Príloha è. 1
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY A POIADAVKY NA OCHRANNÉ STAVBY
PRVÁ ÈAS
ODOLNÉ ÚKRYTY
A. Dispozièné rieenie
1
Základné ploné a objemové ukazovatele
1.1
èistá podlahová plocha miestnosti pre ukrývané osoby
1.2
celková zastavaná plocha
1.3
celkový obstavaný priestor
1.4
minimálna svetlá výka
1.5
spotreba chladiacej vody
1.6
spotreba úitkovej vody
1.7
spotreba elektrickej energie
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3.
2.3.1

2.3.2
2.3.3

0,5  1,0 m2/1 osobu
0,7  1,0 m2/1 osobu
3,5  5,0 m3/1 osobu
2,4 m
20,0 m3 max. pre 1 250 osôb
15,0 l/1 osobu/1 deò
30 W/1 osobu

Èlenenie priestorov a plochy miestností
Hlavné priestory
miestnosti pre ukrývané osoby
0,5  1,0 m2/1 osobu
sluobná miestnos
12,0 m2
Pomocné priestory
strojovòa filtraèného a ventilaèného zariadenia
24,0  50,0 m2
Plocha závisí od druhu a typu zariadenia a platí aj pre body 2.2.2 a 2.2.3.
miestnos pre kyslíkové zariadenie
4,0  5,0 m2
Pre reim regenerácie
strojovòa DA
28,0  35,0 m2
riadiaca miestnos
9,0  12,0 m2
Zriaïuje sa len v tom prípade, keï je v ochrannej stavbe DA.
sklad pohonných hmôt a mazív
6,0 m2
miestnos so suchými záchodmi
9,0  37,5 m2
Plocha závisí od kapacity úkrytu.
miestnos vodného hospodárstva
15,0  35,0 m2
Plocha závisí od spôsobu uskladnenia a kapacity úkrytu.
splachovacie záchody
6,0 m2
Zriaïuje sa pri kapacite nad 600 ukrývaných osôb.
vnútorné komunikácie
Plocha závisí od potreby mierového vyuitia.
Vchody a východy
ochranný vchod
protitlaková predsieò
3,3 m2
Uzatvára sa dvoma tlakovo-plynotesnými dverami írky 80 cm smerom von z ochrannej stavby.
vstupný priepust
8,0 m2
Uzatvára sa dvoma protiplynovými dverami írky 80 cm smerom von z ochrannej stavby.
mierový vchod
núdzový východ
protiplynová predsieò
5,0 m2
protitlaková predsieò
5,0 m2
tôlòa núdzového výlezu
Minimálna írka 120 cm a výka 200 cm, buduje sa z úkrytov do kapacity 600 ukrývaných osôb.

Vyústenie tôlne na terén pomocou schodia alebo achty musí by vo vzdialenosti rovnajúcej sa polovici
výky budovy zväèenej o 3 m.
B. Plynotesnos a izolácia
1
Zariadenie tlakovo-plynovej a plynovej ochrany
1.1
plynotesné dvere
1.2
tlakovo-plynotesné dvere
1.3
tlakovo-plynotesné poklopy
1.4
podlahové plynotesné poklopy
1.5
tlakovo-plynotesné podlahové poklopy
1.6
plynotesné poklopy, okná a priepusty
1.7
tlakovo-plynotesné uzávery
2
2.1
2.2

Izolácia proti vode
navrhuje sa v súlade s poiadavkami na zakladanie stavby a slovenských technických noriem,
pri návrhu izolácie treba bra do úvahy maximálne výpoètové zaaenie jednotlivých èastí obvodovej kontrukcie tlakovo-plynotesného pláa odolného úkrytu.

C. Technické rieenia
1
Systémy ininiersko-technického zariadenia odolných úkrytov sa musia navrhova z typových alebo normalizovaných prvkov.
2
2.1
2.2
2.3
2.4

3

Filtraèné a ventilaèné zariadenie musí zabezpeèova prevádzku v základných reimoch
èiastoèná filtrácia a ventilácia  s dodávkou vzduchu 10 a 14 m3/hod. pri teplote vonkajieho vzduchu do
23 °C a 14 m3/hod. pri teplote vonkajieho vzduchu nad 23 °C o 14,00 hod.
filtrácia a ventilácia  zabezpeèuje dodávku 2,5 a 5,0 m3/hod. vonkajieho vzduchu na osobu,
izolácia  po dobu 1,5 a 2,0 hod.,
regenerácia  len v osobitných prípadoch, ak je ochranná stavba situovaná v miestach, kde môe vzniknú
nadmerné zamorenie okolia nebezpeènými látkami.
V odolných úkrytoch s kapacitou nad 300 ukrývaných osôb a v odolných úkrytoch s regeneraèným zariadením musí by dodávka elektrickej energie zabezpeèená náhradným zdrojom (DA).
DRUHÁ ÈAS
PLYNOTESNÉ ÚKRYTY

A. Dispozièné rieenie
1
Základné ploné a objemové ukazovatele
1.1
èistá podlahová plocha miestností pre ukrývané osoby
1.2
zastavaná plocha
1.3
obstavaný priestor
1.4
minimálna svetlá výka
2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

0,5
0,7
2,0
2,4

 1,0 m2/1 osobu
 1,0 m2/1 osobu
 4,0 m3/1 osobu
m

Èlenenie priestorov a ich plochy
miestnosti pre ukrývané osoby
0,5  1,0 m2/1 osobu
priestor na filtraèné a ventilaèné zariadenie
min. 18,0 m2
Plocha je daná ve¾kosou zariadenia s minimálnymi priestormi na jeho obsluhu, údrbu a montá.
priestor na sociálne zariadenia
min. 3,0 m2
Umiestòuje sa blízko vchodu do úkrytu a pripúa sa projektova sociálne zariadenie len pre 50 % ukrývaných osôb.
priestor na uloenie zamorených odevov
0,07 m2/1 osobu
Riei sa ako samostatná miestnos najbliie ku vchodom do úkrytu.
miesto na èiastoènú peciálnu oèistu osôb
min. 1,4 m2
Vyèleòuje sa najbliie pri vchodoch do ochrannej stavby.

B. Technické zariadenia
1
Filtraèné a ventilaèné zariadenie musí zabezpeèova prevádzku v reimoch
1.1
èiastoèná filtrácia a ventilácia  s dodávkou vzduchu 10 a 14 m3/hod. pri teplote vonkajieho vzduchu do
23 °C a 14 m3/hod. pri teplote vonkajieho vzduchu nad 23 °C o 14,00 hod.,
izolácia  po dobu 1,5 hod.,
filtrácia a ventilácia  dodávka vzduchu 2,8  3,9 m3/hod. na osobu,
regenerácia, ak ochranná stavba je v mieste, kde môe vzniknú nadmerné zamorenie nebezpeènou látkou.
2

V plynotesných úkrytoch s kapacitou do 300 ukrývaných osôb sa nevyaduje dodávka elektrickej energie náhradným zdrojom (DA). V plynotesných úkrytoch s kapacitou nad 300 ukrývaných osôb, ak filtraèné a ventilaèné zariadenie vyaduje DA, odporúèa sa vyuíva mierové DA umiestnené v ich okolí.

TRETIA ÈAS
JEDNODUCHÉ ÚKRYTY
I. PRE KAPACITU 50 UKRÝVANÝCH OSÔB A VIAC
A. Dispozièné rieenie
Dispozícia ochrannej stavby musí by vyrieená v rámci projektovej prípravy a výstavby pre plánovaný poèet ukrývaných osôb, a to èlenením priestorov a ich plochy. Stavebné úpravy a technické vybavenie, napríklad strojovòa pre
filtraèné a ventilaèné zariadenie súvisiace so spohotovením úkrytu, sú súèasou projektovej dokumentácie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Spohotovovanie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne pozostáva
z utesnenia okien a dverí,
zo spohotovenia sociálnych èastí,
z vytvorenia zásoby vody,
z oznaèenia nástupu a výstupu z úkrytu,
z oznaèenia asanaèných priepustov,
zo zabezpeèenia zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej ochrany,
z osadenia komínèekov  vzduchovodov do úkrytových èastí.

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Základné ploné a objemové ukazovatele
podlahová plocha
1,0  1,5 m2/1 osobu
minimálna svetlá výka
2,1 m
zásoba pitnej vody
2,0 l/1 osobu/1 deò
mnostvo privádzaného vonkajieho vzduchu
10,0 a 14,0 m3/1 osobu/1 hodinu
3
o
3
10 m pri teplote vonkajieho vzduchu do 23 C; 14 m pri teplote vonkajieho vzduchu nad 23 oC.

2
2.1
2.2.

Èlenenie priestorov a ich plochy
miestnosti pre ukrývané osoby
1,0  1,5 m2/1 osobu
priestory na sociálne zariadenia
1 záchodová misa max. pre 75 ien; 1 záchodová misa a 1 pisoár max. pre 150 muov
priestor na uloenie zamorených odevov
0,07 m2 podlahovej plochy
strojovòa filtraèného a ventilaèného zariadenia
Zriaïuje sa len pri nútenom vetraní.

2.3
2.4

B. Technické rieenie
1
Zvýenie ochranných vlastností sa dosiahne
1.1
spevnením oslabených miest obvodových kontrukcií, najmä dverných, okenných a vetracích otvorov,
1.2
vybudovaním tieniacich stien.
2

Na vchody sa pouívajú dvere bez sklených výplní, ktoré sa musia otvára smerom von. Vhodné je navrhova
dvoje vstupných dvier za sebou s medzerou najmenej 1,6 m.

3

Tieniaca stena sa umiestòuje zvonku alebo vnútri úkrytu èo najbliie ku vchodu alebo vjazdu, vdy vak tak,
aby bola zachovaná priechodná írka dverí. Výka tieniacej steny nesmie prekrýva celý otvor a musí by vybudovaná do výky najmenej 1,7 m od úrovne podlahy.

4

Parapety okenných otvorov v podzemných podlaiach musia by najmenej 170 cm nad podlahou.

5

Presvet¾ovacie otvory v podzemných podlaiach musia by najmenej 65 cm nad miestom na leanie.

6

Utesnenie sa dosiahne utesnením vetkých otvorov vedúcich do úkrytu s pouitím dostupných tesniacich
materiálov.

C. Vetranie
1
Ak sa jednoduché úkryty skladajú z nieko¾kých meních miestností, kadá miestnos musí ma samostatné
prirodzené vetranie.
1.1
Vonkají vzduch sa privádza komínèekom, ktorého nasávací otvor musí by 1,5 a 2,0 m nad úrovòou terénu
a ktorý vyúsuje v úkrytoch 0,5 m nad podlahou  plocha prierezu prívodného a odvodného komínèeka musí
by 10 cm2 na jedného ukrývaného.
1.2
Znehodnotený  vydýchaný vzduch sa odvádza komínèekom vyústeným 0,2 a 0,25 m pod stropom a vyvedeným èo najvyie do priestoru mimo úkrytu, najmenej o 1 m vyie, ako je nasávací otvor prívodného vzduchu.
1.3
Komínèeky  vzduchovody sa zhotovujú v rámci výstavby, a to z plechových, plastových, novodurových
a iných rúr, alebo sa vyrobia z dosák.
2
2.1
2.2

Nútené vetranie sa zabezpeèuje v úkrytoch s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb.
Na zabezpeèenie núteného vetrania mono vyui vzduchotechnické zariadenie.
Vzduchotechnické zariadenie musí by napojené na stabilný alebo mobilný náhradný zdroj elektrickej energie.

II. PRE KAPACITU DO 50 UKRÝVANÝCH OSÔB
A. Dispozièné rieenie
Dispozícia ochrannej stavby musí by vyrieená v rámci projektovej prípravy a výstavby pre plánovaný poèet ukrývaných osôb, a to èlenením priestorov a ich plochy. Stavebné úpravy a technické vybavenie, napríklad strojovòa pre
filtraèné a ventilaèné zariadenie súvisiace so spohotovením úkrytu, sú súèasou projektovej dokumentácie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Spohotovovanie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne pozostáva
z utesnenia okien a dverí,
zo spohotovenia sociálnych èastí,
zo zabezpeèenia vody,
z oznaèenia nástupu a výstupu z úkrytu,
z oznaèenia asanaèných priepustov,
zo zabezpeèenia zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej ochrany,
z osadenia komínèekov  vzduchovodov do úkrytových èastí.

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Základné ploné a objemové ukazovatele
podlahová plocha
minimálna svetlá výka
zásoba pitnej vody
mnostvo privádzaného vonkajieho vzduchu

2
2.1
2.2

Èlenenie priestorov a ich plochy
miestnosti pre ukrývané osoby
priestory na sociálne zariadenia
1 záchodová misa pre muov a eny.
priestor na uloenie zamorených odevov

2.3

1,0  1,5 m2/1 osobu
2,1 m
2,0 l/1 osobu/1 deò
10,0 a 14,0 m3/1 osobu/1 hodinu

1,0  1,5 m2/1 osobu

0,07 m2 podlahovej plochy

B. Technické rieenie
1
Zvýenie ochranných vlastností sa dosiahne
1.1
spevnením oslabených miest obvodových kontrukcií, najmä dverných, okenných a vetracích otvorov,
1.2
vybudovaním tieniacich stien.
2

Na vchody sa pouívajú dvere bez sklených výplní, ktoré sa musia otvára smerom von. Vhodné je navrhova
dvoje vstupných dvier za sebou s medzerou najmenej 1,6 m.

3

Tieniaca stena sa umiestòuje zvonku alebo vnútri úkrytu èo najbliie ku vchodu alebo vjazdu, vdy vak tak,
aby bola zachovaná priechodná írka dverí. Výka tieniacej steny nesmie prekrýva celý otvor a musí by vybudovaná do výky najmenej 1,7 m od úrovne podlahy.

4

Parapety okenných otvorov v podzemných podlaiach musia by najmenej 170 cm nad podlahou.

5

Presvet¾ovacie otvory v podzemných podlaiach musia by najmenej 65 cm nad miestom na leanie.

6

Utesnenie sa dosiahne utesnením vetkých otvorov vedúcich do úkrytu s pouitím dostupných tesniacich
materiálov.

C. Vetranie
1
Prirodzené vetranie sa zabezpeèuje v úkrytoch s kapacitou do 50 ukrývaných osôb. Ak sa jednoduché úkryty
skladajú z nieko¾kých meních miestností, kadá miestnos musí ma samostatné prirodzené vetranie. Pri
prirodzenom vetraní sa vyuíva prirodzený ah vzduchu vznikajúci rozdielom teplôt vonku a vnútri úkrytu.
1.1
Vonkají vzduch sa privádza komínèekom, ktorého nasávací otvor musí by 1,5 a 2,0 m nad úrovòou terénu
a ktorý vyúsuje v úkrytoch 0,5 m nad podlahou.
1.2
Znehodnotený  vydýchaný vzduch sa odvádza komínèekom vyústeným 0,2 a 0,25 m pod stropom a vyvedeným èo najvyie do priestoru mimo úkrytu, najmenej o 1 m vyie, ako je nasávací otvor prívodného vzduchu.
1.3
Komínèeky  vzduchovody sa zhotovujú v rámci výstavby, a to z plechových, plastových, novodurových
a iných rúr, alebo sa vyrobia z dosák.
TVRTÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ POIADAVKY
A. Kapacita ochrannej stavby je súèet miest na sedenie a leanie ukrývaných osôb, prièom miest na leanie
musí by 20 % a 30 % z navrhovaného poètu miest.
B. Urèenie hodnoty ochranného súèinite¾a stavby K0
1
Súhrnná hodnota vetkých èinite¾ov ovplyvòujúcich ochranné vlastnosti stavby sa nazýva ochranný súèinite¾ stavby. Vyjadruje sa výsledným èíslom, ktoré udáva, ko¾kokrát je úroveò radiácie pôsobiaca na osoby
v úkryte menia ne úroveò radiácie vo vo¾nom teréne.
2
Hlavným èinite¾om ovplyvòujúcim hodnotu ochranného súèinite¾a stavby je hrúbka a ploná hustota obvodových múrov a stropu. Stropná kontrukcia nad úkrytom môe by vplyvom nadstavby o 20 % a 40 % tenia ako hrúbka obvodového muriva pre daný ochranný súèinite¾ stavby.
3
Na výber priestoru úkrytu platia nasledujúce orientaèné hodnoty materiálov a hrúbky základných stavebných kontrukcií vyènievajúcich nad terén pre ochranné súèinitele stavby 50 a 100:

Kontrukcia, materiál
Murivo z tehál
 obyèajných plných
 obyèajných ¾ahèených
 tvárnic ¾ahkých
Murivo kamenné
 kvádrové
 lomové
Betón
 prostý
 armovaný (elezobetón)
Hlina
Piesok suchý
Drevo

Ochranné súèinitele stavby
50
100
45
60
50

50

60

27
35

33
40

33
28
35
50
90

40
34
45
60
110

Poznámka

Hodnoty sú uvedené v cm.

C. Zaradenie ochranných stavieb pod¾a hodnoty ochranného súèinite¾a stavby
1
Pri ochrannej stavbe typu odolný úkryt a plynotesný úkryt musí ochranný súèinite¾ stavby dosiahnu hodnotu K0 = minimálne 100.
2
Pri ochrannej stavbe typu jednoduchý úkryt musí ochranný súèinite¾ stavby dosiahnu hodnotu K0 = minimálne 50.
D. Èasové normy na uvedenie ochranných stavieb do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej
situácie alebo v èase vojny a vojnového stavu
1
Odolné úkryty a plynotesné úkryty
1.1
dvojúèelovo nevyuívané
do 2 hodín
1.2
dvojúèelovo vyuívané
do 12 hodín
2
2.1
2.2

Jednoduché úkryty
príjem ukrývaných osôb
zvýenie ochranných vlastností

do 12 hodín
do 24 hodín.

