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RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY 

TECHNICKÁ SPRÁVA  

1 ÚVOD 

Táto projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (ďalej len „RPBS“) je 
vypracované na základe § 4 písm. f) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane v znení neskorších 
a doplňujúcich predpisov, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výskyte a užívaní stavieb a v zmysle vyhlášky MV SR č. 334/2018 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov, dielčích technických 
správ architekta a požiadaviek investora. Toto RPBS bude slúžiť pre určenie protipožiarnych bezpečnostných 
opatrení vzhľadom na využívanie priestorov posudzovaného stavebného objektu.  

Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:   NOVOSTAVBA MOBILNÉHO DOMU  
Stavebný objekt:  SO 01 MOBILNÝ DOM 
Miesto stavby:   bez osadenia  
Charakter stavby:  Kolodom 
Investor:  MEDIA/ST, s.r.o. Moyzesova 35, 010 01 Žilina 
Zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Mrva 
PBS Vypracoval:  Ing. Zuzana Jančiová 

Východiskové podklady 

Podklady pre spracovanie RPBS: 

- digitálne podklady – navrhovaná PD časť architektonicko-stavebného riešenia (ďalej len „ASR“) v rozsahu pre 

stavebné povolenie poskytnutá zodpovedným projektantom, 

- požiadavky projektanta a investora,  

- príslušné STN a predpisy.  

Posudzované stavebné objekty v tejto technickej správe 

 SO 01 – MOBILNÝ DOM  



           

 

 

2 ZÁKLADNÝ POPIS STAVEBNÉHO OBJEKTU 

Charakteristika stavebného objektu  
Riešený objekt je drevený modulový dom určený na bývanie a ubytovanie skupiny A. Jedná sa o rodinný dom 
s jedným nadzemným podlažím s plochou strechou. Úžitková plocha objektu je 74,51 m2. Jednotlivé priestory 
rodinného domu tvoria dve izby, dve kúpeľne, spoločenská miestnosť a kuchyňa. Prípojky k elektrike, kanalizácií 
a vode nie sú riešené v rámci projektu.  

    Stavebno-technické riešenie stavebného objektu 

Obvodové konštrukcie 
- Plechový fasádny obklad      hr. 0,8 mm, 
- Štrukturálna rohož z polyamidu z polyamidu    hr. 5 mm, 
- OSB doska        hr. 15 mm, 
- Drevené hranolčeky + vzduchová medzera    hr. 30 mm, 
- Nosná konštrukcia + tepelná izolácia     hr. 100 mm, 
- Paronepriepustná fólia 
- Preglejka        hr. 18 mm, 

 
Obvodové konštrukcie 
- Zvislý drevený obklad       hr. 25 mm, 
- Drevené hranolčeky + vzduchová medzera    hr. 25 mm, 
- Paropriepustná fólia 
- Nosná konštrukcia + tepelná izolácia     hr. 100 mm, 
- Paronepriepustná fólia 
- Pohľadová preglejka       hr. 18 mm, 

 
Strešná konštrukcia 
- Poplastovaný plech 
- Štrukturálna rohož z polyamidu s parop. fóliou    hr. 5 mm, 
- OSB doska        hr. 22 mm, 
- Drevené hranolčeky + vzduchová medzera    hr. 25 mm, 
- Poistná hydroizolácia 
- Nosná konštrukcia + tepelná izolácia     hr. 150 mm, 
- Paronepriepustná fólia 
- Tatranský profil        hr. 12 mm, 
 
Podlaha 
- vinylová podlaha        hr. 6 mm, 
- OSB doska        hr. 2x15 mm, 
- Drevený rošt + TI (min. vlna)      hr. 150 mm, 
- zvitkový poplastovaný plech       
- Nosná konštrukcia oceľ. podvozku 
 
 
Vykurovanie 
Stavba bude mať elektrické vykurovanie prostredníctvom klimatizácie.   

Vetranie 
Vetranie je zabezpečené otvormi v obvodových konštrukciách.  

 
 



           

 

Výplne otvorov 
Na vonkajšej fasáde sú navrhnuté drevené okná a dvere. Okná a dvere sú navrhnuté ako otváravé, sklopné, 
a kombinované s izolačným trojsklom.  
 
Podrobná špecifikácia stavebno-technického riešenia objektu je v PD stavby v časti ASR v rozsahu pre stavebné 
povolenie. 
 

Určenie konštrukčného celku 

V zmysle vyhlášky MV SR č. 334/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení 
neskorších a doplňujúcich predpisov § 13 ods. 5 je konštrukčný celok riešenej stavby rodinného domu 
považovaný za horľavý konštrukčný celok.  
 
Horľavý konštrukčný celok je konštrukčný systém, v ktorom sú požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie 
zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti: 

a) len druhu D2, okrem prípadov kedy prvky D2 spĺňajú požiadavky pre zmiešaný konštrukčný celok 
b) druhu D1, druhu D2 alebo druhu D3 – konštrukčný celok, ktorý nespĺňa požiadavky na nehorľavý alebo 

zmiešaný konštrukčný celok. 
PD časť ASR v rozsahu pre stavebné povolenie nerieši sprístupnenie priestorov imobilným osobám a osobám 

s obmedzenou schopnosťou pohybu. 



           

 

 

3 POŽIADAVKY Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 

3.1     Rozdelenie stavebného objektu na požiarne úseky 
Podľa § 94 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov sa rodinný dom 
charakterizuje ako stavba na bývanie a ubytovanie skupiny A (t. j. stavba na bývanie a ubytovanie do 2 obytných 
buniek /max. 2 byty/) a v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov 
je stavba charakterizovaná zároveň ako nevýrobná stavba. 
 
Z hľadiska posudzovania stavebného RPBS (v zmysle vyhlášky MV SR č. 334/2018 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov podľa prílohy č. 2 a podľa               

STN 92 0201-2:2017 čl. 2.2.3) má posudzovaný stavebný objekt jedno nadzemné požiarne podlažie.  

Za prvé požiarne nadzemné podlažie (1.NP) sa považuje podlažie na kóte ± 0,000 m (podľa čl. 2.2.3 v  STN 92 

0201-2:2017,  t. j. max. 1,50 m pod úrovňou priľahlého terénu do vzdialenosti 3,00 m od stavby). Výška podlahy 

1.NP je na kóte  ± 0,000 m.  

Požiarny úsek je od iných stavieb oddelený požiarno deliacimi konštrukciami alebo odstupovými vzdialenosťami 
podľa § 3 vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. 
    
Požiarna výška posudzovaného stavebného objektu podľa ods. 5 § 7 citovanej vyhlášky a jej doplnku je              
hp = 0,00 m. Požiarna výška stavby je meraná od podlahy prvého nadzemného podlažia po podlahu posledného 
požiarneho podlažia.  
 
Posudzovaná stavba mobilného domu: 
a) je stavba na bývanie a ubytovanie skupiny A,  
b) má jedno stavebné nadzemné podlažie,  
c) má jedno nadzemné požiarne podlažie, 
d) požiarna výška stavby hp= 0,00 m, 
e) konštrukčný celok je horľavý. 

 
Stavba sa delí na požiarne úseky, ak:  
a) sú v nej priestory, ktoré musia tvoriť samostatné požiarne úseky (príloha č. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. 

v znení neskorších a doplňujúcich predpisov) 
b) plocha požiarnych podlaží stavby presahuje dovolenú plochu požiarneho úseku ustanoveného technickou 

normou (STN 92 0201-1), 
c) počet požiarnych podlaží stavby je väčší ako dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku 

ustanoveného technickou normou (STN 92 0201-1), 
d) je v nej aj iný priestor, ktorý musí tvoriť samostatný požiarny úsek a ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 

vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov. 

 
Všetky priestory riešenej novostavby mobilného domu tvoria jeden jednopodlažný požiarny úsek: N1.01.  
 

3.2     Požiarne riziko požiarneho úseku a určenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti  
Požiarne riziko v nevýrobných stavbách PÚ sa vyjadrí podľa § 19 ods. 2 a ods. 3 c) a podľa § 33 vyhlášky MV SR    
č. 94/2004 Z. z. a v znení neskorších a doplňujúcich predpisov, výpočtovým požiarnym zaťažením pv. 
Výpočtové požiarne zaťaženie pre danú stavbu rodinného domu bolo určené z tabuľky K.1 Prílohy K                    
STN 92 0201-1 položka 16, pv = 50 kg.m-2 so súčiniteľom horľavých látok a = 1,0.  

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti je podľa STN 92 0201-2:2017 čl. 3.1 súhrn technických vlastností konštrukcií 

v PÚ, ktoré zabezpečujú ich schopnosť odolávať predpokladaným účinkom požiaru.  



           

 

Riešená stavba rodinného domu tvorí jeden samostatný požiarny úsek (jedna obytná bunka v stavbe na bývanie 
skupiny A) podľa § 94 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov a podľa  
čl. 3.4 STN 92 0201-2:2017 je zaradená do najnižšieho stupňa protipožiarnej bezpečnosti - I. stupeň 
protipožiarnej bezpečnosti (SPB.I). 

V rámci vyššie uvedených kritérií je určený SPB pre PÚ nasledovne: 

N1.01 -  MOBILNÝ DOM  SPB I. 
 

3.3     Požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a druh konštrukčných prvkov 
Požiadavky na najnižšiu požiarnu odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií sa stanovuje 
podľa tab. 5 STN 92 0201-2:2017. Požadované kritériá medzných stavov SK (STN EN 13501-2). 
 

Tabuľka č. 2 

Požiarna odolnosť vybraných požiarnych konštrukcií podľa tab.5 STN 92 0201-2: 
===================================================================================================== 
Pol.  Požiarna konštrukcia                                                      POPK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1c)   Požiarne stropy v poslednom nadzem. podlaží nenosný                              EI 15 
2a3)  Obv. steny zaist. stab. stavby v poslednom nadzemn. podl. z vonk. str.    REI 15 
2a3)  Obv. steny zaist. stab. stavby v poslednom nadzemn. podl. z vnút. str.    REW 15 
8c)   Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku zabezpeč. stabilitu stavby   R 15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kritériá a symboly na hodnotenie požiarnej odolnosti konštrukcií podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV SR                        
č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov :  
R  -  NOSNOSŤ A STABILITA = schopnosť zachovať si nosnosť počas celej doby požiarnej odolnosti 
E  - CELISTVOSŤ =  schopnosť konštrukcie brániť prieniku požiaru 
I   - TEPELNÁ IZOLÁCIA = schopnosť konštrukcie brániť prestupu tepla 
W - IZOLÁCIA RIADENÁ RADIÁCIOU (sálavé teplo) = schopnosť konštrukcie obmedziť intenzitu tepelného žiarenia 
z neohrievaného povrchu 
 
Prestupy rozvodov cez požiarne deliace konštrukcie 
Prestupy rozvodov cez požiarne deliace konštrukcie sa v posudzovanom stavebnom objekte nenachádzajú - celý 
stavebný objekt rodinného domu tvorí jeden požiarny úsek. 
 
Požiarne steny 

Požiarne steny sa v posudzovanom stavebnom objekte nenachádzajú. 

  

Požiarny strop 
Požiarne stropy riešenej stavby rodinného domu musia spĺňať kritériá, celistvosti (E), tepelnej izolácie (I), 
a požiadavku na požiarnu odolnosť (SPB I.) minimálne 15 pre požiarny strop nad posledným nadzemným 
podlažím v súlade s požiadavkami na požiarnu odolnosť podľa čl. 5.4.3 a 5.4.6  STN 92 0201-2:2017.  
 
Požiarny strop v poslednom nadzemnom podlaží musí spĺňať min. REI 15. Požiarna odolnosť konštrukcie 

stropov sa určuje na základe počiatočnej skúšky typu (certifikát o požiarnej odolnosti od výrobcu) alebo 

výpočtom podľa technickej normy.  

Požiarna odolnosť konštrukčných prvkov stropu nie je preukázaná skúškou podľa osobitého predpisu alebo 

výpočtom podľa technickej normy, požadovaná požiarna odolnosť navrhovaných konštrukčných prvkov 

nespĺňa požiadavky požiarnej odolnosti určené podľa tejto TS RPBS. 

 



           

 

Obvodové steny 
Obvodové steny riešenej stavby rodinného domu musia spĺňať kritériá nosnosti a stability (R), celistvosti (E), 
tepelnej izolácie (I), izolácie riadenej radiáciou (W) a požiadavku na požiarnu odolnosť (SPB I.) minimálne 15. 
Obvodová stena, zabezpečujúca stabilitu stavby musí z vnútornej strany spĺňať aspoň kritérium REW 
a z vonkajšej strany aspoň kritérium REI  s požiarnou odolnosťou minimálne 15 minút podľa čl. 5.4.3 a 5.4.6  STN 
92 0201-2:2017. Obvodová stena z vonkajšej strany nemusí spĺňať požiadavku REI pretože sa nenachádza 
v požiarne nebezpečnom priestore a stena netvorí požiarny pás v súlade s čl 5.4.6 STN 92 0201-2:2017. 
 
Navrhnutá drevená konštrukcia s jednotlivými vrstvami a tepelnou izoláciou musia spĺňať požiadavku na 
požiarnu odolnosť z vnútornej strany minimálne REW 15 minút a z vonkajšej strany REI 15 minút. Požiarna 
odolnosť konštrukcie obvodových stien sa určuje na základe počiatočnej skúšky typu (certifikát o požiarnej 
odolnosti od výrobcu) alebo výpočtom podľa technickej normy.  
Požiarna odolnosť konštrukčných prvkov obvodových stien nie je preukázaná skúškou podľa osobitého 
predpisu alebo výpočtom podľa technickej normy, požadovaná požiarna odolnosť navrhovaných 
konštrukčných prvkov nespĺňa požiadavky požiarnej odolnosti určené podľa tejto TS RPBS. 

 
Nosná konštrukcia strechy s funkciou stropu 
Nosná konštrukcia strechy s funkciou požiarneho stropu musí spĺňať kritériá nosnosti a stability (R), celistvosti 
(E), tepelnej izolácie (I), a požiadavku na požiarnu odolnosť (SPB I.) minimálne 15 podľa čl. 5.3.1 a 5.3.2 STN 92 
0201-2:2017.  
 
Nosná konštrukcia strechy s funkciou požiarneho stropu musí spĺňať požiadavky na požadovanú požiarnu 
odolnosť minimálne REI 15 podľa čl. 5.3.1 a 5.3.2 STN 92 0201-2:2017 (viď. požiadavky na požiarny strop). 
Požiarna odolnosť konštrukcie strešného plášťa s nosnou funkciou strechy sa určuje na základe počiatočnej 

skúšky typu (certifikát o požiarnej odolnosti od výrobcu) alebo výpočtom podľa technickej normy. Požiarna 

odolnosť konštrukčných prvkov konštrukcie strechy nie je preukázaná skúškou podľa osobitého predpisu 

alebo výpočtom podľa technickej normy, požadovaná požiarna odolnosť navrhovaných konštrukčných prvkov 

nespĺňa požiadavky požiarnej odolnosti určené podľa tejto TS RPBS. 

 
Požiarne pásy 
Požiarny pás je časť obvodovej steny, ktorá bráni šíreniu požiaru v zvislom smere alebo vo vodorovnom smere do 
vedľajšieho požiarneho úseku podľa STN 92 02 01-2:2017 čl. 5.5.1. V zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. 
a v znení neskorších a doplňujúcich predpisov a čl. 5.5.5 c) STN 92 0201-2:2017 v posudzovanom stavebnom 
objekte nie je potrebné vytvoriť požiarne pásy - požiarna výška stavebného objektu je 0,00 m. 

Požiarne uzávery 

V zmysle § 45 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a v znení neskorších a doplňujúcich predpisov a čl. 5.7      

STN 92 0201-2:2017 v posudzovanom stavebnom objekte nemusia byť vyhotovené požiarne uzávery.  

 
Požadovaná požiarna odolnosť, kritéria nosných a požiarnych konštrukcií, druhy konštrukčných prvkov a SPB 
požiarneho úseku je stanovená a zakreslená v Prílohe č. 1. 

 
Pred realizáciou stavby (resp. stavebných konštrukcií) je potrebné skladby stavebných konštrukcií prekonzultovať 

s výrobcom resp. so spoločnosťou, ktorá bude na kolaudačné konanie dokladovať na jednotlivé konštrukcie SK 

alebo CE vyhlásenia o parametroch podľa zákona NR SR č. 69/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. 

a v znení neskorších a doplňujúcich predpisov.  



           

 

 

3.4    Únikové, evakuačné a zhromažďovacie priestory  
Zo stavby mobilného domu musia viesť minimálne dve nechránené únikové cesty k východom priamo na voľné 
priestranstvo. Použitie jednej nechránenej únikovej cesty z plošne malých priestorov je možné v prípade, že 
riešený objekt vyhovuje tabuľke 3 a čl. 8.2.2 STN 92 0201-3. 
Riešená stavba RD bude mať jednu nechránenú únikovú cestu – vyhovuje tabuľke 3 a čl. 8.2.2 STN 92 0201-3. 
 
Nechránené únikové cesty sú charakterizované podľa § 51 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení 
neskorších a doplňujúcich predpisov. Jedná sa o všetky únikové cesty v stavbe, ktoré nie sú chránené voči 
účinkom požiaru a ktoré vedú z každého požiarneho úseku po rovine k východu na voľné priestranstvo.  
 
Úniková cesta v stavbe na bývanie a ubytovanie skupiny A musí byť v zmysle § 94 ods. 6 vyhlášky MV SR               
č. 94/2004 Z. z. široká najmenej 0,90 m (šírka schodiska) a šírka dverí na tejto únikovej ceste nesmie byť menšia 
ako 0,80 m (šírka dvier 0,80m). Táto podmienka je splnená. 

 
Začiatok nechránenej únikovej cesty je určený podľa čl. 10.3.1 STN 92 0201-3 b) a podľa § 65 ods. 5 b) vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov.  
Únikové cesty v posudzovanom objekte nemusia byť vybavené núdzovým osvetlením ani bezpečnostným 
značením. Budú osvetlené denným a umelým svetlom podľa § 73 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení 
neskorších a doplňujúcich predpisov. Špecifické požiadavky na vetranie únikových ciest sa neurčujú. 

 
Úniková cesta zo stavebného objektu vyúsťuje priamo na  voľné priestranstvo, čo je vyhovujúce. Dovolený čas 
evakuácie osôb, dĺžka aj šírka únikovej cesty vyhovujú požiadavkám STN 92 0201-3 a vyhláške MV SR č. 
94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov.  
 

 
3.5   Odstupové vzdialenosti 
Jedným z predmetov posúdenia riešeného stavebného objektu rodinného domu z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti je stanovenie odstupových vzdialeností vo vzťahu k susedným stavebným objektom na susedných 
parcelách a naopak. Odstupové vzdialenosti a vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru definuje § 79 a § 80 
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201-4.  
Požiarne nebezpečný priestor sa okolo stavby vymedzuje odstupovými vzdialenosťami. Je to priestor okolo 
stavby, z ktorého sa môže preniesť požiar sálaním tepla alebo padajúci časťami horiacej konštrukcie. Z toho 
dôvodu sa v ňom nesmú nachádzať žiadne objekty bez príslušnej požiarnej odolnosti. 
 
Postup posúdenia odstupových vzdialeností od otvorov v obvodových konštrukciách  
Obvodové steny novostavby mobilného domu sú tvorené konštrukciou, ktorá je považovaná za 100 % požiarne 
otvorenú plochu -  nie je preukázaná jej požiarna odolnosť. Nosná konštrukcia je tvorená konštrukčnými 
prvkami druhu D3 – horľavé.    
Za úplne požiarne otvorenú plochu sa považujú aj otvory v obvodových konštrukciách – okná, dvere, brány 
a pod. Táto skutočnosť bude zohľadnená pri posudzovaní odstupových vzdialeností a požiarne nebezpečného 
priestoru. 
 
Podľa STN 92 0201-4 čl. 5.3.1 sa odstupové vzdialenosti určia z rovnice (8) a odčítajú sa z tabuľky 6.  

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Budovy pre bývanie a ubytovanie skupiny A 
 
Miesto posúdenia: Strana 1 
Percento požiarne otvorenej plochy:   100  % 
Dĺžka PÚ:        15,35 m 
Počet požiarnych podlaží PÚ:     1 



           

 

Nosné a požiarne deliace konštrukcie   D3 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   8,1 m   ***** 
Odstupová vzdialenosť bola určená podľa Tabuľky 6 STN 92 0201-4 so 
zohľadnením nosných a požiarnodeliacich konštrukcií druhu D3. 

 
Miesto posúdenia: Strana 2 
Percento požiarne otvorenej plochy:   100  % 
Dĺžka PÚ:        11,44 m 
Počet požiarnych podlaží PÚ:     1 
Nosné a požiarne deliace konštrukcie   D3 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   7,6 m   ***** 
Odstupová vzdialenosť bola určená podľa Tabuľky 6 STN 92 0201-4 so 
zohľadnením nosných a požiarnodeliacich konštrukcií druhu D3. 

 
Miesto posúdenia: Strana 3 
Percento požiarne otvorenej plochy:   100  % 
Dĺžka PÚ:        3,75 m 
Počet požiarnych podlaží PÚ:     1 
Nosné a požiarne deliace konštrukcie   D3 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   5,4 m   ***** 
Odstupová vzdialenosť bola určená podľa Tabuľky 6 STN 92 0201-4 so 
zohľadnením nosných a požiarnodeliacich konštrukcií druhu D3. 
 
Miesto posúdenia: Strana 4 
Percento požiarne otvorenej plochy:   100  % 
Dĺžka PÚ:        7,69 m 
Počet požiarnych podlaží PÚ:     1 
Nosné a požiarne deliace konštrukcie   D3 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   6,8 m   ***** 
Odstupová vzdialenosť bola určená podľa Tabuľky 6 STN 92 0201-4 so 
zohľadnením nosných a požiarnodeliacich konštrukcií druhu D3. 

 

Miesto posúdenia: Strana 5 
Percento požiarne otvorenej plochy:   100  % 
Dĺžka PÚ:        11,6 m 
Počet požiarnych podlaží PÚ:     1 
Nosné a požiarne deliace konštrukcie   D3 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   7,6 m   ***** 
Odstupová vzdialenosť bola určená podľa Tabuľky 6 STN 92 0201-4 so 
zohľadnením nosných a požiarnodeliacich konštrukcií druhu D3. 

 
Miesto posúdenia: Strana 6 
Percento požiarne otvorenej plochy:   100  % 
Dĺžka PÚ:        3,75 m 
Počet požiarnych podlaží PÚ:     1 
Nosné a požiarne deliace konštrukcie   D3 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   5,4 m   ***** 
Odstupová vzdialenosť bola určená podľa Tabuľky 6 STN 92 0201-4 so 
zohľadnením nosných a požiarnodeliacich konštrukcií druhu D3. 

 

Objekt SO 01 Mobilného dom nemá určené umiestnenie na pozemku investora. Vzhľadom k stanoveným 
odstupovým vzdialenostiam je potrebné stavbu umiestniť tak, aby boli dodržané požiadavky tejto technickej 
správy RPBS a požiadavky právnych predpisov a technických noriem STN 0201-4 a vyhlášky MV SR č. 
94/2004Z.z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov. Požiarne nebezpečný priestor pred požiarne 
otvorenou plochou požiarneho úseku je ohraničený plochou, vedenou v odstupovej vzdialenosti (d) 



           

 

rovnobežne s požiarne otvorenou plochou požiarneho úseku SO 01 Mobilného domu.  Vymedzenie požiarne 
nebezpečného priestoru stavby bude slúži na zabránenie rozšírenia sa požiaru z objektu rodinného domu na 
susedné objekty. 
 
V požiarne nebezpečnom priestore požiarneho úseku stavby môžu byť umiestnené: 

- iné požiarne úseky ak ich obvodové steny zasahujúce do požiarne nebezpečného priestoru majú požadovanú 
požiarnu odolnosť podľa 2.6.3 písm. A) STN 92 0201-4. 

- pozemné komunikácie  
- dopravné a iné pomocné technické a technologické zariadenia (potrubné, káblové mosty, dopravníky a pod.) 

slúžiace danému požiarnemu úseku alebo stavbe 
- otvorené stavby vodohospodárskych zariadení 
- sklady a skládky nehorľavých látok voľne uložených alebo v nehorľavých obaloch. 
Zároveň platí že požiarne nebezpečný priestor môže zasahovať do verejného priestranstva (napr. ulice, 
námestia, parku, priestoru vodnej plochy).  
Ak požiarne nebezpečný priestor  zasahuje do susedných pozemkov, musí sa riešiť v rámci stavebného 
konania. 

 
 

 



           

 

 

4 PROSTRIEDKY A ZARIADENIA NA PROTIPOŽIARNY ZÁSAH 

Prístupová komunikácia 
Prístupová komunikácia  na zásah musí viest aspoň do vzdialenosti 50 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý 
sa predpokladá zásah. Pred parcelou 2551/418 je vybudovaná cestná komunikácia obce ulica Juraja Poliaka. 
Z tejto cesty sa predpokladá príjazd hasičskej jednotky HaZZ Žilina.  
Taktiež musia byť dodržané požiadavky § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich 
predpisov:   

- únosnosť a zaťaženie jednou nápravou vozidla najmenej 80 kN,  
- musí viesť aspoň do vzdialenosti 50 m od stavby, 
- jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu, 

umožňujúcu otáčanie vozidla,  
- vjazd na prístupovú komunikáciu musí mať šírku minimálne 3,5 m a výšku 4,5 m. 

 
Prístupová cesta k pozemku investora je existujúca. Osadenie stavby je potrebné vykonať tak, aby bola splnená 
požiadavka na maximálnu vzdialenosť 50m prístupovej komunikácie od vstupu do riešenej stavby.   
 
Nástupná plocha  
Pri stavebnom objekte sa v zmysle § 83 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich 
predpisov nepožaduje zriadenie nástupných plôch, pretože požiarna výška je menšia ako 9,00 m. Riešená stavba 
rodinného domu má otvory v obvodových konštrukciách vhodné na vedenie zásahu aj z vonkajšieho priestoru.  
 

      Vnútorná zásahová cesta 
V súlade s § 84 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov nemusí byť 
v posudzovanom stavebnom objekte vybudovaná vnútorná zásahová cesta, pretože stavebný objekt má požiarnu 
výšku nadzemnej časti menej ako 22,5 m a hĺbku menšiu ako 30,00 m. 
 
Vonkajšia zásahová cesta 
Podľa § 86 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov nemusí byť 
v stavebnom objekte vybudovaná vonkajšia zásahová cesta, pretože pôdorysná plocha navrhovaného mobilného 
domu je menej ako 200 m2. 



           

 

 

5 POŽIARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA 

Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 
Podľa § 3 vyhlášky č. MV SR 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších 
predpisov, musí byť stavba pre prípad vzniku a rozšírenia požiaru zabezpečená vodou na hasenie požiarov. Voda 
na hasenie požiarov sa zabezpečuje zariadeniami na dodávku vody na hasenie požiarov. 
 
V zmysle § 4 uvedenej vyhlášky musia zdroje vody, ktoré poskytujú vodu na hasenie požiarov, byť schopné trvalo 
zabezpečovať potrebu vody na hasenie požiarov najmenej po dobu 30 minút a musia mať vyhovujúce podmienky 
na čerpanie vody. V súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 
a v zmysle STN 92 0400, možno pre stavbu stanoviť celkové množstvo požiarnej vody na Q = 7,5 l.s-1,                   
DN = 80 mm (pretože plocha požiarneho úseku nie je viac ako 200 m2). 
 
V zmysle požiadaviek § 10 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 699/2004, nie je potrebné umiestniť vo vnútri stavby 
hadicové zariadenie (nástenné požiarne hydranty s plochou hadicou alebo hadicové navijaky s tvarovo stálou 
hadicou), pretože sa jedná o stavbu na bývanie a ubytovanie skupiny A = rodinný dom. Zabezpečenie stavby 
rodinného domu požiarnou vodou z vonkajšieho priestoru musí byť aspoň jedným jestvujúcim (alebo novým) 
podzemným požiarnym hydrantom (min. DN 80 mm), ktorý sa však musí nachádzať maximálne 200,00 m od 
riešenej stavby rodinného domu (napr. na verejnom vodovode avšak minimálne DN 80 mm)a minimálne 5,0 m 
od stavby a mimo požiarne nebezpečný priestor. Uvedené vzdialenosti sa merajú po skutočnej trase vedenia 
hadíc alebo jazdnej trase mobilnej hasičskej techniky, pri dodržaní ďalších súvisiacich požiadaviek vyhlášky MV SR 
č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400. Zabezpečenie stavby rodinného domu požiarnou vodou z vonkajšieho priestoru 
musí byť jednou z nasledujúcich možností: 
 
- Alternatíva č. 1: Aspoň jedným jestvujúcim (alebo novým) požiarnym hydrantom, 
- Alternatíva č. 2: Požiarnou studňou, 
- Alternatíva č. 3: Podzemnou požiarnou nádržou,  
- Alternatíva č. 4: Prírodným zdrojom vody (napr. jazero, rieka, studňa a podobne). 

Pri dodržaní požiadaviek na požiarnu vodu uvedených vo vyhláške MV SR   č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400. 
 

Odporúčanie: Alternatíva č.1 
Požiarny hydrant vybudovaný na vodovodnom potrubí sa musí nachádzať vo vzdialenosti min. 5 m a max. 200 
m od riešenej stavby rodinného domu. Požiarny hydrant pre riešený stavebný objekt musí vyhovovať vyhláške 
MV SR č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400. Ak sa požiarny hydrant nenachádza v stanovenej vzdialenosti alebo 
nespĺňa vyššie spomínané požiadavky investor zabezpečí vodu na hasenie inou z uvedených alternatív 
v súlade s vyššie spomínanými predpismi. 

 
Vybavovanie stavieb prenosnými hasiacimi prístrojmi  
V zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov, ktorou sa ustanovujú 
vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a 
pojazdných hasiacich prístrojov. Pre zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti stavby odporúčam umiestniť do 
priestorov riešenej novostavby rodinného domu, jeden prenosný hasiaci prístroj práškový s hmotnosťou 6 kg 
(umiestnenie hasiaceho zariadenia je na zvážení investora). 

 
Stabilné hasiace zariadenie (SHZ), zariadenie na odvod dymu a tepla (ZODT), zariadenia elektrickej požiarnej 
signalizácie (EPS) a hlasová signalizácia požiaru (HSP) 
V zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a v znení neskorších a doplňujúcich predpisov posudzovaný stavebný 
objekt nemusí byť vybavený zariadením SHZ, ZODT, EPS a HSP. 



           

 

 

6   TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV 

Elektroinštalácia 
Elektroinštalácia musí byť navrhovaná a inštalovaná v súlade s platnými STN. Požiadavky na káble je potrebné 
riešiť v zmysle STN 92 0203. Pre návrh elektroinštalácie, použitých zariaďovacích elektro predmetov a 
zabezpečenosti krytia je potrebné vypracovať protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle platných STN        
(STN 33 2000-5-51) na základe presnej špecifikácie užívania jednotlivých priestorov posudzovaného stavebného 
objektu. Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou projektu elektroinštalácie. 
 
Elektrické rozvody musia byť navrhnuté podľa druhu prostredia v súlade s vyhláškou MV SR č. 152/2009 Z. z. 
v znení neskorších a doplňujúcich predpisov, STN 33 2000-5-51:2007-04 a zrealizované v súlade s platnými STN 
pre danú profesiu a na kolaudačné konanie musí byť doložená potvrdením o odbornej prehliadke a skúške. 
 
Ochrana pred bleskom 
Proti atmosférickému prepätiu musí byť posudzovaný stavebný objekt chránený sústavou bleskozvodov v zmysle             
STN EN 62305-1 až 4 (34 1390) a dotknutých platných noriem a na kolaudačné konanie musí byť doložené 
potvrdenie o vykonanej odbornej prehliadke a skúške. 
 



           

 

7   SÚVISIACE A CITOVANÉ PRÁVNE PREDPISY, NORMY A LITERATÚRA 

STN 92 0201-1  Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenie. Časť l, 

STN 92 0201-2   Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenie. Časť 2, 
STN 92 0201-3   Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenie. Časť 3, 
STN 92 0201-4   Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenie. Časť 4, 
STN 92 0202-1   Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavenie stavieb hasiacimi prístrojmi, 
STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka energie pri požiari, 
STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami, 
STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov, 
STN EN 13501 Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru 

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov 
stavieb. Časť 1 a 2, 

STN EN 62305-1 až 4 (34 1390) Ochrana pred bleskom. 
 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (úplné znenie 2015), 
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii (úplné znenie 2015), 
Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie 
pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov, 
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, 
Vyhláška MV SR č. 225/2012 Z. z., vyhláška MV SR 334/2018 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR         
č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb a v znení vyhláška MV SR č. 307/2007 Z. z., 
Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri 
inštalácií a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného 
vykurovania a pri výstavbe a používaní kom. a dymov. a o lehotách ich čistenia a vykonávanie kontrol. 
Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci, ktorá zrušuje nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z. z.. 
 

Skratky použité v texte 

RPBS riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby NÚC nechránená úniková cesta 

ZKPO základná koncepcia požiarnej ochrany EPS elektrická požiarna signalizácia 

PO požiarna odolnosť SHZ stabilné hasiace zariadenie 

PDK požiarne deliace konštrukcie HSP hlasová signalizácia požiaru 

POSK požiarna odolnosť stavebných konštrukcií ZODT zariadenie na odvod dymu a tepla 

PÚ požiarny úsek  MV SR ministerstvo vnútra SR 

NP nadzemné podlažie POP požiarne otvorená plocha 

SPB stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ ÚPOP úplne požiarne otvorená plocha 

ÚC únikové cesty ČPOP čiastočne požiarne otvorená plocha  

OV odstupové vzdialenosti  PNP požiarne nebezpečný priestor 



           

 

8   ZÁVER A PRÁVNE UPOZORNENIA 

Opatrenia protipožiarnej bezpečnosti musí zabezpečovať vlastník stavebného objektu alebo užívateľ v zmysle 
Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších a doplňujúcich predpisov. 

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je vypracované v zmysle platných STN a technických predpisov z 
odboru protipožiarnej bezpečnosti stavby platných v dobe spracovania. Táto PD RPBS pozostáva z tejto 
technickej správy a  grafickej časti. 

Preventívne opatrenia protipožiarnej bezpečnosti musia byť zakotvené v návrhu stavebného objektu a jeho 
dispozičnom a stavebno-technickom riešení. Požiadavky z hľadiska RPBS je potrebné 
zakomponovať (zohľadniť) do jednotlivých častí profesií. Táto PD RPBS je spracovaná pre stupeň PD stavby v 
rozsahu pre stupeň PD: pre účely vydania stavebného povolenia. Nenahrádza realizačnú a ani dodávateľskú 
dokumentáciu. Autor RPBS nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.  

 

Na základe výsledkov posúdenia plnenia podmienok RPBS je možné predbežne konštatovať, že situovanie 
posudzovanej stavby (resp. stavebného objektu) a navrhované stavebné konštrukčné riešenie pri splnení 
požadovaných kritérií a požiadaviek kladených v tomto RPBS vyhovuje požiadavkám kladených vyhláškou     
MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších a doplňujúcich predpisov, ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a príslušným kódexom noriem v 
odbore protipožiarnej bezpečnosti stavieb v dobe spracovania tohto RPBS. Predmetný projekt RPBS stráca 
platnosť, ak dôjde k nedodržaniu požiadaviek uvedených v predošlých článkoch a k zisteniu, že posudzované 
priestory, stavebné konštrukcie a otvory v posudzovanej PD sú odlišné, zmenené. 

 
PRÁVNE UPOZORNENIA 
Celý tento súhrny dokument je označený ako originál, jeho kopírovanie, upravovanie, alebo inak digitálne šírenie, 
predávanie tretím osobám je bez písomného súhlasu autora tejto časti PD zakázané a trestné podľa § 21         
odst. d), zákona č. 383/1997 Z.z. SR a v znení neskorších a doplňujúcich zákonov. 

Výtlačok tejto PD RPBS bez originálnej pečiatky, podpisu na titulnej a každej piatej strane nemôže byť použitý na 
úradné úkony (napr. na vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom). Toto RPBS bude 
slúžiť pre určenie protipožiarnych bezpečnostných opatrení vzhľadom na využívanie priestorov posudzovaného 
stavebného objektu. Meniť obsah tohto RPBS je možné len na základe očíslovaných dodatkov, ktoré musia 
byť podpísané a opečiatkované špecialistom požiarnej ochrany, ktorý má platné osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti. 

Ak nie ste adresát, je prísne zakázané akékoľvek používanie, kopírovanie a rozširovanie informácií v ňom 
obsiahnutých. Dokument je chránený autorským zákonom SR. 

 

 

PRÍLOHY 

Príloha k TS RPBS č. 1 – Grafická dokumentácia 

Č.V. Názov Počet A4 Mierka 

PBS 01 PÔDORYS 1.NP 1xA4 1:200 

PBS 02 REZ 1xA4 1:50 
 


