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1. Úvod
Predmetom projektu
(SO 01 Rodinný dom).

je

riešenie

protipožiarnej

bezpečnosti

novostavby

rodinného

domu

2. Základný popis stavby
Riešený objekt sa nachádza v lokalite Nová Baňa. Rodinný dom je dvojpodlažný, s plochou strechou, bez
podpivničenia. Hlavný vstup je orientovaný na východ. Riešený objekt je určený pre trvalé ubytovanie investora
s rodinou. V súlade s vyhláškou 94/2004 Z. z., § 94, ods. 3 sa jedná o stavbu na bývanie a ubytovanie skupiny A.
Rodinný dom je podľa zákona č. 50/1976 Zb. je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.
Maximálne pôdorysné rozmery riešeného objektu 15,90 × 9,93 m, jeho umiestnenie na pozemku
a vzdialenosti od hraníc pozemku sú zrejmé z výkresu situácie.
V okolí riešeného objektu sa nachádzajú susedné objekty s nasledujúcimi rozostupmi:
- juh cca. 5,4 m
- východ cca. 18,5 m
- sever cca. 20,3 m.

3. Princíp riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby
Základná koncepcia požiarnej ochrany je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov; vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona; vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie; zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení
neskorších zmien a doplnkov; vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, v znení neskorších zmien a doplnkov;
vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri
užívaní stavieb, v znení neskorších predpisov; vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie
požiarov.
Projektové riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je spracované na základe STN 92 0201 Požiarna
bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1 – 4; STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb
osobami; 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov a ďalších súvisiacich noriem
a vyhlášok, zabezpečujúcich požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Výkresová časť projektu protipožiarnej
bezpečnosti je vypracovaná v zmysle STN 92 0111.

4. Skratky používané v texte
Tab. 4.1
PÚ
ČCHÚC
EPS
SHZ
ZOTSH
SPB
PNP
OV

Požiarny úsek
Čiastočne chránená úniková cesta
Elektrická požiarna signalizácia
Stabilné hasiace zariadenie
Zariadenie na odvod tepla a splodín
horenia
Stupeň protipožiarnej bezpečnosti
Požiarne nebezpečný priestor
Odstupová vzdialenosť

NÚC
PD
VP
ÚC
NH

Nechránená úniková cesta
Projektová dokumentácia
Voľné priestranstvo
Úniková cesta
Nástenný hydrant

HP

Hasiaci prístroj

Symboly požiarno-technických veličín sú totožné so symbolmi používanými v STN 92 0201.
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5. Konštrukčný prvok, konštrukčný celok, požiarna výška
Požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby sú z konštrukčných prvkov
druhu D1. Konštrukčný celok je nehorľavý.
Požiarna výška nadzemnej časti je hPV,NP = 3,120m.

6. Rozdelenie na požiarne úseky
V súlade s vyhláškou 94/2004 Z. z., § 94, ods. 3 a 4 je objekt klasifikovaný ako stavba určená na bývanie
a ubytovanie skupiny A, ktorá môže tvoriť jeden PÚ, pričom súčasťou tohto PÚ nemôžu byť priestory uvedené
v prílohe č. 1 k vyhláške 94/2004 Z. z.
Na základe STN 92 0201-2, ods. 3.4 sa stavby určené na bývanie a ubytovanie skupiny A zaraďujú do I. stupňa
protipožiarnej bezpečnosti.
Zoznam PÚ:

N1.01/N2 – SO 01 RODINNÝ DOM – I. SPB

7. Obsadenie osobami
Obsadenie stavby osobami bolo určené podľa STN 92 0241 a je uvedené v tab. Vo výpočte sa uvažuje s počtom
osôb určených projektom.

1)

-

1,5

9

9

Poznámky

9.1

Čiastkový
výsledok počtu
osôb
Normalizovaný
počet osôb pre
priestory

6

Súčiniteľ

-

1)

2

Plocha v m
na 1 osobu

2

Rodi nný dom

Položka

-

Ná zov mi es tnos ti

Počet os ôb

N1.01/N2

Úda je z tabuľky 1

Plocha v m

Požiarny úsek

Číslo miestnosti

Úda je z projektu

1)

Súči ni teľ, ktorým sa ná s obí počet os ôb určených projektom.

8. Požiarne riziko
V súlade s STN 92 0201-1, čl. 3.1.1 sa požiarne riziko nevýrobných PÚ vyjadruje výpočtovým požiarnym
zaťažením pv. Výpočtové požiarne zaťaženie pv a súčiniteľ horľavých látok a boli na základe STN 92 0201, ods. 3.2.1
odčítané z STN 92 0201-1, príloha K (normatívna), tab. K.1, pol. 16:
– Byty, bytové domy, rodinné domy, domovy dôchodcov vrátane príslušenstva: pv = 50 kg·m2;
a = 1,0.
V PÚ nie sú navrhnuté EPS, SHZ a ZOTSH.

9.

Stavebné a požiarne konštrukcie

Požadované kritériá medzných stavov podľa STN 92 0201-2, požadované požiarne odolnosti požiarnych
konštrukcií určené z STN 92 0201-2, tab. 1 a opis stavebných konštrukcií je nasledovný:
–

–
–

Obvodová stena
o nadzemné podlažia
 zabezpečujúca stabilitu stavby (z vnútornej strany (čl. 5.4.3a)) – REWi 30/D1
 zabezpečujúca stabilitu stavby (z vonkajšej strany (čl. 5.4.5a)) – REIe 30/D1
Nosné konštrukcie vnútri stavby, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby
o (čl. 5.12.1a) – R 30/D1
Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku, zaisťujúce stabilitu stavby
o (čl. 5.12.3) – R 30/D3
o (čl. 5.12.3) – R 30/D1
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Prestupy rozvodov, inštalácií a technických zariadení s plochou otvoru väčšou ako 0,04 m sú utesnené
konštrukčnými prvkami druhu D1 v súlade (§ 40, ods. 3 vyhlášky) so štítkom označenia tesnenia prestupu, a teda
inštalačné šachty sú súčasťou PÚ. Tesnenie prestupov pri ploche otvoru menšej ako 0,04 m2 sa vyhotoví v súlade
§ 40, ods. 3 a 4 vyhlášky, tzn. bežné murovacie hmoty bez označenia prestupov.
Všetky uvádzané stavebné konštrukcie a výrobky musia mať vyhlásené v tomto projekte uvedené
požiarnotechnické vlastnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 Ú. v. EÚ a zákona
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a stavebného zákona.
Pri realizácii stavby budú mať všetky stavebné výrobky a konštrukcie preukázanú zhodu a vyhlásené
parametre požiarnotechnických vlastností v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
Ú. v. EÚ a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, stavebného zákon a vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Vlastnosti nových stavebných výrobkov, ktoré sú určujúce vzhľadom na vhodnosť ich použitia v stavbe budú
určené podľa technických špecifikácií a všeobecných záväzných právnych predpisov v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 Ú. v. EÚ a zákona č. 133/2013 Z. z.
Špeciálne požadované stavebné výrobky a vyhradené technické zariadenia zabezpečia fy s požadovaným
oprávnením a vydajú potvrdenie o realizácii podľa pokynu výrobcu a požiadaviek požiarne bezpečnostného
riešenia.

10. Únikové cesty
Evakuácia osôb z jednotlivých priestorov je zabezpečená NÚC, ktorá vedie do priamo na voľné priestranstvo.
Použitie jednej ÚC zo stavby je v súlade s STN 92 0201-3, čl. 8.2.1, tab. 3, pol. 2 a 3b, pričom dovolený súčin počtu
evakuovaných osôb a súčiniteľa podmienok evakuácie nie je v žiadnom posudzovanom prípade prekročený.
Na základe vyhlášky č. 94/2004 Z. z., § 94, ods. 7 musí byť ÚC v riešenej stavbe široká najmenej 0,9 m a šírka
dverí na tejto ÚC nesmie byť menšia ako 0,8 m, čo je dodržané.
Osvetlenie ÚC je prirodzené a umelé.

11. Náhradná úniková možnosť
Náhradná úniková možnosť nemusí byť zriadená v súlade s vyhláškou č. 94/2004 Z. z., § 60, ods. 3b, lebo
v nadzemnom podlaží nie je viac ako 10 trvalých pracovných miest v miestnosti, z ktorej vedie iba jedna
nechránená ÚC.

12. Odstupové vzdialenosti
V súlade s STN 92 0201-4, čl. 2.6.1 môže PNP zasahovať do verejného priestranstva, napr. do ulice, námestia,
parku, priestoru vodnej plochy. Ak PNP zasahuje do susedného pozemku, rieši sa jeho určenie v stavebnom konaní.
OV je určená pre PÚ v stavbách určených na bývanie a ubytovanie podľa v zmysle vyhlášky 94/2004 Z. z., ods. 3 podľa
veľkosti požiarne otvorených plôch PÚ, dĺžky PÚ, počtu podlaží v PÚ, druhu konštrukčného celku s metódou výpočtu
podľa STN 92 0201-4, ods. 5.3.1 a následne je určená OV podľa STN 92 0201-4, tab. 6.
Kontaktný zatepľovací systém je navrhnutý s triedou reakcie na oheň A2 – s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy
A2 – tepelná izolácia s hr. 140 mm na báze minerálnej vlny.

M&H project s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
www.mhproject.sk
hello@mhproject.sk

5

SO 01 Rodinný dom

k.ú.: Nová Baňa

p.č.: 506

Odstupové vzdialenosti - sálanie:
Miesto posúdenia: Južný pohľad
Výpočtové požiarne zaťaženie
:
Konštrukčný celok je nehorľavý
Celková plocha obvodovej steny
:
Veľkosť úplne POP prisl. k pv
:
Veľkosť úplne požiarne otv.plôch
:
Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch
:
Percento požiarne otvorených plôch
:
Dĺžka l alebo l1
:
Výška hu alebo hu1
:
*****
ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =
1.0 m
Miesto posúdenia: Severný pohľad
Výpočtové požiarne zaťaženie
:
Konštrukčný celok je nehorľavý
Celková plocha obvodovej steny
:
Veľkosť úplne POP prisl. k pv
:
Veľkosť úplne požiarne otv.plôch
:
Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch
:
Percento požiarne otvorených plôch
:
Dĺžka l alebo l1
:
Výška hu alebo hu1
:
*****
ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =
0.8 m

Miesto posúdenia: Západný pohľad 1.NP
Výpočtové požiarne zaťaženie
:
Konštrukčný celok je nehorľavý
Celková plocha obvodovej steny
:
Veľkosť úplne POP prisl. k pv
:
Veľkosť úplne požiarne otv.plôch
:
Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch
:
Percento požiarne otvorených plôch
:
Dĺžka l alebo l1
:
Výška hu alebo hu1
:
*****
ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =
1.2 m

50.00 kg/m2
56.44
4.14
4.14
4.14
7.3
9.9
6.3
*****

m2
m2
m2
m2
%
m
m

50.00 kg/m2
56.44
3.18
3.18
3.18
5.6
9.9
6.3
*****

m2
m2
m2
m2
%
m
m

Miesto posúdenia: Východný pohľad
Výpočtové požiarne zaťaženie
:
Konštrukčný celok je nehorľavý
Celková plocha obvodovej steny
:
Veľkosť úplne POP prisl. k pv
:
Veľkosť úplne požiarne otv.plôch
:
Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch
:
Percento požiarne otvorených plôch
:
Dĺžka l alebo l1
:
Výška hu alebo hu1
:
*****
ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =
1.2 m
Miesto posúdenia: Západný pohľad 2.NP
Výpočtové požiarne zaťaženie
:
Konštrukčný celok je nehorľavý
Celková plocha obvodovej steny
:
Veľkosť úplne POP prisl. k pv
:
Veľkosť úplne požiarne otv.plôch
:
Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch
:
Percento požiarne otvorených plôch
:
Dĺžka l alebo l1
:
Výška hu alebo hu1
:
*****
ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =
0.9 m

50.00 kg/m2
55.17
10.95
10.95
10.95
19.8
15.9
3.5
*****

m2
m2
m2
m2
%
m
m

50.00 kg/m2
53.06
5.40
5.40
5.40
10.2
15.9
4.0
*****

m2
m2
m2
m2
%
m
m

50.00 kg/m2
44.36
9.35
9.35
9.35
21.1
15.9
2.8
*****

m2
m2
m2
m2
%
m
m

Odstupové vzdialenosti od padajúcich predmetov neboli určované.
Maximálne odstupové vzdialenosti sú znázornené vo výkrese situácie. V PNP stavby sa nenachádzajú žiadne
iné objekty a OV sú vo všetkých prípadoch dodržané.

13. Zásahy
13.1.

Prístupové komunikácie

Z východnej strany objektu vedie miestna komunikácia, ktorá je spôsobilá na prejazd ťažkej hasičskej
techniky.
Dimenzie prístupovej komunikácie sú v súlade s vyhláškou č. 94/2004 Z. z., § 82, ods. 1, 3 a 4, tzn. že
prístupová komunikácia na zásah vedie aspoň do vzdialenosti 50 m od rodinného domu a od jeho vchodu cez ktorý
sa predpokladá zásah; že prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na
zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN, pričom do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací
pruh. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m výšku najmenej 4,5 m.

13.2.

Nástupné plochy

V súlade s vyhláškou č. 94/2004 Z. z., § 83, ods. 1, písm. a nemusí byť vybudovaná nástupná plocha.

13.3.

Zásahové cesty

V súlade s vyhláškou č. 94/2004 Z. z., § 84 nemusí byť v stavbe vybudovaná vnútorná zásahová cesta.
V súlade s vyhláškou č. 94/2004 Z. z., § 86, nemusí byť v stavbe vybudovaná vonkajšia zásahová cesta.
M&H project s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
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13.4. Stabilné hasiace zariadenia, elektrická požiarna signalizácia
a zariadenie na odvod tepla a splodín horenia
SHZ, EPS a ZOTSH sa pre túto stavbu nenavrhujú.

13.5.

Zabezpečenie stavieb vodou na hasenie

Potreba vody na hasenie požiarov sa podľa vyhlášky č. 699/2004 Z. z., § 6, ods. 1, určuje podľa STN 92 0400,
tab. 2 pre PÚ s najväčšou potrebou vody na hasenie požiarov. Pre riešený objekt sú hodnoty najmenšej dimenzie
vodovodného potrubia, odberu vody a objemu nádrže zdroja vody uvedené v tab.

Druh s ta vby a dovol ená pl ocha PÚ

Nevýrobné s ta vby s plochou
120 < S ≤ 1000 m

2

Potrubi e DN

Odber Q pre v = 1,5 m/s

Na jmenší objem ná drže vody
na ha seni e poži a rov

mm

l /s

m

100

12

22

3

Na základe posúdenia podľa vyhlášky č. 699/2004 Z. z., § 10, ods. 2c uvedeného v tab. a STN 92 0400, čl.
3.4.2c sa vnútorný požiarny vodovod pre riešený objekt nenavrhuje.
Zdrojom na zabezpečenie potreby požiarnej vody môže byť podľa vyhlášky č. 699/2004 Z. z., § 7, ods. 2
verejný vodovod vtedy, ak zabezpečuje dostatočné zásobovanie vodou na hasenie požiarov, má vybudované
odberné miesto a hasenie požiaru vodou je ekonomicky a technicky výhodnejšie ako zriadenie vonkajšieho
požiarneho vodovodu. V súlade s vyhláškou č. 699/2004 Z. z, § 8 môže byť odberným miestom nadzemný alebo
podzemný hydrant navrhnutý podľa § 9, tzn. že nadzemné hydranty a podzemné hydranty na vonkajšom obvode sa
navrhujú tak, aby boli umiestnené mimo požiarne nebezpečného priestoru PÚ, najmenej 5 m a najviac 80 m od
stavieb; ich vzájomná vzdialenosť môže byť najviac 160 m. Pre stavby na bývanie a ubytovanie skupiny A sa hydranty
umiestňujú mimo požiarne nebezpečného priestoru stavby najmenej 5 m a najviac 200 m od stavby; ich vzájomná
vzdialenosť môže byť najviac 400 m.
Celú potrebu požiarnej vody bude riešiť miestna hydrantová sieť verejného vodovodu v cestnej komunikácii.
V súlade s STN 92 0400, čl. 3.4.3 stavba alebo otvorené technologické zariadenie, popr. voľná skládka, ktorej hodnota je nižšia ako
náklady na zabezpečenie vody na hasenie požiarov a nehrozí rozšírenie požiaru na iné stavby, sa nezabezpečuje zariadením na dodávku vody
na hasenie požiarov. Uvedené sa môže stanoviť ekonomickým vyhodnotením. Za neefektívne vynaložené náklady sa môže bez ďalšieho dôkazu
považovať prípad, keď náklady na zariadenie na dodávku vody na hasenie požiarov presahujú 60 % celkových nákladov požiarneho úseku
s najvyššími nákladmi na obstaranie alebo samostatne stojace rodinné domy. Ak sa nedajú náklady na zaobstarávanie pre posudzovaný
požiarny úsek jednoznačne stanoviť, odhadnú sa náklady na celú stavbu a podľa zastavaného priestoru stavby a požiarneho úseku sa určí
podiel pripadajúci na posudzovaný požiarny úsek.

13.6.

Hasiace prístroje

V súlade s STN 92 0202-1 riešený objekt nemusí byť vybavený HP. Odporúča sa však riešený objekt vybaviť
prenosným HP práškovým 6 kg, ktorý je určený do vnútorného prostredia. Jeho umiestnenie bude prevedené podľa
výkresovej dokumentácie. Umiestnený bude na trvalo prístupnom a dobre viditeľnom mieste tak, aby rukovať
prístroja bola najviac 1,2 m nad podlahou. Stanovisko hasiaceho prístroja sa označuje piktogramom v súlade s STN
ISO 7001.

13.7.

Hlasová signalizácia požiaru

V súlade s vyhláškou č. 94/2004 Z. z., § 90, ods. 1 riešený objekt nemusí byť vybavený hlasovou signalizáciou
požiaru.
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Trvalá dodávka elektrickej energie

V objekte nie sú žiadne elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, preto sa v súlade vyhláškou
č. 94/2004 Z. z., § 91 nerieši zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre tento objekt.

14. Zásobovanie energiami
14.1.

Voda

Budova bude napojená na verejný vodovod vodovodnou prípojkou z východnej strany objektu. Hlavný uzáver
vody bude umiestnený vo vodomernej šachte (viď. Projektová dokumentácia, časť „Zdravotechnika“).

14.2.

Elektrická energia

Budova bude napojená na elektrickú energiu z verejného silnoprúdového vedenia z východnej strany
objektu. Hlavný elektromerový rozvádzač objektu s hlavným vypínačom sa nachádza na oplotení. Z hlavného
elektromerového rozvádzača bude napojený rozvádzač RD, z ktorého budú napájané svetelné a zásuvkové rozvody
230 V. Umelé osvetlenie je zabezpečené žiarivkovými telesami (viď. projekt časť Elektroinštalácia).

14.3.

Plyn

Budova nebude napojená na verejný plynovod.

14.4.

Ochrana pred bleskom

Na streche objektu bude osadený bleskozvod. Ak budú zvody bleskozvodu (zariadenia na ochranu pred
účinkami atmosférickej elektriny) uložené v kontaktnom zatepľovacom systéme, (musí byť použitý vo vzdialenosti
min. 100 mm z každej strany od trubky, v ktorej je osadený bleskozvod nehorľavý tepelný izolant triedy reakcie na
oheň najviac A2-s1,d0), budú uložené tak, aby boli dodržané požiadavky STN EN 62305-1 až 4 s príslušným prierezom
zvodu podľa 5.3.4 STN EN 62305-3 (viď. Projektová dokumentácia, časť „Elektroinštalácia“).

14.5.

Vykurovanie a príprava ohriatej pitnej vody

Vykurovanie objektu bude elektrické podlahové káblové. Doplnkovým zdrojom elektrickej energie na
vykurovanie budú fotovoltické panely s výkonom 1,50 kWp. Teplá voda sa bude pripravovať v elektrickom tlakovom
akumulačnom zásobníku s objemom 300 l. Doplnkovým zdrojom elektrickej energie na prípravu teplej vody budú
fotovoltické panely s výkonom 0,5 kWp. (viď. Projektová dokumentácia, časť „Vykurovanie“).

14.6.

Nútené vetranie

Vetranie objektu bude zabezpečené kompaktnými decentrálnymi vetracími jednotkami s
rekuperáciou tepla, ktoré sú umiestnené v obytných miestnostiach, predpokladaná účinnosť 80 %
(www.rekuperacie-dimplex.sk).

14.7.

Klimatizácia

Objekt nebude vybavený klimatizáciou.
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15. Použité predpisy
15.1.
–
–
–
–
–

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia
pri práci
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri užívaní stavieb
Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia
pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

15.2.
–
–
–
–
–

Právne predpisy

Normy

STN 92 0201 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časti 1 – 4;
STN 92 0202 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi;
STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami;
STN 92 0300 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla;
STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov;

16. Prílohy
16.1.

Výkresová časť

–
–
–
–

Legenda riešenia protipožiarnej bezpečnosti
Celková situácia, odstupové vzdialenosti
Pôdorys 1.NP
Pôdorys 2.NP

1
2
3
4

1:250
1:100
1:100

V Bratislave

1 / 2019

Ing. Peter Hýsek

Ing. Andrej Moravčík

-stavebný inžinier
-ŠPO, reg. číslo 24/2015

-stavebný inžinier
-ŠPO, reg. číslo 85/2015
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