglejky, samotný kôš je
oceľový s pozinkovanou povrchovou ochranou.
2.8. Dokončovacie práce
V rámci dokončovacích prác sa v okolí objektu vytvorili štrkové zásypy na odtekanie vody s prepojením
betónovou plochou na ovál cyklistického chodníka a na okolité chodníky. Sadové úpravy lemujú dve strany



multifunkčnej plochy. Z jednej strany multifunkčnú plochu lemuje príjazdová cesta k NTC, rozhranie tvorí
otvorený odvodňovací žľab, ktorý odvádza vodu z cesty do uličnej vpuste.

3.Elektroinštalácia:
Z rozpojovacej skrine SR sú napojené zrealizované  rozvádzače:
                                                                  - elektromerový rozvádzač RE káblom CYKY-J 4x25
                                                                  - rozvádzač verejného osvetlenia káblom CYKY-J 4x25.
Elektromerový rozvádzač RE je umiestnený z vonkajšej strany na hranici pozemku s verejným
priestranstvom pred servisným objektom. Elektromerový rozvádzač je skonštruovaný  pre 5 odberných
miest, oblasť ZSE, dvojtarifné priame meranie, stupeň krytia: IP44/20, menovitý prúd 1 vývodu do 32A, typ:
HASMA RE 1.0 F1063 5x 25A P10 50/25. Po realizácii sú 4 odberné miesta s istením 25A-B/3 a 1 odberné
miesto je s istením 63A-B/3.
Z rozvádzača RE sú napojené jednotlivé rozvádzače nasledovne:
- Rozvádzač kaviarne 1RK – CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5
- Rozvádzač  pre komerčný priestor 2RKP – CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5
- Rozvádzač spoločnej spotreby 3RSS – CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5
- Rozvádzač pre tenisové kurty RTK – CYKY-J 4x25 + CYKY-J 5x1,5

3.1 ROZVÁDZAČE
Rozvádzač spoločnej spotreby 3RSS:
 Tento sa nachádza pred budovou pri chodníku vedľa rozvádzača ER a RVO a sú  z neho napojené elektrické
zariadenia v exteriéri:
- rozvádzač RPMI (rozvádzač pre multifunkčné ihrisko s podružným meraním) – CYKY-J 5x4 + CYA 16,
- zásuvková skriňa s podružným meraním,
-sacie čerpadlá a filtračné zariadenia technológie RN,
-čerpadlo pre studňu S1 a S2,
- doplnkové osvetlenie celého exteriéru (svietidlá Z1, Z2, osvetľovací stožiar so svietidlami MDL, LED
LINE INDIRECT osvetlenie lavičky, Mólač.1 a č.4),
- zemné krabice veľké ZKV a zemné krabice malé ZKM.

3.2 ROZVÁDZAČ
Rozvádzač RPMI:
Tento rozvádzač sa nachádza vo vnútri parku na rozhraní multifunkčného ihriska a oválu cyklistického
chodníka. Rozvádzač má okrem istiacich prvkov vo výzbroji a hlavného vypínača aj samostatné podružné
meranie. Z rozvádzača sú napojené svietidlá  na 8m oceľových stožiaroch, pomocou ktorých sa osvetľuje
hracia plocha ihriska.
Osvetlenie zabezpečujú 4ks svietidiel z výkonom 400W s asymetrickou optikou. Uchytené sú pomocou
montážnej konzoly k oceľovému stožiaru. Svetelným zdroomj je vysokotlaková halogenidová výbojka
400W,  so závitom E40, krytím IP66 a svietivosťou 4000K.

Elektrický rozvádzač je v platovej skrini, ktorá je ukotvená na oceľovej nohe. Rozvádzač je umiestnený
v exteriéri. Elektrický rozvádzač, ktorý sa nachádza v exteriéry je prekrytý drevenou konštrukciou.
 Táto konštrukcia  plní len dekoratívny  účel.  Drevená konštrukcia je zrealizovaná z drevených latiek, ktoré
sú vyrobené z dreva borovice severskej.

4. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Montáž elektrických rozvodov a zariadení môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby podľa. vyhl. MP
VSR č.508/2009. Pri montáži sa musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy.
Pri montáži, pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná skúška
podľa. STN 33 1500, STN 33 2000-1:2002-12 a vyhl. MPVSR č.508/2009
Zatriedenie elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MPVSR č.508/2009 Z.z. príloha č.1 : technické
zariadenie elektrické skupiny A.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z
navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení
proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, zákona NR SR č.124/2006 Z.z.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia: byť posudzované podľa zákona NR SR
č.264/1999 Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a musia byť na každý
elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.
Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie
oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a
majetku.



Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a
užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001-08:
Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej
úrovni podľa vyhlášky SÚBP č.508/2009 Z.z.
Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie osôb.
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, ochranné a
pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.
Podľa STN 34 3100:2001 čl.6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – spoločné
ustanovenia , čl.7.2 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl.7.3 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl.
7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi.
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie
požiarov na elektrických inštaláciách.
Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34
3101:1987 a zmena a/1991 a súvisiacich predpisov a STN.
Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34
3103:1967 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.
Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33
2030:1986 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.
Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl.4 –
základné princípy, čl. 5 – zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 – pracovné postupy , čl.7 – postupy na
údržbárske práce...

Bezpodmienečne dbajte na to , aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len
odborníkmi v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z , §14 . Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na
elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. §19,§21,§22,§23 a §24.
Pohyblivé a poddajné prívody – sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby
boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.
Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc
napätie.
Elektrické zariadenia , ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od
elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi manipulovať i pod napätím.

Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné (fázové)
vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným vodičom.
Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase , keď sa nepoužívajú, vypnuté,
pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení.

Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený.
Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po
prechodnej strate napätia v sieti , okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené
s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody.

Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu, alebo
uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemožniť ani
núdzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.
Rozvádzač , resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len
subjekt , ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z.z.
Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 604 39-1/2002 + A1/2005, STN EN 604 39-
2/2002 + A1/2006, STN EN 604 39-3/1998 + A1/2002 + C2/2006 + A2/2002, STN EN 604 39-4/2005, STN
EN 604 39-5/2000 + A1/2001 + oprava 01/2002.

K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho
inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou.
Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími
ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu.
Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany
rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia
dostatočný stály tlak.
Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, ktorá
rozvádzač inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa STN 33 15
00/1991, STN 33 2000-1:2009-04, STN EN 604 39-1/2002 + A1/2005.



Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované ,
vyrobené , montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri
zvyčajnom používaní zdrojom úrazu , požiaru, alebo výbuchu.
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej
dokumentácie, vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §6 príloha č.2 a č.3 zákona č.264/1999 Z.z.
príloha č.4, STN 33 2000-1:2009-04 a im pridruženým predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre
ktoré boli konštruované a vyrobené.
Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú
nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia , musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom
skratových prúdov a preťaženiu.
Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť požiar, alebo škodlivé
účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku. Do rozvodných zariadení musia
byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje
pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením , bezpečným a
rýchlym ovládaním.

Všetky časti elektrickej inštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr.
hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná
značka, alebo nápis s príslušným pokynom.
Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť
a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa
nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa.

Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach , musia byť ich nehotové
časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené
inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.
Elektrické zariadenia , u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, treba ihneď
odpojiť a zabezpečiť.

Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou
značkou podľa STN EN 613 10-1/2000, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo
označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN EN 60417-1, značka č. 5036.
Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými cudzími inštaláciami
nenastali vzájomné škodlivé účinky.
Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné , čo najkratšie,
a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami
musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.
Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných konštrukcií sa musia zvoliť
podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými a izolované elektrické vedenia spájajú, nesmú
znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiáli sa nesmú vodiče
spájať.

Najmä sa musia urobiť opatrenia:
-proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), proti
nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, púzdrach, krytoch
a konštrukciách) v zmysle STN EN 61140:2004-08
-proti škodlivým účinkom atmosférických výbojov , v zmysle STN EN 34 1398
-proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1984
-proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku
-proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia

Ak emituje nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník technickej obsluhy nebol
vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.
Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a koherentné svetlo
s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď.

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.
§9 až §13 sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500:1990, STN 33
1600:1996, STN 33 2000-6.



Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:
-zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou
-správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení
-výsledky všetkých prehliadok a skúšok , vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích
prístrojov
-doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.) ak sú potrebné z hľadiska
celkového posúdenia
-ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a
projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne spôsobilý
pracovník montážnej organizácie povinný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod. poučiť v
zmysle §20 vyhlášky č.508/2009Z.z. o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom
zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým a
neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie.
Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených.
Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia
investora v zmysle §20, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

5. ZÁSADY RIEŠENIA Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNOLOGICKÝCH
ZARIADENÍ
a) Rozvádzače sú umiestnené v základnom prostredí. Pred rozvádzačmi musí byť voľný priestor min. 1200
mm. Krytie rozvádzačov je IP40, pri otvorených dverách IP00 / IP20 . Dvere rozvádzačov, kryty a veka
elektrických zariadení, umožňujúce prístup ku živým alebo pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne
pevné a upevnené tak, aby bolo možné otvoriť ich len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné
zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

b) Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6
krytmi, izolovaním živých častí a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými
chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kuchyni,
kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory.
Všetky zariadenia a prístroje musia byť v krytí minimálne IP20 pre základné prostredie , min. IP43 pre vlhké
prostredie a pre prístroje do vonkajšieho prostredia a min. IP21 pre svietidlá do vonkajšieho prostredia.

c) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od
napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Doplnkové pospájanie bude urobená v strojovniach a
kuchyniach. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33
2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 . Pre pospojovanie možno využiť aj zvarované rošty opatrené zelenožltým náterom.
V kúpeľniach bude urobené vodičom CY 6mm2 s pripojením na ochranný vodič el. obvodu /prednostne na
ochranný kolík zásuvky, prípadne v inštalačnej krabici/.
V kúpeľni musí byť pri zásuvke bezpečnostná tabuľka Zákaz používania elektrických spotrebičov vo vani.

d) Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou
kvalifikáciou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zz, § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatný elektrotechnik.
Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa § 20 tej istej vyhlášky.

e) Pri prácach na elektrických zariadeniach nn pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a
ochranné prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový
koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a množstvo ochranných prostriedkov určuje STN 38 1981.

f) Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je
potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, zisťovať povrchovú teplotu zariadení a
vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a
či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

g) Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v
danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú
hospodárnosť elektrického zariadenia. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich
uvoľňovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.



h) Odstránenie porúch menšieho rozsahu sa zabezpečí vlastnou údržbou v termínoch uvedených v revíznej
správe. Odstránenie porúch väčšieho rozsahu sa zabezpečí dodávateľským spôsobom u organizácie
oprávnenej prevádzať tieto práce.

i) Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia , čo je potrebné
pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.

j) Údržbári elektrozariadení musia byť podľa Vyhlášky 508/2009 Zz. podrobení skúške o odbornej
spôsobilosti pre prevádzanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení.

k) Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byť preukázateľne oboznámení s
príslušnou prevádzkou.
Musia preukázať znalosti :
- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania,
chodu a vypínania, o čom musí byť prevedený zápis
- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik nebezpečnej látky, pri havárii a pod.
- o protipožiarnych opatreniach
- o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod.
- o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.

l) Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná
prehliadka a odborná skúška vyhradeného elektrického zariadenia. podľa STN 331500, STN 33 2000-6:2007
a vydaná správa, ktorá bude priložená k tomuto projektu.
V prípade zaradenia objektu do kategórie A, je potrebné vykonať prvú úradnú skúšku.

m) Osoby obsluhujúce elektrické zariadenia a všetci zamestnanci musia byť poučení o nebezpečenstvách,
ktoré hrozia pri manipulácii s týmito zariadeniami i napriek tomu, že tieto sú zhotovené v zmysle platných
predpisov.

n) Prehliadky a skúšky elektrických zariadení počas prevádzky:

Lehoty odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení všeobecne:

Lehoty podľa druhu prostredia:     Roky:            Lehoty podľa druhu priestoru so zvýš. rizikom ohrozenia osôb:        Roky:

Základné                                                5                 Priestory určené na zhromažďovanie osôb viac ako 250 osôb                2
Normálne                                               5                 Murované, obytné a kancelárske budovy (okrem bytov)                        5
Mokré                                                     1                 Dočasné zariadenia staveniska                                                                   0,5
Vonkajšie                                               4                Objekty zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3             2
Pod prístreškom                                    4                Ostatné objekty                                                                                             5

o)Zodpovedný pracovník s elektro odbornou spôsobilosťou je povinný min. 2x ročne prekontrolovať všetky
skrutkové spoje v rozvádzačoch, stožiarových svorkovniciach, svietidlách tak, aby sa zabezpečilo zníženie
opotrebovania elektrických zariadení, nedošlo ku skratu a týmto k poruchám a znehodnoteniu elektrických
zariadení.

6. Ošetrovanie drevených konštrukcií mobiliáru
Všetky elektrické rozvádzače, ktoré sa nachádzajú v exteriéry sú prekryté drevenou konštrukciou. Táto
konštrukcia  plní len dekoratívny  účel.  Drevená konštrukcia je zrealizovaná z drevených latiek, ktoré sú
vyrobené z dreva borovice severskej.

Borovica severská

Borovica je ľahké a mäkké drevo s výbornými vlastnosťami pre použitie vo vonkajšom
prostredí. Lamely z borovicových  eurohranolov a škárovky o maximálnej vlhkosti  13% sú
štandardne dodávané s povrchovou úpravou. Základný náter tvorí  rýchloschnúci impregnačný
prostriedok, obsahujúci účinné biocídne zložky, ktoré chránia drevo proti mikrobiologickému rastu
spôsobujúcemu zamodranie a hnilobu drevnej hmoty. Na takto ošetrené drevo je ďalej aplikovaný
systém náterov, ktorý zaručuje  pevnosť  bloku a vynikajúcu odolnosť voči poveternostným
vplyvom a UV žiareniu, so súčasne vysokou odolnosťou voči poškriabaniu a vplyvu chemikálií.
Prípadné napúčanie a zosychanie je obmedzené. Finálny odtieň je dodávaný vo farbe teak.



Údržba dreveného mobiliáru
Pravidelnou kontrolou povrchu obmedzíte vznik trvalejšieho poškodenia. Dôležitou podmienkou je
včasná obnova náteru a to 1x  za 12mesiacov (odporúčame predsezónny náter) postup viď. nižšie. V
prípade mechanického narušenia lakovaného povrchu, je  nutné poškodené miesto ihneď opraviť (postup
opravy nižšie), aby sa zamedzilo poškodeniu celej lamely.

Upozornenie:

K zachovaniu estetických a úžitkových vlastností je nutné sa riadiť nasledujúcimi pokynmi,
ktorými zabránite predčasnému  znehodnoteniu výrobku:

Mobiliár udržujte v čistote, pravidelne ho čistite vlažným mydlovým roztokom. Pravidelne
kontrolujte povrch dreva a oceľovej  konštrukcie a pri známke poškodenia opravte podľa postupov,
odporučených výrobcom. Je zakázané používať na čistenie  drevených a kovových častí konštrukcie
chemické rozpúšťadlá!!!!

K montáži drevených častí k oceľovej kostre je používaný len nerezový spojovací materiál triedy
Aisi 304. Je nutné 1x za  6mesiacov skontrolovať a pri uvoľnení dotiahnuť, aby nemohlo dôjsť k
znehodnoteniu výrobku či jeho odcudzeniu.

Odporúčaná údržba vykonávaná v intervale 6 mesiacov:

1. Umytie povrchu výrobku vodou so slabým saponátom

2. Kontrola a prípadné dotiahnutie spojovacieho materiálu

3. Kontrola povrchu oceľovej konštrukcie a prípadne jej lokálna oprava

4. Kontrola povrchu dreva a prípadne obnovenie náteru

Návod na ošetrenie konštrukcií z drevín

Pri vykonávaní povrchových opráv dreva je nutné venovať pozornosť príprave povrchu, vlhkosti dreva a
klimatickým podmienkam  prostredia. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 16%, teplota vzduchu by
nemala klesnúť pod +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu  nad 70%.

Postup opravy pri menšom poškodení:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P120-150

3. Aplikácia 2 vrstiev vrchnej lazúry s dodržaním časového intervalu udávaného výrobcom.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

Postup opravy pri väčšom poškodení, zasahujúcom povrch dreva aj pod náterom:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P120-150

3. Aplikácie impregnačného prostriedku. Interval zaschnutia cca 4h.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

4. Aplikácia 2 vrstiev vrchnej lazúry s dodržaním časového intervalu udávaného výrobcom.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.



Postup aplikácie ročného udržiavacieho náteru:

Na aplikáciu odporúčame použitie udržiavacej sady mmcité, zloženej z čistiaceho a finálneho prípravku
a 2 handričiek

1. Lamely nastriekať čistiacim prostriedkom zo sady

2. Po 10 minútach umyť teplou vodou, aby boli odstránené všetky nečistoty

3. Na už suché lamely aplikovať finálny prípravok zo sady

4.    Po 10 minútach vyleštiť handričkou

 Pre zdôraznenie efektu môžete postup zopakovať.  Vykonávanie rozsiahlejších opráv zanedbaných
drevených povrchov je vhodné zveriť odbornej stolárskej firme, prípadne objednať nové  lamely.

7. Záver
Projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa platných noriem STN a preto aj montážne práce boli
vykonané v súlade s týmito normami ako aj montážnymi pokynmi.
Všetky práce sú vykonané a vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie.
Dodávateľom bolo do  jedného paré PD zakreslené skutočné zrealizovanie predmetnej elektroinštalácie.
Pred začatím prác bolo zabezpečené vytýčenie existujúcich sieti. Prípadné zmeny sú zakreslené v projekte
skutočného vyhotovenia stavby.

8.Kontrola a údržba:
Kontrola a údržba si nevyžaduje obzvlášť zvláštne alebo osobitné podmienky a postupy.
Vykonávanie kontroly – vedenie zápisov o kontrole:
-skontrolovať pohľadom stav povrchu – celistvosť, lokálne poškodenia a trhliny alebo či sa nerobia  hniezda
(drolí sa povrch z EPDM) –kontrola min.1x do mesiaca
-kontrolu je nutné vykonať –skontrolovať celistvosť povrchu –predovšetkým pred zimným a jarným
obdobím
-kontrolu je nutné vykonať hlavne vtedy, ak sa manipuluje so žeriavom pri prácach pre tenisové kurty Slovan
– vykonať kontrolu celistvosti povrchu a lokálne poškodenia a trhliny.
-pri práci so žeriavom na ploche je nutné vypodložiť plochu pevným materiálom, napr.preglejkou hr.25mm,
aby sa zaťaženie od stroja roznieslo rovnomerne
- je zakázané sa  na ploche otáčať s vozidlami, či na mieste vytáčať kolesami alebo vykonávať prejazd
vozidiel ťažších ako 3,5T
-údržba spočíva predovšetkým v udržaní čistoty povrchu, ktorý môžeme zametať metlami ručne alebo
povysávať malým vysávačom ručne
-sneh a ľad odstránime zametaním alebo lopatou, nikdy nesekáme do povrchu, nesolíme
 Ak sa ľad nedá odstrániť, uzatvoríme ihrisko pre možnosť vzniku nebezpečenstva ohrozenia životou.
-pri plošnom alebo lokálnom poškodení povrchu je nutné kontaktovať fi.M.CUP s.r.o. Svätý Jur,
ing.Michalík, aby tento zistil stav a poprípade zrealizoval opravu.



16. PLÁN KONTROLY A ÚDRŽBY
VÝHLIADKOVÉHO MÓLA

1. Identifikačné údaje o stavbe
Voľnočasový priestor je koncipovaný ako dvojúrovňový s vonkajším oválom a vnútorným priestorom
situovaným cca 3 m nižšie.
Objekt je účelová stavba plošiny približne lichobežníkového pôdorysu, svojím vyložením vytvárajúca
mólo z vonkajšieho oválu cyklistickej dráhy nad vnútornou zníženou časťou priestoru.
.
Zastavaná plocha : 92,00 m2

2. Stavebno – technické riešenie objektu
2.1. Základy
Objekt Vyhliadkové mólo je založený čiastočne na pásovom základe šírky 800 mm a výšky 800 mm a na
pätkách  1400x1400mm a výšky 800mm. Spodná hrana základovej škáry je na kóte -4,050 m. Na
základový pás je uložená nosná stena hr. 300mm. Základové pásy sú realizované z triedy betónu C
20/25- XC2 (SK) CI 0,4 -Dmax 16-S3. Na tejto základovej stene sú uložené horizontálne oceľové
konštrukcie z valcovných profilov I a HEB, ktoré sú ukotvené do železobetónovej steny a podopreté
oceľovými rúrami na pätkách.
Pod základovým pásom a pätkami bolo vytvorené zhutnené lôžko z drveného kameniva fr.32/63.

2.2. Zvislé nosné konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie tvoria oceľové stĺpy kruhového tvaru Ø200  s hrúbkou steny 5mm z ocele triedy
S235. Systém tvoria tri dvojstĺpy z oceľových rúr tvaru nesymetrického V,  na kraji je jeden trojstĺp,
na druhom jednoduchý stĺp.
Druhou časťou zvislej konštrukcie je železobetónová stena hrúbky 300mm, ktorá je votknutá do základového
pásu. Stena plní zároveň funkciu oporného múra. Je zrealizovaná z triedy betónu C 30/37-XC2(SK) CI 0,4-
Dmax 16-S3.

2.3. Vodorovné nosné konštrukcie
Horizontálne konštrukcie tvorí primárny rošt z valcovaných profilov HEB200,  ktoré sú uložené na stĺpy a
základovú stenu. Medzi prvky roštu sú vložené sekundárne roznášacie profily IPE120. Spoje sú realizované
zvaraním oceľových profilov. Hrúbka zvaru je tvorená podľa hrúbky zváranej konštrukcie. Všetky oceľové
prvky sú dôkladne protikorózne ošetrené polyuretánovým náterom (2x základný náter, 2x vonkajší, RAL
7016).
2.4. Dilatácie
Objekt je vyhotovený ako jeden dilatačný celok. Čo vyplýva zo statického posúdenia.

2.5. Podlaha
Podlahu samotného móla tvorí drevená podlaha z dosiek sibírskeho smrekovca kvality AB-US hrúbky
25mm s drevenou nosnou podkonštrukciou z hranolou rozmeru 50x50mm. Všetky drevené prvky sú
ošetrené impregnačnou látkou s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami a opatrené olejovým povrchovým
náterom s impregnáciou do exteriérových podmienok (STN EN 350-2, 3. až 4. triedy odolnosti).
Drevená podlaha je nainštalovaná tak, aby medzi jednotlivými doskami bola dilatácia cca. 6mm.

2.6. Úpravy povrchov
Povrchová úprava oceľových prvkov sa dôkladne ošetrí  polyureánovým naterom-2x základný náter, 2x
vonkajší náter vo farbe RAL 7016 – antracit.
Drevené prvky sa šetria impregnačnou látkou s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami a opatria
olejovým povrchovým náterom a impregnáciou do exteriérových podmienok farba prírodné drevo.



2.7. Klampiarske a zámočnícke práce
Zábradlie pozostáva z oceľových joklových stĺpikov rozmeru 50x30mm s hrúbkou steny 2mm a
horizontálneho joklového profilu 50x30mm s hrúbkou steny 2mm.
Výplne zábradlia sú z oceľovej pásoviny rozmeru 50x3mm. Uchytené zváraným spojom do nosnej oceľovej
konštrukcie po obvode. Výška zábradlia od čistej podlahy (drevenej podlahy) je min.1100mm. Po obvode
bude vytvorený lém z oceľového profilu „L“ 80x50mm s hrúbkou steny 6mm, ktorý slúži ako vizuálne
zakrytie a ochrana bočných hrán drevenej podlahy.
Povrchová úprava oceľových prvkov je zinkovanie s polyuretánovým náterom- 2x základný náter, 2x
vonkajší náter vo farbe antracit RAL 7016.

2.8. Dokončovacie práce
V rámci dokončovacích prác sa v okolí objektu vytvorili zásypy konštrukcie na vytvorenie cyklistického
oválu a pod oceľovým mólom  je spodný bežecký ovál. Všetky napojenia na iné objekty sú skoordinované na
stavbe v rámci realizácie (napojenie na chodníky, schody, dráhy,
terénne úpravy a sadové úpravy).

2.9. Stolárske konštrukcie
Stolárske konštrukcie pozostávajú z dreveného madla, ktoré je namontované priskrutkovaním k oceľovému
zábradliu. Madlo plní v tomto prípade ochrannú a estetickú funkciu.

3.Údržba drevených konštrukcií
Borovica je ľahké a mäkké drevo s výbornými vlastnosťami pre použitie vo vonkajšom
prostredí. Lamely z borovicových  eurohranolov a škárovky o maximálnej vlhkosti  13% sú
štandardne dodávané s povrchovou úpravou. Základný náter tvorí  rýchloschnúci impregnačný
prostriedok, obsahujúci účinné biocídne zložky, ktoré chránia drevo proti mikrobiologickému rastu
spôsobujúcemu zamodranie a hnilobu drevnej hmoty. Na takto ošetrené drevo je ďalej aplikovaný
systém náterov, ktorý zaručuje  pevnosť  bloku a vynikajúcu odolnosť voči poveternostným
vplyvom a UV žiareniu, so súčasne vysokou odolnosťou voči poškriabaniu a vplyvu chemikálií.
Prípadné napúčanie a zosychanie je obmedzené. Finálny odtieň je dodávaný vo farbe teak.

3.1 Údržba konštrukcií mobiliáru z drevín

Pravidelnou kontrolou povrchu obmedzíte vznik trvalejšieho poškodenia. Dôležitou podmienkou je
včasná obnova náteru a to 1x  za 12mesiacov (odporúčame predsezónny náter) postup viď. nižšie. V
prípade mechanického narušenia lakovaného povrchu, je  nutné poškodené miesto ihneď opraviť (postup
opravy nižšie), aby sa zamedzilo poškodeniu celej lamely.

Upozornenie:

K zachovaniu estetických a úžitkových vlastností je nutné sa riadiť nasledujúcimi pokynmi,
ktorými zabránite predčasnému  znehodnoteniu výrobku:

Mobiliár udržujte v čistote, pravidelne ho čistite vlažným mydlovým roztokom. Pravidelne
kontrolujte povrch dreva a oceľovej  konštrukcie a pri známke poškodenia opravte podľa postupov,
odporučených výrobcom. Je zakázané používať na čistenie  drevených a kovových častí  chemické
rozpúšťadlá!!!!

K montáži drevených častí k oceľovej kostre je používaný len nerezový spojovací materiál triedy
Aisi 304. Je nutné 1x za  6mesiacov skontrolovať a pri uvoľnení dotiahnuť, aby nemohlo dôjsť k
znehodnoteniu výrobku či jeho odcudzeniu.

Odporúčaná údržba vykonávaná v intervale 6 mesiacov:

1. Umytie povrchu výrobku vodou so slabým saponátom

2. Kontrola a prípadné dotiahnutie spojovacieho materiálu

3. Kontrola povrchu oceľovej konštrukcie a prípadne jej lokálna oprava

4. Kontrola povrchu dreva a prípadne obnovenie náteru



3.2 Návod na ošetrenie drevín
Pri vykonávaní povrchových opráv dreva je nutné venovať pozornosť príprave povrchu, vlhkosti dreva a
klimatickým podmienkam  prostredia. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 16%, teplota vzduchu by
nemala klesnúť pod +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu  nad 70%.

Postup opravy pri menšom poškodení:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P120-150

3. Aplikácia 2 vrstiev vrchnej lazúry s dodržaním časového intervalu udávaného výrobcom.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

Postup opravy pri väčšom poškodení, zasahujúcom povrch dreva aj pod náterom:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P120-150

3. Aplikácie impregnačného prostriedku. Interval zaschnutia cca 4h.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

4. Aplikácia 2 vrstiev vrchnej lazúry s dodržaním časového intervalu udávaného výrobcom.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

Postup aplikácie ročného udržiavacieho náteru:

Na aplikáciu odporúčame použitie udržiavacej sady mmcité, zloženej z čistiaceho a finálneho prípravku
a 2 handričiek

1. Lamely nastriekať čistiacim prostriedkom zo sady

2. Po 10 minútach umyť teplou vodou, aby boli odstránené všetky nečistoty

3. Na už suché lamely aplikovať finálny prípravok zo sady

4.    Po 10 minútach vyleštiť handričkou

 Pre zdôraznenie efektu môžete postup zopakovať.  Vykonávanie rozsiahlejších opráv zanedbaných
drevených povrchov je vhodné zveriť odbornej stolárskej firme, prípadne objednať nové  lamely.

Kontrola sa vykonáva pravidelne, aby sa predišlo poškodeniu drevených častí konštrukcie podlahy a to tak,
že podlaha sa prehliadne vizuálne, či nie sú niektoré lamely prasknuté, zlomené alebo dokonca napadnuté
hnilobou. Pri zistení závažného charakteru sa  na podlahu zamedzí prístup návštevníkov parku a vykonajú
sa nevyhnutné opatrenia na odstránenie závady, výmenou poškodených častí.

Kontrolu je nutné vykonávať min. 1x mesačne a hlavne po zimnom období.

Kontrola OK sa vykoná vizuálne prehliadkou min.1x do roka. Pri zistení poškodeného náteru sa poškodené
miesto ošetrí novým náterom. Zvýšenú pozornosť venujeme prehliadke OK v styku s terénom.

Obnovenie náterou oceľových konštrukcií doporučujeme min.1x za 2roky.



17. PLÁN KONTROL A ÚDRŽBY SERVISNÉHO
OBJEKTU

1. Úvod
Servisný objekt v parku JAMA sa nachádza na okraji parku medzi hlavným vstupom a vstupom na
príjazdovo-obslužnú komunikáciu k NTC, na hranici areálu od ulice Odbojárov. Je to jednopodlažná budova
s plochou strechou. Nad časťou kaviarne je to dvojpodlažná budova. Nosný systém obvodových múrov je
z drevených CLT panelov hr.100mm. Objekt je zateplený fasádnym polystyrénom hr.150mm. Strešná
konštrukcia je plochá tvorená drevenou nosnou konštrukciou z CLT panelov, zateplené strešným
polystyrénom na ktorom je položená strešná izolácia proti vode Fatrafol. Atika je olemovaná poplastovaným
plechom Vyplanil.

1.1 Identifikačné údaje o stavbe
Úžitková plocha celkom : 188,82 m2
Zastavaná plocha : 260,41 m2
Zastavaná plocha s terasou : 433,21m2
Obostavaný objem časť- kaviareň : 463,41m3
Obostavaný objem časť- sociálne zariadenia a kom. priestory: 327,78 m3
Výška najvyššieho bodu strechy: 7,54 m

2. Stavebno – technické riešenie objektu
2.1. Základy
Servisný objekt v areály parku JAMA je založený na pásových základoch šírky 600 mm a výšky 500 mm.
Spodná hrana základov je na kóte -1,120 m. Na základových pásoch je uložený jeden rad debniacich tvárnic
šírky 250mm.
Spodná hrana uloženia je -0,620 m. Základové pásy sú realizované z triedy betónu C 20/25- XC2 (SK) CI
0,4 -Dmax 16-S3. Na týchto základových pásoch je uložená spojitá betónová doska hrúbky 200 mm
realizovaná z rovnakého betónu ako základové pásy.
V terasovej časti sú v doske vynechané otvory s
rozmermi 5x5m, 3,5x3,5m a 2x2m. Okraj týchto otvorov je uložený na základových pásoch šírky 400 mm a
výšky 350 mm.
Spodná hrana týchto základov je na kóte -0,970 m. Na týchto základoch je takisto uložený jeden rad
debniacich tvárnic šírky 250 mm. Spodná hrana uloženia je -0,370 m. Všetky základové
konštrukcie sú uložené do štrkového lôžka s hrúbkou 200 mm, ktoré je zhutnené. Základové pásy z vonkajšej
strany obytných priestorov sú zateplené polystyrénom Styrodur hrúbky 100mm a tento je prekrytý Nopovou
fóliou v styku so zeminou.

2.2. Zvislé nosné konštrukcie
Obvodové nosné steny a vnútorné nosné steny sú realizované z panelov z krížom lepeného dreva hrúbky
100 mm /CLT panely/. Panel je zložený z piatich lamiel hrúbky 20 mm. Trieda pevnosti panelov je C24/L25.
Panely nachádzajúce sa pri schodisku sú triedy použiteľnosti 3, ostatné panely sú triedy použiteľnosti 2.
Prestrešenie terasy je uložené na oceľových stĺpikoch s kruhovým prierezom CHS 88.9/5,0 z ocele triedy   S-
235.
Osové vzdialenosti stĺpikov sú 6,80m 5,80m a 6,80 m. Nosné prvky prestrešenia pochôdznej strechy
tvoria drevené hranoly s prierezom 100x100 mm triedy pevnosti C24.Osová vzdialenosť stĺpov je ~ 1,7 m.
Oceľové nosníky tvaru IPE-180, tribúny sú uložené na oceľových stĺpikoch s kruhovým prierezom CHS
48,3/5,0 z ocele triedy S 235. Stĺpiky sú uložené v dvoch radoch s osovou vzdialenosťou medzi nimi 2,1m.

2.3. Vodorovné nosné konštrukcie
Nosnú časť strechy nad kaviarňou a sociálnym zariadením tvoria panely z krížom lepeného dreva hrúbky
160 mm. Panely sú zložené z piatich lamiel hrúbky 41,19,40,19,41 mm. Trieda pevnosti panelov je C24/L25.
Panely sú uložené na obvodových a vnútorných nosných stenách. V kaviarni sú tieto panely uložené na
drevených nosníkoch z lepeného lamelového dreva s prierezom 260 x 450 mm s triedou pevnosti GL24h.
Prestrešenie terasy tvoria stropné nosníky z lepeného lamelového dreva s prierezom 120x920 mm.



Nosné prvky prestrešenia pochôdznej strechy tvoria prievlaky s prierezom 100x250 mm z lepeného
lamelového dreva s triedou pevnosti GL24h. Osová vzdialenosť prievlakov je 6,8 m.
Primárne nosníky oceľovej tribúny sú realizované z valcovaných profilov IPE 180 pod uhlom 27° Osová
vzdialenosť nosníkov je 1,57 m.
Sekundárne nosníky sú z valcovaných profilov s prierezom SHS40/40/5,0. Primárne aj sekundárne nosníky
sú triedy S235.

2.4. Schodisko
Schodisko je vytvorené takisto z panelov a stupňov z krížom lepeného dreva.(sibírsky smrekovec) Hrúbka
schodišťového ramena je 160 mm. Panely sú triedy použiteľnosti 3. Schodišťové rameno a podesty sú
kotvené do bočných stenových panelov. Na schodišťové rameno sa namontovali priskrutkovaním jednotlivé
stupne, ktoré sú z celistvého smrekového dreva.

2.5. Dilatácie
Objekt je vyhotovený ako jeden dilatačný celok podľa výpočtov zo statiky.

2.6. Vnútorné priečky
Vnútorné priečky sú prevažne realizované ako sadrokartónové, opláštené SDK doskami RF 2x12,5 mm na
konštrukcii z CW a UW profilov. Hrúbka priečok je 100,150,300mm. Výnimku tvorí interiérová priečka z
panelov z krížom lepeného dreva šírky 60 mm, ktorá je z jednej strany opláštená predsadenou
sadrokartónovou konštrukciou hrúbky 100 mm. Vo všetkých priestoroch okrem kaviarne a komerčného
priestoru sú panely z krížom lepeného dreva opláštené sadrokartónovou konštrukciu hrúbky 75 mm.

2.7. Výplne otvorov
Okná sú navrhnuté ako hliníkové s izolačným trojsklom 4-16-4-16-4 s dištančným teplým rámikom SGG
Swisspacer V. Stavebná hĺbka rámov je 80 mm a krídla 88 mm. Súčiniteľ prechodu tepla
rámu okna je Uf = 1,5 W.m-2.K-1 .Celková hodnota súčiniteľa prechodu tepla okna je Uw = 0,9 W.m-2.K-1
za použitia izolačného trojskla s Ug = 0,5 W.m-2.K-1.
Okná budú kotvené do nosných hranolov pomocou montážnych uholníkov a pásových kotiev. Všetky okná
budú montované podľa normy STN 73 3134 s použitím vnútornej parotesnej pásky a vonkajšej
paropriepustnej pásky.
Pri všetkých francúzskych oknách a exteriérových dverách budú pri prahu použité prvky na prerušenie
tepelného mosta na báze polyméru polystyrénu. Súčasťou okien sú z vnútornej strany drevotrieskové
parapety a z vonkajšej strany hliníkové ťahané parapety.  Rozmery, počet a otváravosť dverí a okien sú
zrealizované podľa PD.

2.8. Strešné konštrukcie
V objekte sa nachádza viacero typov strešných konštrukcií. Nad priestorom sociálnych zariadení a časťou
kaviarne sa nachádza jednoplášťová plochá strecha s nosnou konštrukciou z panelov z krížom lepeného
dreva. Potom smerom z interiéru do exteriéru nasleduje, spádová vrstva, parozábrana na báze
modifikovaného PE , tepelná izolácia z XPS s celkovou hrúbkou 300 mm, hydroizolácia z mPVC fólie
a nakoniec vrstvy vegetačnej strechy. Pre komunitný priestor ja navrhnutá pochôdzna strecha s obráteným
poradím vrstiev.
Hydroizolácia sa nachádza pod tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu hrúbky 200mm. Nad
tepelnou izoláciou je navrhnutý štrk viacerých frakcií , ktorý tvorí podklad pod umelý trávnik.
Nad terasou je strešná konštrukcia navrhnutá z nosníkov z lepeného lamelového dreva. Táto časť je
priestorovo otvotrená, len lepené nosniky sú prekryté okapovým plechom z Vyplanilu.
Nosnú konštrukciu amfiteátrového schodiska tvoria oceľové profily, ktoré sú z exteriéru obalia OSB
doskami hrúbkou 25 mm. Spoje OSB dosiek sa prelepia hydroizolačnými páskami a celá konštrukcia sa
zaizoluje hydroizoláciou na polyuretánovej báze. Povrch amfiteátrového schodiska budú tvoriť
WPC kazety uložené na rošte. V časti tejto strechy nad sociálnym zariadením bude medzi oceľové nosníky
vložená tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hrúbky 180mm + 120 mm. Minimálny sklon všetkých
strešných konštrukcií je 1,5%. Všetky tieto skladby striech rieši projektová dokumentácia - legenda
vodorovných konštrukcií, podľa ktorej sú tieto konštrukcie zrealizované.

2.9. Podlahy
V objekte tvoria podlahu nasledujúce vrstvy. Nad základovou doskou sa nachádza hydroizolácia proti
zemnej vlhkosti z asfaltových pásov. Potom nasleduje tepelná izolácie z podlahového polystyrénu hrúbky
150 mm a nakoniec anhydridový poter výšky 65 mm.



Finálna nášľapná vrstva podláh je zhotovená podľa návrhu projektovej dokumentácie. V sociálnom zariadení
je z keramickej dlažby a v ostatných miestnostiach z polyuretánovej stierky. Nášľapnú vrstvu terasy tvoria
drevené dosky zo sibírskej borovice, ktoré sú uložené  na drevenom rošte z hranolov 50x70mm do štrkového
lôžka , pod ktorým je cementový spádový poter hrúbky 50-100 mm. Minimálny sklon vonkajšej terasy je 1,0
%. V miestach otvorov v základovej doske tvorí finálnu vrstvu  zásyp zložený z viacerých vrstiev štrku
rôznych frakcií.

2.10. Podhľady
Vo všetkých priestoroch okrem kaviarne sú zrealizované sadrokartónové podhľady zavesené na rošte z CD a
UD profilov. Hrúbka sadrokartónových dosiek RF /RFI/  je 2x12 ,5 mm. Vo všetkých priestoroch WC sú
navrhnuté sadrokartónové dosky RFI do vlhkého prostredia.

2.11. Tepelné izolácie
Steny objektu sú zateplené certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom s hrúbkou tepelného
izolantu 150 mm z minerálnej vlny. Pri sokloch je použitý extrudovaný polystyrén XPS do výšky min.
300mm a bude mať rovnakú hrúbku ako zatepľovací systém, čiže bez priznania soklovej časti. Tepelné
izolácie v podzemnej časti sú chránené nopovou fóliou s výškou nopu 8 mm. Atiky sú zateplené
extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 50 mm.
V spodnej časti stavby (podlahy na teréne) je použitý podlahový polystyrén EPS 150 mm. V strechách je
použitý extrudovaný XPS hrúbky 160+140 mm. V časti pochôdznej strechy je použitý extrudovaný
polystyrén XPS hrúbky 200 mm. Realizácia tepelných izolácií sa vykonala na základe návrhu projektovej
dokumentácie.
Všetky vzniknuté vodorovné plochy zatepľovacieho systému sú chránené proti vode oplechovaním.
Pri zhotovovaní KZS sú všetky hrany, ostenia a nadpražia opatrené  hliníkovými lištami, lištami s okapovým
nosom, rámy okien APU lištami.

2.12. Hydroizolácie
Na izoláciu proti vode a vlhkosti spodnej stavby je použitá hydroizolácia z oxidovaných asfaltových pásov.
Minimálna výška vyvedenia hydroizolácie nad upravený terén je 300mm. Vybraný hydroizolačný pás  na
izoláciu spodnej stavby vrátane  jeho zabudovania musí spĺňa požiadavku na protiradónovú ochranu objektu
. Ako hydroizolácia strešného plášťa sa použila izolácie na báze mPVC hrúbky 1,5 mm .

2.13. Úpravy povrchov
Vonkajší povrch fasády je riešený ako hladená tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 1,5mm na silikónovej
báze bielej farby RAL 9016. Časť fasády v priestore amfiteátra tvorí drevený obklad zo sibírskeho
smrekovca. Tento je ošetrený teakovým olejom.
Povrch stien v kaviarni a v komerčnom priestore tvorí CLT panel z krížom lepeného dreva s pohľadovou
kvalitou.
V ostatných priestoroch je povrch stien tvorený sadrokartónovou konštrukciou s bielym náterom. V
priestoroch WC je na stenách keramický obklad do výšky 2550 mm. Keramický obklad je hrúbky 8mm prvej
triedy, čo  má vplyv na rozmerové výrobné tolerancie a rovinatosť samotného obkladu.
Nášľapnú vrstvu podláh miestností je prevažne z liateho polyuretánového matriálu.
Na vonkajšej terase a amfiteátrovom schodisku sú namontované podlahy z drevených  terasových , materiál
použitý na dosky sibírsky smrekovec.
Niektoré časti z podhľadu v týchto priestoroch sú z drevenej platne s rovnakou povrchovou úpravou ako
CLT panely z krížom lepeného dreva. Tieto pohľadové časti CLT panelov sú taktiež ošetrené teakovým
olejom
Vo všetkých priestoroch WC je navrhnutý sadrokartónový podhľad s bielym náterom.
Všetky exteriérové viditeľne drevené povrchy sú opatrené  teakovým olejovým prípravkom.

2.14. Klampiarske a zámočnícke práce
Oplechovanie atík je vytvorené z poplastovaného zinkového plech hr. 0,8 mm /Vyplanil/.
Do OSB dosiek sa plech prichytil pomocou príponiek skrutkami. Oplechovanie parapetov je Alu plechu.
Súčasťou klampiarskych prác je osadenie vnútorných vpustov a za atikových zvodov. Okolo otvoru v streche
nad amfiteátrovým schodiskom sa zrealizuje stienka s výškou 1500 mm s
nosnou drevenou konštrukciou na ktorú sa prichytia obkladové terasové dosky.



2.15. Dokončovacie práce
V rámci dokončovacích prác sa v okolí objektu zhotovili okapové chodníky zo štrkového násypu a betónovej
veľkorozmerovej  dlažby, pod ktorým sa nachádza fólia proti prerastaniu koreňov.  Okapový chodník je
olemovaný záhradnými obrubníkmi. Zhotovili sa prístupové chodníky zo zámkovej dlažby.

3.Údržba drevených konštrukcií
Borovica alebo smrekovec je ľahké a mäkké drevo s výbornými vlastnosťami pre použitie vo
vonkajšom prostredí. Lamely z  eurohranolov a škárovky o maximálnej vlhkosti  13% sú
štandardne dodávané s povrchovou úpravou. Základný náter tvorí  rýchloschnúci impregnačný
prostriedok, obsahujúci účinné biocídne zložky, ktoré chránia drevo proti mikrobiologickému rastu
spôsobujúcemu zamodranie a hnilobu drevnej hmoty. Na takto ošetrené drevo je ďalej aplikovaný
systém náterov, ktorý zaručuje  pevnosť  bloku a vynikajúcu odolnosť voči poveternostným
vplyvom a UV žiareniu, so súčasne vysokou odolnosťou voči poškriabaniu a vplyvu chemikálií.
Prípadné napúčanie a zosychanie je obmedzené. Finálny odtieň je dodávaný vo farbe teak.

3.1 Údržba konštrukcií mobiliáru z drevín

Pravidelnou kontrolou povrchu obmedzíte vznik trvalejšieho poškodenia. Dôležitou podmienkou je
včasná obnova náteru a to 1x  za 12mesiacov (odporúčame predsezónny náter) postup viď. nižšie. V
prípade mechanického narušenia lakovaného povrchu, je  nutné poškodené miesto ihneď opraviť (postup
opravy nižšie), aby sa zamedzilo poškodeniu celej lamely.

Upozornenie:

K zachovaniu estetických a úžitkových vlastností je nutné sa riadiť nasledujúcimi pokynmi,
ktorými zabránite predčasnému  znehodnoteniu výrobku:

Mobiliár udržujte v čistote, pravidelne ho čistite vlažným mydlovým roztokom. Pravidelne
kontrolujte povrch dreva a pri známke poškodenia opravte podľa postupov, odporučených
výrobcom. Je zakázané používať na čistenie  drevených a kovových častí  chemické rozpúšťadlá!!!!

K montáži drevených častí k oceľovej kostre je používaný len nerezový spojovací materiál triedy
Aisi 304. Je nutné 1x za  6mesiacov skontrolovať a pri uvoľnení dotiahnuť, aby nemohlo dôjsť k
znehodnoteniu výrobku či jeho odcudzeniu.

Odporúčaná údržba vykonávaná v intervale 6 mesiacov:

1. Umytie povrchu výrobku vodou so slabým saponátom

2. Kontrola a prípadné dotiahnutie spojovacieho materiálu

3. Kontrola povrchu oceľovej konštrukcie a prípadne jej lokálna oprava

4. Kontrola povrchu dreva a prípadne obnovenie náteru

3.2 Návod na ošetrenie drevín
Pri vykonávaní povrchových opráv dreva je nutné venovať pozornosť príprave povrchu, vlhkosti dreva a
klimatickým podmienkam  prostredia. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 16%, teplota vzduchu by
nemala klesnúť pod +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu  nad 70%.

Postup opravy pri menšom poškodení:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P120-150

3. Aplikácia 2 vrstiev vrchnej lazúry s dodržaním časového intervalu udávaného výrobcom.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.



Postup opravy pri väčšom poškodení, zasahujúcom povrch dreva aj pod náterom:

1. Očistenie povrchu vodou so slabým saponátom

2. Prebrúsenie brúsnym papierom P120-150

3. Aplikácie impregnačného prostriedku. Interval zaschnutia cca 4h.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

4. Aplikácia 2 vrstiev vrchnej lazúry s dodržaním časového intervalu udávaného výrobcom.
Odporúčame aplikáciu hubkou alebo handričkou.

Postup aplikácie ročného udržiavacieho náteru:

Na aplikáciu odporúčame použitie udržiavacej sady mmcité, zloženej z čistiaceho a finálneho prípravku
a 2 handričiek

1. Lamely nastriekať čistiacim prostriedkom zo sady

2. Po 10 minútach umyť teplou vodou, aby boli odstránené všetky nečistoty

3. Na už suché lamely aplikovať finálny prípravok zo sady

4.    Po 10 minútach vyleštiť handričkou

Pre zdôraznenie efektu môžete postup zopakovať.  Vykonávanie rozsiahlejších opráv zanedbaných
drevených povrchov je vhodné zveriť odbornej stolárskej firme, prípadne objednať nové  lamely.

Kontrola sa vykonáva pravidelne, aby sa predišlo poškodeniu drevených častí konštrukcie podlahy a to tak,
že podlaha sa prehliadne vizuálne, či nie sú niektoré lamely prasknuté, zlomené alebo dokonca napadnuté
hnilobou. Pri zistení závažného charakteru sa  na podlahu zamedzí prístup návštevníkov parku a vykonajú
sa nevyhnutné opatrenia na odstránenie závady, výmenou poškodených častí.

Kontrolu je nutné vykonávať min. 1x mesačne a hlavne po zimnom období. Z kontroly sa urobí zápis.

4.ELEKTROINŠTALÁCIA SERVISNÉHO OBJEKTU
4.1 Všeobecne-rozsah projektu
Predmetom tejto realizácie je umelé osvetlenie, interiérové silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, napojenie
elektrospotrebičov príslušenstva objektu, exteriérové osvetlenie a napojenie technológie.

Realizáciou projektu je vybudovaná pre :
- elektroinštalácia (rozvádzače, osvetlenie, zásuvky)
- silové napojenie zariadení VZT, ZTI, ÚK
- bleskozvod
- osvetlenie vonkajšie
Realizácia elektroinštalácie sa vykonala na základe projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná v
zmysle platných noriem a vyhlášok. Obsahuje všetky náležitosti podľa týchto vyhlášok.

4.2 Základné technické predpisy a normy
Realizácia bola vykonaná na základe projektu, ktorý vychádzal z nasledujúcich noriem a predpisov :
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.
STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie
všeobecných charakteristík, definície
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.



STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie budov.
Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.
Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.
STN 33 2000-4-443 Elektrické inštalácie budov.
Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami
a elektromagnetickým rušením.
Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími
prepätiami.
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47:
Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na
ochranu proti nadprúdom.
STN 33 2000-4-473/O1 Elektrotechnické predpisy.
Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť.
Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti.
Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom.
STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.
Spoločné pravidlá.
STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov
Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení
Kapitola 52: Elektrické rozvody.
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení.
Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie
STN 33 2000-5-557 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné
obvody.
STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.
Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Priestory s vaňou alebo sprchou.
STN 33 2000-7-714 Elektrické inštalácie budov.
Časť 7-714: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Inštalácie vonkajšieho osvetlenia.
STN 33 2000-7-703 El. inštalácie budov- Podlahové a stropné vykurovacie systémy
STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
STN 33 2130/a Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
STN 33 2130/Z2 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich
STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia.
STN 33 3210/Z1 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia.
STN EN 60529 (33 0330) Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )
STN EN 61140 (33 2010) Ochrana pred úrazom el. prúdom.
STN EN 62305-2 (341390) Ochrana pri zásahu blesku. Časť 2: Manažérstvo rizika
STN EN 34 1398 Ochrana pred účinkom blesku. Aktívne bleskozvody.
STN EN 61008 Prúdové chrániče bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné
použitie (RCCB). Časť 1: Všeobecné pravidlá
STN EN 50174-2 Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov.
STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb
STN 92 0205 Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
STN EN 60445 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a
identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov
TPT-T6 Technické požiadavky na rozvody telekomunikačných sietí v budovách
Zákon č.: 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z., 264/1999 Z.z
Vyhlášky č.: 94/2004 Z.z., 208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 605/2007 Z.z.
Nariadenie vlády č.: 269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006
a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.



4.3 Rozvodná sieť a ochrana
Elektroinštalácia je navrhnutá a zrealizovaná pre rozvodnú sieť :
Rozvodná sieť a ochranné opatrenia:
3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-S
1/N/PE AC, ~50Hz, 230V/ TN-S
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41:
1.) Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: čl.411.2 (STN 33
2000-4-41):

 Základná izolácia živých častí čl.A1
 Zábranami alebo krytmi čl.A2
 Prekážkami čl.B2
 Umiestnením mimo dosah čl.B3

2.) Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl.411.3 (STN
33 2000-4-41):

 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl.411.3.1
 Samočinné odpojenie pri poruche čl.411.3.2
 Doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl.411.3.3

3.) Malé napätie SELV a PELV v zmysle čl.414 (STN 33 2000-4-41)
4.) Doplnková ochrana zmysle čl. 415 (STN 33 2000-4-41):

 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) čl.415.1
� Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie čl.415.2

4.4 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche bude v zmysle STN prevádzkovaná samočinným
odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Projekcia ochranného vodiča (PE) bude
zodpovedať prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6-61.
Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6-61
izolovaním živých častí, krytmi, zábranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana
prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody
v kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory a všetky ostatné priestory kde sú zásuvky určené pre
používanie laikmi do 20A.

4.5 Ochrana proti vzniknutému prepätiu
Ochrana proti prepätiu v objekte je v hlavnom rozvádzači 3RSS. Sú použité zvodiče bleskového
prúdu a prepätia triedy C a B. Ochrana zvodičom prepätia triedy D je v zásuvkách pre počítačovú a citlivú
techniku na vzniknuté prepätie.

4.6 Prostredie a krytie
Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostrediach, definovaných Protokolom o určení
vonkajších vplyvov. Priloha č.1

4.7 Bilancia odberu elektrickej energie
Celkový príkon elektrických spotrebičov pre:
1RK:
Inštalovaný príkon: Pi = 18 kW
Maximálny súčasný príkon: Ppmax = 14 kW
Hlavný istič pred elektromerom: In= 25 A
Koeficient súčasnosti: βs= 0,8
2RKP:
Inštalovaný príkon: Pi = 16 kW
Maximálny súčasný príkon: Ppmax = 13 kW
Hlavný istič pred elektromerom: In= 25 A
Koeficient súčasnosti: βs= 0,8
3RSS:
Inštalovaný príkon: Pi = 18 kW
Maximálny súčasný príkon: Ppmax = 16 kW
Hlavný istič pred elektromerom: In= 25 A
Koeficient súčasnosti: βs= 0,9
V zmysle STN 34 1610 – III. stupeň, § 16107c.



4.8 Kompenzácia účinníka
Kompenzácia účinníka vzhľadom na charakter spotrebičov nie je riešená.

4.9 Meranie spotreby elektrickej energie
Meranie elektrickej energie je umiestnené v samostatnom elektromerovom rozvádzači RE,
umiestnenom na hranici pozemku, prístupný z verejného priestranstva.

4.10 Rozdelenia elektrických zariadení
V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §3 odst.1, prílohy č.1 časť III sú elektrické zariadenia zaradené do
skupiny B.

4.11 Skratové údaje
Pre hlavný rozvádzač objektu  3RSS boli výpočtom určené nasledujúce skratové údaje:
Ik“<10 kA
ip<19,8 kA

5. TECHNICKÝ POPIS – SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY
5.1 Napojenie objektu
Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú spoľahlivosť,
prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo do investičných nákladov,
strát a údržby.
Napájacím miestom prípojky NN je existujúca káblová rozpojovacia a istiaca skriňa SR na ulici Odbojárov.
Z rozpojovacej skrine SR sa napojil zrealizovaný elektromerový rozvádzač RE káblom CYKY-J 4x25.
Elektromerový rozvádzač RE  je umiestnený na hranici medzi chodníkom na ulici Odbojárov a predmetným
parkom JAMA, je prístupný z verejného priestranstva.
Elektromerový rozvádzač je skonštruovaný pre 5 odberných miest, oblasť ZSE, dvojtarifné, priame meranie,
stupeň krytia:IP44/20, menovitý prúd 1 vývodu do 32A,  typ: HASMA RE 1.0 F1063
3x 25A+2x50A  P10 50/25.
Z rozvádzača RE  sú napojené jednotlivé rozvádzače následovne:
- Rozvádzač kaviarne 1RK – CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5
- Rozvádzač komerčné priestory 2RKP – CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5
- Rozvádzač spoločnej spotreby 3RSS – CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5

5.2 Rozvádzače
Rozvádzač1RK - pre priestor kaviarne, tento rozvádzač je umiestnený na stene pod schodiskovým ramenom.
Z rozvádzača je napojená elektroinštalácia v priestore kaviarne-1.np a elektroinštalácia na 2.np a osvetlenie
schodiskového ramena.
Rozvádzač je vyhotovený len ako príprava, jednotlivé prvky doň budú osadené až po prenájme tohto
priestoru.
Z tohto rozvádzača je zatiaľ napojené osvetlenie priestoru na 2.np, schodiskového ramena a núdzové
osvetlenie schodiskového priestoru.
POZOR-UPOZORNENIE:
Keďže tento rozvádzač nemá namontovaný samostatný elektromer, prívod elektrického prúdu do
rozvádzača je vykonaný prepojom z rozvádzača 3RSS.
V prípade prenájmu tohto priestoru je nutné tento prepoj odtrániť!

Rozvádzač 2RKP – pre komerčný priestor, tento rozvádzač  je umiestnený v samotnom priestore na stene.
V oceľovej rozvodnici. Z rozvádzača je napojená elektroinštalácia osvetlenia a zásuvkových obvodov.
Rozvádzač nie je pripojený na elektrickú sieť, nie je pripojený elektromer, pretože tento priestor sa taktiež
bude prenajímať.

Rozvádzač 3RSS – pre spoločné priestory servisného objektu, multifunkčné ihrisko, parkové osvetlenie,
studňaS1, technológia jazier, tento rozvádzač  je na hranici parku JAMA a ulicou Odbojárov.
 Z rozvádzača je napojená elektroinštalácia v exteriéry – parkové osvetlenie (svietidlá Z1, Z2, MDL, LED
LINE INDIRECT, SV2), taktiež sú napojené elektrické zariadenia - rozvádzač RPMI (rozvádzač pre
multifunkčné ihrisko s podružným meraním), zásuvková skriňa ZS1 a ZS2, rozvádzač podružný pre studňu
S1 a zavlažovacie zariadenie, zemné krabice veľké ZKV a zemné krabice malé ZKM a technologické
zariadenie jazier.



Z rozvádzača je napojený podružný rozvádzač 2RSS – z ktorého je napojená elektroinštalácia interiéru
servisného objektu - osvetlenie a zásuvkové obvody, taktiež je napojená technológia kotolne
a zavlažovacieho zariadenia zelenej steny, kamerový systém+RACK.
Vývody z rozvádzačov sú chránené proti skratu a preťaženiu ističmi. Zásuvkové rozvody sú napájané cez
prúdové chrániče. Ochrana triedy D je realizovaná prepäťovou ochranou zapojenou do vybraného
zásuvkového okruhu.. Ochranu typu D je pre slaboprúdové rozvádzače RACK.

5.3 Osvetlenie
Osvetlenie jednotlivých častí objektu je zrealizovaná podľa návrhu v projektovej dokumentácii.
Osvetlenie v priestore kaviarne bude riešené až po prenájme tohto priestoru.V átriu je osvetlenie
zrealizované zemnými svietidlami, amfiteáter je osvetlený LED svietidlami. Osvetlenie je zrealizované vo
vyhliadkovom priestore na 2.np nad priestorom kaviarne a taktiež na prístupovom schodisku.

5.4 Zásuvkové obvody
Rozmiestnenie zásuviek  na 230 V je vo výške 0,3 m nad podlahou a zásuvky 400V vo výške 1,1 m.
V jednotlivých priestoroch sú namontované bežné zásuvkové obvody 230V so 16A  istením prúdovým
chráničom a samostatné zásuvkové vývody pre umývačku riadu, chladničku, kotol, práčku a spotrebiče,
ktoré  si vyžadujú samostatne istený okruh.

5.5 VZT
V objekte servisného objektu nie zrealizované zariadenie VZT. Výmenu vzduchu v miestnostiach bez
priameho prívodu vzduchu zabezpečujú odťahové ventilátory, týka sa to predovšetkým priestorov
v sociálnych zariadeniach.

5.6 ZTI a ÚK
Napojenie všetkých zariadení ZTI bolo konzultované s projektantom a zrealizované podľa projektovej
dokumentácie.
- Na streche objektu pre odvod dažďovej vody sú umiestnené samoregulačné strešné vpuste.
- V strešných žľaboch sú umiestnené elektrické ohrevy (protimrazová ochrana strešného žľabu).
Systém je napájaný zo samostatného okruhu s istením a prúdovým chráničom z rozvádzača 2RSS, je
ovládaný termostatom a mrazovým snímačom.
- Umývadlové miešacie batérie sú napojené okruhmi 3PIS a 1PIS cez transformátory z rozvádzača 2RSS.
- Pisoáre sú napojené okruhmi 3PIS a 1PIS cez transformátory z rozvádzača 2RSS
- Plynový kotol je napojený cez vytvorené 2ks zásuviek 230V-16A z okruhu 3XS5. Na tieto zásuvky je
pripojený kotol a úpravňa vody.
Kotol má svoj vonkajší snímač teploty, cez ktorý sa reguluje vykurovacia krivka. S kotlom je tento snímač
prepojený  káblom CYSY 2x0,8mm2.

5.7 Vodné hospodárstvo
V exteriéri zemnou chráničkou sa  priviedol kábel CYKY-J 5x2,5 z rozvádzača 3RSS do šachty studne ST1,
pre napojenie čerpadla na dopúšťanie vody do jazera a pre napojenie čerpadla zavlažovacieho systému.
Taktiež sa zemnou chráničkou privedie kábel CYKY-J 5x2,5 z rozvádzača 3RSS do šachty  studne ST2, pre
napojenie čerpadla na čerpanie vody pre tenisové kurty.
Zemnou chráničkou sa priviedol kábel CYKY-J 5x2,5 z rozvádzača 3RSS do šachty technológie čerpadiel
a filtrov RN1 a RN2 pre napojenie sacích čerpadiel a filtrov ktoré upravujú vodu v jazerách.

5.8 Vyhrievanie strešných žľabov
Zrealizovaný káblový prívod na strechu káblom CYKY-J 3x2,5, označenie VSV napája vyhrievací kábel
v strešných žľaboch. Ovládanie  je cez univerzálny vonkajší termostat s integrovaným teplotným snímačom
na meranie vonkajšej teploty. Na jeden termostat sú napojené všetky vyhrievacie kábly v žľaboch.

5.9 Vegetačná stena
Vegetačná stena sa nachádza v exteriéry na drevených stenách ktoré lemujú časť átria a amfiteáter.
Na vegetačnú stenu sa priviedol kábel 2xCYKY-J 3x2,5 pre  napojenie dvojitých vodotesných  zásuviek
2x230V, ktoré sú umiestnené na čelnej stene átria. Napojenie je zrealizované z rozvádzača 2RSS s istením
16A prúdovým chráničom.
Osvetlenie vegetačnej steny je zrealizované káblom CYKY-J 3x1,5, ktorý je napjený v rozvádzači 2RSS
s istením 10A. Na kábel je pripojených 6ks LED svietidiel.



5.10 Káblové rozvody
Inštalácia káblových rozvodov sa zrealizovala celoplastovými káblami N2XH, NHXH, uloženými pod
omietkou, SDK konštrukciami a pod obkladmi.
Kábel ku svietidlám v hlavných priestoroch je použitý N2XH-J 5x1,5.
El. inštalácia pod obkladmi a po dreve:
Inštalácia pod dreveným resp. sadrokartónovým obkladom sa vykonala káblami N2XH, vloženými do
pevných ohybných hadíc "UFX“ (SPIRAFLEX...),  pretože sú vedené v podstropnom priestore a v
drevených priečkach.
Taktiež pri prestupoch káblov drevenými priečkami sa uložili tieto káble do hadíc FXP.
Elektroinštalačné krabice v drevených priečkach boli použité nehorľavého typu pre uloženie na horľavý
podklad. Inštalačné krabice  sú uložené tak, aby bol k nim možný prístup. Ak dôjde k ich prekrytiu
obkladom, je potrebné vyznačiť miesta ich uloženia.
Svietidlá použité prednostne vo vyhotovení aj pre montáž na horľavý podklad. Ak toto nie je splnené, pod
svietidlá na drevenom podklade podložiť nehorľavé, tepelne izolačné podložky hr. 5 mm - bez presahu.
Prechody stenami alebo stropmi oddeľujúcimi dva samostatné požiarne úseky, ako aj stúpačky na každom
poschodí sú protipožiarne utesnené. Káblové rozvody boli zrealizované podľa predloženej projektovej
dokumentácie.

5.11 Hlavné pospájanie
Pre objekt jee riešená hlavná uzemňovacia svorkovnica označená ako EP1, umiestnená  je v rozvádzači
3RSS.
Každý vodič pripojený na hlavnú uzemňovaciu svorku je samostatne odpojiteľný. Tento spoj je spoľahlivý a
rozpojiteľný iba pomocou nástroja. Hlavný ochranný vodič je dimenzovaný tak, aby minimálne zodpovedal
prierezu najväčšieho krajného vodiča použitého v inštalácií.
Prierez každého ochranného vodiča, ktorý nie je časťou kábla alebo ktorý nie je v spoločnom kryte s krajným
vodičom, nesmie byť menší ako :

 2,5 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak je chránený pred mechanickým poškodením,
 4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chránený pred mechanickým poškodením.

Na svorkovnicu EP1 sa vodičmi označenými ako PB s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54
a typizovanými svorkami vodivo pripoja:

 neživé vodivé časti rozvádzača
 vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov
 vodivé kovové konštrukcie nosnej časti budovy
 hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)
 neživé časti kotolne a ostatných technických miestností
 všetky rozvádzače
 RACK (miestnosť vyhradená pre slaboprúd)

Hlavná uzemňovacia svorkovnica EP1 sa cez skúšobnú svorku je pripojená na vonkajšie uzemnenie objektu
drôtom FeZn Φ 10 mm pomocou svoriek SR03. V zmysle STN 33 2000-5-54: 2012 článku 544.1, vodiče na
ochranné pospájanie (v zmysle článku 411.3.1.2 z STN 33 2000-4-41:2007) určené na pripojenie na hlavnú
uzemňovaciu svorku nesmú mať menší prierez ako :

 6 mm2 meď,
 16 mm2 hliník,
 50 mm2 oceľ.

Odpor uzemnenia ochranného vodiča je najviac 5 Ω. Uzemňovací vodič ochranného pospájania je v zemi
pripojený na uzemňovaciu sústavu bleskozvodu objektu, čím je zabezpečený ich rovnaký potenciál. Prierezy
uzemňovacích vodičov nesmú byť menšie ako 6 mm2 pre meď alebo 50 mm2 (ϕ8)
pre oceľ. Ak je na uzemňovač pripojený systém ochrany pred bleskom, prierez uzemňovacieho vodiča musí
byť aspoň 16 mm² pre meď (Cu) alebo 50 mm² (ϕ8) pre oceľ.

5.12 Doplnkové pospájanie
Pre priestory s triedami vonkajších vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 sa použila sa doplnková ochrana
doplnkovým pospájaním podľa STN 33 2000-4-41 čl.415.2.
Doplnkové pospájanie je navrhnuté v priestore kúpeľne, kuchyne, technickej miestnosti vodičom CH-R 4 zž
– nechránený pred mechanickým poškodením (vedený voľne v priestore alebo pod omietkou) a CH-R 2,5
chránený pred mechanickým poškodením (vedený v elektroinštalačnej trubke, vo voľnom priestore alebo
pod omietkou) podľa STN 33 2000-5-54 čl.543.1.3. Ochranným vodičom pripojiť všetky prístupné echránené
cudzie vodivé časti a všetky neživé vodivé časti upevnených zariadení v miestnosti obsahujúcej kúpaciu
a/alebo sprchovaciu vaňu, drez a pod.



Vodiče na takéto miestne ochranné pospájanie musia byť farby zeleno-žltej. Kovové vaňové a umývadlové
batérie na teplú a studenú vodu i pokiaľ sú pripojené na plastové  potrubie (PPR) alebo plast-hliníkové
potrubie (AL-PE) je treba pripojiť na doplnkové ochranné pospájanie, najlepšie prostredníctvom typizovanej
svorky ZS4. Vodič ochranného doplnkového pospojovania sa pripojí na ochranný kontakt (PE) zásuvky
vodičom Cu s prierezom 2,5mm2, prípadne vodičom Cu s prierezom 6mm2 na svorku MET.

6. OCHRANA PRED BLESKOM
6.1 Ochrana pred bleskom – vonkajšia
Predmetom projektu bolo vybudovanie novej ochrany pred bleskom v zmysle súboru noriem ochrany pred
bleskom STN 34 1398.
Po odporúčaní firmy LP-AXIS, p. Ing. Andreas Kubatzki, zaradil tento objekt do triedy LPL I. Zvolený LPL
stanovuje systém ochrany pred bleskom (LPS) stupňa I, ktorý je bližšie špecifikovaný v tab.
2 STN EN 62305-3.
 Použitý aktívny zachytávač  Flashcaptor 45.
Tento zachytávač je umiestnený na tyči HRI3504 - 1.nástavnú tyč z nerezu 4m, uchytené HPS 2705 - 2
konzoly skrutkové do bočnej steny. Nainštalované počítadlo zásahov bleskov ProLEC do skrinky ATS-237 –
skrinka na počítadlo zásahov blesku.
Zhotovenie vonkajšej ochrany pred bleskom je v zmysle platnej normy STN EN 34 1398 Ochrana pred
účinkami blesku – Aktívne bleskozvody.
Vrchol (hrot) aktívneho zachytávača je najmenej 2 m nad chráneným priestorom, vrátane antén, chladiacich
veží, striech, nádrží a pod.
Zvody sú umiestnené po obvode budovy podľa priloženej výkresovej dokumentácie. Bleskozvod sa pripojí
na uzemňovaciu sústavu ak spĺňa parametre podľa STN 34 1398. Každý zvod musí byť pripojený
k aktívnemu zachytávaču pomocou pripojovacej svorky umiestnenej na nosnom stožiari. Zvody nesmú byť
uložené v odkvapoch a na odkvapových rúrach ani v prípade, že sú vodiče zvodov pokryté izoláciou. Zvody
nevedú pozdĺž alebo naprieč elektrických vedení a neuzemnených kovových líniových častí stavby. Zvod
smeruje dolu do zeme.
Za dva samostatné je možné považovať také zvody, ktoré nie sú vedené paralelne, to znamená, že
vzdialenosť medzi týmito zvodmi nie je menšia ako 2 m. Pri neizolovanom aktívnom bleskozvode má byť
každý aktívny zachytávač pripojený aspoň ku dvom zvodom.
Vonkajšie zvody sú vedené po vonkajšom povrchu obvodovej konštrukcie stavby, resp. strešnej krytiny.
Zvody sú vedené po povrchu na podperách vedenia PV17 a PV21.
Skúšobná svorka je umiestnená na každom pripojení zvodu na uzemňovaciu sústavu okrem náhodných
zvodov. Odporúčaná výška umiestnenia skúšobnej svorky na povrchovom zvode vo výške 1,7 m nad
ochranný uholník.
Jednotlivé skúšobné svorky sú opatrené štítkami pre evidenciu revíznych meraní a symbolom uzemnenia.
Zvod je označený typizovaným výstražným štítkom s upozornením na inštaláciu bleskozvodu!
Ďalšie pokyny pre montáž zvodov sú uvedené v STN EN 34 1398.
Hodnota odporu uzemnenia má byť čo najnižšia, menej ako 10Ω. Zvody uzemniť na základový zemnič.
Prvky uzemňovacej sústavy aktívneho bleskozvodu majú byť najmenej 2 m od všetkých kovových potrubí
a elektrických vedení v zemi, v prípade, že vedenia nie sú elektricky pripojené na hlavné pospájanie na
rovnaký potenciál.
Ochranné opatrenia proti zraneniam osôb dotykovým a krokovým napätím je nutné vykonať v zmysle STN
EN 34 1398. Riešením je z vonkajšej časti objektu všetky vodivé časti do 3m od stavby, ktoré sú
potenciálnymi zvodmi označiť ako nebezpečné zóny.

UPOZORNENIE:
POČAS BÚRKY SA NEZDRŽIAVAŤ V KOMUNITNOM  PRIESTORE 2.NP
(Vyhliadková veža) A NA SCHODISKU, ANI V ICH OKOLÍ ! ! !

6.2 Ochrana pred bleskom – vnútorná
Pre ekvipotenciálne pospájanie vnútorného LPS sú zapojené:
� kovové časti stavby;

� kovové inštalácie;

� vnútorné systémy a zariadenia;

� vonkajšie vodivé časti a vedenie pripojené ku stavbe.



Vzájomné spojenie je uskutočnené:
� vodičom vyrovnania potenciálov a elektrickým vodivým spojením- náhodným pospájaním;

� prepäťovými ochrannými zariadeniami, kde nie je možné urobiť priame pripojenie vodičov vyrovnania
potenciálov.

7. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Montáž elektrických rozvodov a zariadení môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby podľa. vyhl.
MP VSR č.508/2009. Pri montáži sa musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy.
Pri montáži, pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná skúška
podľa. STN 33 1500, STN 33 2000-1:2002-12 a vyhl. MPVSR č.508/2009
Zatriedenie elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MPVSR č.508/2009 Z.z. príloha č.1 : technické
zariadenie elektrické skupiny A.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich
z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných
opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, zákona NR SR č.124/2006 Z.z.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia: byť posudzované podľa zákona NR SR
č.264/1999 Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a musia byť na každý
elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.
Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie
oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb
a majetku.

Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových
a užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001-08:
Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej
úrovni podľa vyhlášky SÚBP č.508/2009 Z.z.

Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie osôb.
Podľa STN 34 3100:2001
čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky,
technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.
Podľa STN 34 3100:2001
čl.6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.
Podľa STN 34 3100:2001
čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách,
čl. 7.1 – spoločné ustanovenia ,
čl.7.2 – práca na elektrických inštaláciách nn,
čl.7.3 – práca na elektrických inštaláciách nn,
čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi.
Podľa STN 34 3100:2001
čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na elektrických inštaláciách.

Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34
3101:1987 a zmena a/1991 a súvisiacich predpisov a STN.
Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34
3103:1967 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.
Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33
2030:1986 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.
Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia
čl.4 – základné princípy,
čl. 5 – zvyčajné prevádzkové postupy,
čl.6 – pracovné postupy ,
čl.7 – postupy na údržbárske práce...

Bezpodmienečne dbajte na to , aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle
vyhlášky č.508/2009 Z.z , §14 . Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach
musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. §19,§21,§22,§23 a §24.

Pohyblivé a poddajné prívody – sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby
boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.
Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc
napätie. Elektrické zariadenia , ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť
od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi manipulovať i pod napätím.



Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné (fázové)
vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným vodičom.

Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase , keď sa nepoužívajú, vypnuté,
pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo
prístupný a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí
s nebezpečenstvom výbuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po
prechodnej strate napätia v sieti , okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené
s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo
zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu, alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich
obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemožniť ani núdzové , alebo havarijné zastavenie stroja
alebo zariadenia.

Rozvádzač , resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len
subjekt , ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z.z.
Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 604 39-1/2002 + A1/2005, STN EN 604 39-
2/2002 + A1/2006, STN EN 604 39-3/1998 + A1/2002 + C2/2006 + A2/2002, STN EN 604 39-4/2005, STN
EN 604 39-5/2000 + A1/2001 + oprava 01/2002.

K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho
inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou.
Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími
ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu.

Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany
rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia
dostatočný stály tlak.
Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, ktorá
rozvádzač inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa STN 33 15
00/1991, STN 33 2000-1:2009-04, STN EN 604 39-1/2002 + A1/2005.

Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované ,
vyrobené , montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri
zvyčajnom používaní zdrojom úrazu , požiaru, alebo výbuchu.
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej
dokumentácie, vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §6 príloha č.2 a č.3 zákona č.264/1999 Z.z.
príloha č.4, STN 33 2000-1:2009-04 a im pridruženým predpisom STN.
Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok,
pre ktoré boli konštruované a vyrobené.
Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú
nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia , musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom
skratových prúdov a preťaženiu.
Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť požiar, alebo
škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku. Do rozvodných
zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako
celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením ,
bezpečným a rýchlym ovládaním.

Všetky časti elektrickej inštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva
(napr. hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená
bezpečnostná značka, alebo nápis s príslušným pokynom. Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť
vysoké teploty, alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu
vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich
návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa.

Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach , musia byť ich nehotové
časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené
inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.
Elektrické zariadenia , u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, treba ihneď
odpojiť a zabezpečiť.
Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou
značkou podľa STN EN 613 10-1/2000, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo
označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN EN 60417-1, značka č. 5036.
Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými cudzími inštaláciami
nenastali vzájomné škodlivé účinky.



Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné , čo najkratšie,
a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami
musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.
Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných konštrukcií sa musia zvoliť
podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými a izolované elektrické vedenia spájajú, nesmú
znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiáli sa nesmú vodiče
spájať. Najmä sa musia urobiť opatrenia:
-proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam),
-proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, púzdrach,
krytoch a konštrukciách) v zmysle STN EN 61140:2004-08
-proti škodlivým účinkom atmosférických výbojov , v zmysle STN EN 34 1398
-proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1984
-proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku
-proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia

Ak emituje nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník technickej obsluhy
nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.
Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a koherentné
svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď.
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č.508/2009
Z.z. §9 až §13 sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500:1990, STN 33
1600:1996, STN 33 2000-6.
Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:
-zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou
-správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení
-výsledky všetkých prehliadok a skúšok , vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích
prístrojov
-doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.) ak sú potrebné z hľadiska
celkového posúdenia
-ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky
a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne spôsobilý
pracovník montážnej organizácie povinný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod. poučiť
v zmysle §20 vyhlášky č.508/2009Z.z. o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom
zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým
a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie.

Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených.
Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia
investora v zmysle §20, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

8. ZÁSADY RIEŠENIA Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE
a) Rozvádzače sú umiestnené v základnom prostredí. Pred rozvádzačmi musí byť voľný priestor min. 1200
mm. Krytie rozvádzačov je IP40, pri otvorených dverách IP00 / IP20 . Dvere rozvádzačov, kryty a veka
elektrických zariadení, umožňujúce prístup ku živým alebo pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne
pevné a upevnené tak, aby bolo možné otvoriť ich len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné
zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.
b) Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6
krytmi, izolovaním živých častí a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými
chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kuchyni,
kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory. Všetky zariadenia a prístroje musia byť v krytí
minimálne IP20 pre základné prostredie , min. IP43 pre vlhké prostredie a pre prístroje do vonkajšieho
prostredia a min. IP21 pre svietidlá do vonkajšieho prostredia.
c) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od
napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Doplnkové pospájanie bude urobená v strojovniach a
kuchyniach. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33
2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 . Pre pospojovanie možno využiť aj zvarované rošty opatrené zelenožltým náterom.
V kúpeľniach bude urobené vodičom CY 6mm2 s pripojením na ochranný vodič el. obvodu /prednostne na
ochranný kolík zásuvky, prípadne v inštalačnej krabici/. V kúpeľni musí byť pri zásuvke bezpečnostná
tabuľka Zákaz používania elektrických spotrebičov vo vani.
d) Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou
v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zz, § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatný elektrotechnik. Obsluhovať
dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa § 20 tej istej vyhlášky.



e) Pri prácach na elektrických zariadeniach nn pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a ochranné
prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový koberec pre
elektrotechniku a pod.). Druh a množstvo ochranných prostriedkov určuje STN 38 1981.
f) Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je potrebné
kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, zisťovať povrchovú teplotu zariadení a vedenia,
aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je
dodržaná tesnosť pri ich zaústení.
g) Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v
danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú
hospodárnosť elektrického zariadenia. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich
uvoľňovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým
normám.
h) Odstránenie porúch menšieho rozsahu sa zabezpečí vlastnou údržbou v termínoch uvedených v revíznej
správe. Odstránenie porúch väčšieho rozsahu sa zabezpečí dodávateľským spôsobom u organizácie
oprávnenej prevádzať tieto práce.
i) Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia , čo je potrebné
pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.
j) Údržbári elektrozariadení musia byť podľa Vyhlášky 508/2009 Zz. podrobení skúške o odbornej
spôsobilosti pre prevádzanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení.
k) Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byť preukázateľne oboznámení
s príslušnou prevádzkou. Musia preukázať znalosti :
- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania,
chodu a vypínania, o čom musí byť prevedený zápis
- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik nebezpečnej látky, pri havárii a pod.
- o protipožiarnych opatreniach
- o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod.
o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.
l) Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná prehliadka
a odborná skúška vyhradeného elektrického zariadenia. podľa STN 331500, STN 33 2000-6:2007 a vydaná
správa, ktorá bude priložená k tomuto projektu. V prípade zaradenia objektu do kategórie A, je potrebné
vykonať prvú úradnú skúšku.
m) Osoby obsluhujúce elektrické zariadenia a všetci zamestnanci musia byť poučení o nebezpečenstvách,
ktoré hrozia pri manipulácii s týmito zariadeniami i napriek tomu, že tieto sú zhotovené v zmysle platných
predpisov.
n) Prehliadky a skúšky elektrických zariadení počas prevádzky:
Lehoty odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení všeobecne
Lehoty podľa druhu prostredia Roky Lehoty podľa druhu priestoru so zvýš. rizikom ohrozenia osôb Roky
Základné 5 Priestory určené na zhromažďovanie osôb viac ako 250 osôb 2
Normálne 5 Murované, obytné a kancelárske budovy (okrem bytov) 5
Mokré 1 Dočasné zariadenia staveniska 0,5
Vonkajšie 4 Objekty zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3 2

9. POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Z hľadiska nakladania s
odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov (úplné znenie zákona – zákon č. 409/2006 Z.z.), vyhláškou č. 208/2005 o nakladaní s
elektrozariadeniami a elektroodpadom, vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch a vyhláškou č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov.
Čistota verejných priestranstiev bola zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhl. č. 135/1984 Zb. v
znení neskorších predpisov.

10. ZÁVER
Projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa platných noriem STN a na jej základe boli zrealizované aj
montážne práce, ktoré sú v súlade s týmito normami ako aj montážnymi pokynmi.
Všetky práce boli vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie. Dodávateľ do jedného pare PD
zakreslil skutočné zrealizovanie predmetnej elektroinštalácie.
Pred začatím prác investor zabezpečil vytýčenie existujúcich sieti.
Prípadné zmeny boli  akceptované v projekte skutočného vyhotovenia stavby.

11.KONTROLA A ÚDRŽBA
Pravidelnou kontrolou elektrického zariadenia sa predíde jeho predčasnému opotrebovaniu a možným
závadám, ktoré budú ekonomický náročné pre ich odstránenie.
Odporúčame  dodržiavanie  vykonávania pravidelných  kontrol a revízií platných podľa STN. Kontroly
a revízie vykonáva osoba s odbornou spôsobilosťou  podľa Vyhlášky 508/2009 Zz.


