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Názov:

Kuchyňa, letisko – rekonštrukcia prevádzkových plôch

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Malacky

Katastrálne územie:

Bažantica

Druh stavby:

Rekonštrukcia

Stupeň:

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)

1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY
Letecká základňa Malacky alebo Malacky-Kuchyňa (ICAO: LZMC) je letecká základňa, ktorá sa
nachádza v blízkosti mesta Malacky a obce Kuchyňa, neďaleko Pezinských Karpát, v Záhorskej
nížine, Vojenský obvod Záhorie. Ide o domovskú základňu Dopravného krídla generála Milana
Rastislava Štefánika Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dopravná letka krídla je
vyzbrojená lietadlami C-27J Spartan a L-410 Turbolet.
Územie je rovinaté. Riešená stavba je odbavovacia plocha APN 4, slúži na odstavenie, naloženie
vyloženie a presun lietadiel.
Priečny sklon existujúcej spevnenej plochy smerom od hangáru je 1%, pozdĺžny sklon je 0.,67%
a 0,52%. Severozápadne je plocha napojená spojovacou dráhou TWY F s odbavovacou plochou APN
2 a rolovacou dráhou TWY A. Výhľadovo je navrhnutá nová spojovacia dráha ECHO 1 TWY G,
napájajúca sa na plochu APN 4 v juhozápadnom rohu ,kde v projekte je táto skutočnosť zohľadnená
a zosúladená s touto PD.

Zároveň existujúca plocha je rozšírená

v južnej časti tak, aby vznikol

pravidelný tvar plochy.
Kultúrne pamiatk y:
Stavba nezasahuje do žiadnych kultúrnych pamiatok ani chránených objektov. V blízkosti stavby
sa žiadne takéto objekty nenachádzajú.
Chránené územia:
Rekonštruovaná plocha sa

neprechádza žiadanými chránenými územiami ani lokalitami. Stavba

nezasahuje do lokalít NATURA 2000 (územia európskeho významu a chránené vtáčie územia).
Inžiniersk e siete:
V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete. Plánovaná je výstavba návestidla (v rámci
výstavby dráhy ECHO 1). Toto návestidlo je plánované v mieste rozšírenia odstavnej plochy APN 4.
V prípade ak bude návestidlo vybudované v predstihu tohto projektu, bude potrebná jeho prekládka.
Súčasťou stavby je vybudovanie nového osvetlenia plochy APN 4 a vybudovanie nového
odvodňovacieho systému plochy APN 4.
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2 VHODNOSŤ STAVEBNÉHO POZEMKU
Stavba rieši rekonštrukciu a prestavbu existujúcej spevnenej plochy s jej rozšírením o 20 m.
Rozšírenie plochy je navrhnuté na pozemku stavebníka. Žiadne špeciálne nároky na záber pozemkov
nie sú.

3 POŽIADAVKY NA NEVYHNUTNÚ PREVÁDZKU SPEVNEJ PLOCHY
Stavba bude realizovaná tak, že počas celej doby výstavby bude plocha uzatvorená a práce
prebehnú v 1 etape. Maximálna doba výstavby je 3 mesiace. Počas výstavby nebude možné využívať
plochu APN 4.

4 OPIS STAVEBNÉHO DIELA
Projekt stavby Kuchyňa, letisko – rekonštrukcia prevádzkových plôch rieši rekonštrukciu krytu
existujúcej spevnenej cemetobetónovej plochy a rozšírenie tejto plochy o 20 m novej vozovky smerom
k rolovacej dráhe TWY A v mieste existujúcej zelene.

5 STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY
V súčasnej dobe vykazuje existujúca spevnená plocha poruchy krytu konštrukcie vozovky. Na
základe diagnostiky bola navrhnutá rekonštrukcia krytu a to odstránením 220 mm krytu vozovky
a položenie novej vrstvy cementobetóneveho krytu hr. 220 mm.
Existujúca plocha je šírky cca 60 m, dĺžky cca 374 m. Je navrhnuté rozšírenie existujúcej plochy
o 20m na dĺžke 358,79 m a to od severozápadného rohu po plánovanú spojovaciu dráhu ECHO 1
TWY G, s navrhnutím vybúraním postranného pásu asfaltovej vozovky a napojením priamo na
betónovú vozovku TWY G, s posunutím návestidla spojovacej dráhy. Taktiež existujúca plocha je
rozšírená v južnej časti tak, aby vznikol pravidelný tvar plochy. Celková riešená plocha predstavuje
32 043 m2.
V rámci rozšírenia je navrhnuté vybúranie existujúcej spevnenej plochy slúžiacej v minulosti na
osadenie protihlukovej steny. V rámci
uvažované na plynulé napojenie

na

vypracovaného stavebného zámeru bolo zohľadnené a aj

budúci stav novej rolovacej dráhy TWY G

- spojovacia dráha

ECHO 1, ktorá sa v súčasnosti realizuje.
Na ploche je navrhnuté rozmiestnenie odstavných miest lietadiel aj s kotviacimi prvkami pre typy
lietadiel L 410 Turbolet aC27J Spartan. Celkovo je navrhnutých 7 odstavných miest.
Odvodnenie celkovej plochy je navrhnuté do betónového žľabu umiestneného vo vonkajšej hrane
rozšírenej plochy, po celej dĺžke, so zaústením do vsakovacích boxov.
Nasvetlenie celkovej plochy je zo stožiarov umiestnených pozdĺž spevnenej plochy na strane
hangáru, v mieste hangáru umiestnené na hangáre.

5.1 DOPRAVNO INŽINIERSKE ÚDAJE
Neboli realizované, všetky podklady poskytol objednávateľ.
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5.2 OPIS HLAVNÝCH OBJEKTOV STAVBY
Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:
D 01 Prevádzková plocha
D 02 Dažďová kanalizácia
D 03 Verejné osvetlenie
Všetok vybúraný materiál, ktorý sa na stavbe ďalej nezhodnotí bude odvezený na skládku
odpadov, kde sa riadne uloží. Vybúrané betóny sa nesmú sypať do vodného toku. Frézovaný materiál
bude odovzdaný na skládku.

5.2.1 D 01 Prevádzková plocha
Miesto stavby :

Letisko Kuchyňa

Okres :

Malacky

Kraj :

Bratislavský

Katastrálne územie :

Bažantica

Druh stavby :

Rekonštrukcia

Stupeň PD :

DSZ

Správca objektu:

Ministerstvo obrany SR

Účel stavebného objektu
Účelom SO je rekonštrukcia a rozšírenie prevádzkových plôch.
Stručný popis prác
Stavebný objekt zahŕňa návrh rekonštrukcie existujúcej plochy a návrh rozšírenia o 20 m
Smerové a výškové vedenie existujúcej plochy ostáva zachované, novo navrhovaná plocha pokračuje
v priečnom a pozdĺžnom sklone existujúcej plochy. Pozdĺžny sklon je 0,67% a 0,52%. Priečny sklon
existujúcej

aj

novo navrhovanej

plochy

je jednostranný

1%.

Vozovky sú cementobetónove.

Konštrukcia novej plochy je celkovej hrúbky 700 mm.
V rámci projektu je navrhnutá úprava hrany spevnenej plochy na juhovýchode a to rozšíreným
a vyrovnaným. Rekonštruovaná existujúca plocha má navrhnutú výmenu celej konštrukcie vozovky
odstavnej plochy. Je navrhnuté odstránenie starého krytu hrúbky 220 mm pod ktorým sa nachádza
vrstva štrkodrviny. Táto bude tak isto odstránená. Celková hrúbka vybratia starých vrstiev je cca 400 –
420 mm. Následne bude zrealizovaná úprava podložia jeho vápnením na mieste. Následne bude
vyhotovená nová konštrukcia odstavnej plochy s cementobetónovým krytom.
Konštrukcia plochy APN4 v celej ploche (vybúrania a v mieste jej doplnenia a rozšírenia):
Cementobetónový kryt CB I;
Podkladový afaltobetón ACo – 11
Spojovací asfaltový postrek PS-A, 1,0 kg/m2
Štrkodrvina Š D 32 Gc
Vápenná stabilizácia podložia

STN 73 6123
STN 73 6124

200 mm
50 mm

STN 73 6126
STN EN 14227-11

170 mm
450 mm
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870 mm
700 mm

Požiadavky na únosnosť vrstiev:
 Zemná pláň: Edef,2 = 45 MPa; Edef,2/Edef,1=2,5 (V prípade nedosiahnutia únosnosti na
pokusnej referenčnej ploche 3x3 m, bude vykonaná výmena podložia min. hrúbky 350
mm. Hrúbka sa upresní na základe výsledkov skúšky únosnosti na referenčnej ploc he)
 Únosnosť na vrstve ŠD 32 Gc: Edef,2 = 60 MPa; Edef,2/Edef,1=2,5
V novej CB vozovke (na celej ploche APN4) budú prevedené škáry:




dilatačná škára
pracovná škára
kontrakčná škára

Do jednotlivých škár budú vložené kĺzne oceľové tŕne a oceľové kotvy, ktoré musia spĺňať
požiadavky STN 736123. Škáry budú ošetrené zálievkou aplikovanou za studena.
Odvodnenie plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do odvodňovacích
zariadení. Odvodnenie spevnených plôch je navrhnuté pomocou betónových žľabov s únosnosťou F
900 uložených pozdĺž celej rozšírenej plochy zaústené do vsakovacích boxov. Je navrhnutá výmena
odvodňovacieho žľabu pred hangárom 2 na dĺžke 54 m s napojením na existujúci odvodňovací
systém.
Východiskové podklady


Zadanie objednávateľa,



Katastrálna mapa,



Geodetick é zameranie –v súradnicovom systéme S-JTSK, výšk ovom systéme Balt p.v.,



Archívny inžiniersk o - geologick ý priesk um,



Archívne projek tové dok umentácie,



Leteck é predpisy SR (Let 1-16, L14),



Platné normy a predpisy STN,



Závery z pracovných stretnutí a k onzultácií s užívateľom, objednávateľom,



Závery z prehliadok stavenisk a.



Závery z diagnostik y a priesk umov

5.2.2 D 02 Dažďová kanalizácia
Miesto stavby :

Letisko Kuchyňa

Okres :

Malacky

Kraj :

Bratislavský

Katastrálne územie :

Kuchyňa

Druh stavby :

Novostavba

Stupeň PD :

DSZ
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Ministerstvo obrany SR

Účel stavebného objektu
Účelom objektu je zriadenie odvodňovacieho systému prevádzkovej plochy.
Stručný popis prác

Existujúci stav :
V súbehu s letiskovou dráhou TWY A je vedené potrubie dažďovej kanalizácie z bet.rúr
DN600 (riešiteľ: Vojenský proj.ústav Praha). Potrubie je na úseku medzi navrhovanou prepojovacou
dráhou ECHO1 a koncom rekonštruovanej spevnenej plochy vybudované z bet.rúr DN600. Min sklon
na trase kanalizácie (úsek nachádzajúci sa západným smerom od prepojovacej dráhy ECHO 1) je
2,5‰. Kanalizácia bola dimenzovaná na dážď s trvaním 15min a periodicitu p=2. Špecifická intenzita
takéhoto dažďa je 97 l/s/ha. Kapacitný prietok bet.rúr DN600, pri min. sklone a uvažovanej drsnosti
potrubia (n = 1mm) predstavuje množstvo Q k = 321,85 l/s.
V roku 2018
bola spracovaná PD prepojovacej dráhy ECHO1( riešiteľ: K -TERM s.r.o.
Bratislava, v 10/2018), ktorej súčasťou bol aj návrh dažďovej kanalizácie, ktorou bude voda
z povrchového odtoku dráhy odvádzaná do existujúcej kanalizácie DN600.
Voda z povrchového odtoku prevádzkovej spevnenej plochy je v súčasnosti povrchovo
odvádzaná na priľahlú trávnatú plochu, kde prirodzene zasakuje do terénu.
Posúdenie existujúcej kanalizácie DN600
Ak by sa existujúca kanalizácia posudzovala na návrhový dážď s p=2 a trvaním 15min
(popísaný v bode 1) a do kanalizácie by bola odvodnená prepojovacia dráha ECHO1, tak ako je
uvažované v PD ( K-TERM s.r.o. Bratislava ) a rekonštruovaná prevádzková dráha, vyplývalo by
z toho nasledovné:
Odvodňovaná plocha prepoj.dráhy ECHO1........................S 1 = 8616m2 = 0,8616 ha
Odtokový súčiniteľ ...............................................................φ = 0,9
Špec.intenzita dažďa s trvaním 15 min..............................q15 = 97 l/s/ha
Odtokové množstvo z dráhy ECHO 1.............................................Q1 = S1 x φ x q15 = 75,21 l/s
Odvodňovaná rekonštr. prevádzk. plocha .........................S 2 = 30620m2 = 3,062 ha
Odtokový súčiniteľ ...............................................................φ = 0,9
Špec.intenzita dažďa s trvaním 15 min..............................q 15 = 97 l/s/ha
Odtokové množstvo z rekonštr.prevádzk.plochy............................Q2 = S2 x φ x q15 = 267,31 l/s
Celkové odtokové množstvo QC odvádzané do exist.kanalizácie DN600 by v tomto prípade
bolo:
QC =
Z uvedeného
prevádzkovej plochy
2,5‰ :
QC ˃

Q1 + Q2 = 342,52 l/s
vyplýva, že celkové odtokové množstvo z dráhy ECHO1 a rekonštruovanej
pred hangármi je väčšie ako kapacitný prietok pre potrubie DN600, pri sklone
Qk ......................342,52 l/s ˃ 321,85 l/s

Zároveň upozorňujem na súčasne platnú STN 756101, časť dimenzovanie dažďovej
kanalizácie, podľa ktorej sa dažďová kanalizácia navrhuje na dážď s periodicitu p=0,5 ( 1x za 2 roky),
resp. p=0,2 (1x za 5 rokov). V prípade týchto periodicít ide o špecifické intenzity dažďa (s trvaním 15
min) q15 = 146 l/s/ha, resp. q15 = 179 l/s/ha , čo má za následok aj väčšie návrhové odtokové
množstvá z daných odvodňovaných plôch.
Záver : Z k apacitného hľadisk a nebude existujúce potrubie schopné previesť celk ové
odtok ové množstvo z oboch spevnených plôch (dráha ECHO1 + prevádzk ová plocha). Keďže sa
s odvodnením prepojovacej dráhy ECHO1 do exist.k analizácie uvažovalo, je potrebné vodu
z povrchového odtok u prevádzk ovej plochy odvádzať iným spôsobom – pozri navrhované riešenie.
Navrhované riešenie:
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Predmetom riešenia profesie Vodné hospodárstvo je odvádzanie zrážkovej vody
z povrchového odtoku z rekonštruovanej a rozširovanej prevádzkovej spevnenej plochy pred
hangármi, v zmysle platnej legislatívy a STN.
Zrážk ová voda z povrchového odtok u celej navrhovanej spevnenej plochy:
Plocha (existujúca + rozšírenie): .................................................. .....................S=3,062 ha
Odtokový súčiniteľ..............................................................................................ψ= 0,9
Špecifická intenzita dažďa s trvaním 15 min s periodicitou p = 0,2 (1x za 5 rokov)
– ombrografická stanica Kuchyňa....................................................................q 15=179 l/(s.ha)
QD = S x ψ x q15 = 3,062 x 0,9 x 179 = 493,29 l/s
Navrhovaná prevádzková spevnená plocha je na základe spôsobu využitia rozdelená na tri
funkčné plochy. Prvá časť sa bude využívať ako odstavná plocha pre lietadlá s možnosťou ich
tankovania, druhá časť bude slúžiť na rozmrazovanie lietadiel a tretia na príjazd, resp. odjazd lietadiel.
Vzhľadom
na
výsledok
posúdenia
existujúcej
kanalizácie
DN600,
požiadavku
investora, súčasné trendy nakladania s dažďovými vodami (nezaťažovať kanalizácie a vodné toky
dažďovou vodou) a rozdielne znečistenie jednotlivých funkčných plôch, navrhujem z každého typu
plochy odvádzať vodu z povrchového odtoku samostatne.
Navrhované riešenie preto spočíva z :
a. odvádzania vody z povrchového odtoku z plochy určených na odstavenie a tankovanie
lietadiel
b. odvádzania vody z povrchového odtoku z plochy určenej na rozmrazovanie
c. odvádzania vody z povrchového odtoku z plochy určenej na príjazd a odjazd lietadiel
a. Odvádzanie vody z povrchového odtoku z plochy určenej na odstavenie a tankovanie
lietadiel
Plocha určená na odstavenie a tankovanie lietadiel má rozlohu cca 25203m 2. Pri návrhovom
daždi predstavuje odtok z tejto plochy Q1 = 406,00 l/s.
Zrážkovú vodu z povrchového odtoku navrhujem odvádzať vsakovaním do pôdneho profilu.
Pre tento účel budú slúžiť vsakovacie objekty. Z dôvodu výškových pomerov v území (rovinatosť),
veľkosť navrhovanej plochy a následného optimalizovania výkopových prác sú na odvádzanie
navrhnuté tri hlavné kanalizačné vetvy “D1“, “D2“, “D3“ , ktoré sú zaústené do troch vsakovacích
objektov (VSO1, VSO2, VSO3 – pozri objekty na kanalizácii). Keďže voda z tejto plochy môže byť
znečistená ropnými látkami, bude pred zaústením každej vetvy do VSO čistená v odlučovačoch
ropných látok (ORL1, ORL2, ORL3– pozri objekty na kanalizácii).
Voda z povrchového odtoku spevnenej plochy bude zachytávaná dvoma líniovými žľabmi,
ktoré sa vybudujú pozdĺž okraja rozširovanej prevádzkovej plochy a na hranici s plochou určenou na
rozmrazovanie. Súčasťou žľabov budú žľabové vpusty s kalovými košmi. Žľaby spolu s vpustami sú
predmetom riešenia profesie :dopravné stavby. Vpusty budú odkanalizované gravitačným PVC
potrubím DN200,250, zaústeným do potrubia dažďovej kanalizácie. Kanalizačné vetvy sa vybudujú
z PVC rúr DN250,300,400.
Trasa dažďovej kanalizácie je vedená prevažne v rastlom teréne – zatrávnenej ploche
nachádzajúcej sa pozdĺž spevnenej plochy a z časti v telese navrhovanej spevnenej plochy. Na
kanalizácii budú v miestach smerových lomov, zmien sklonu a DN potrubia navrhnuté prefabrikované
kanalizačné šachty – pozri objekty na kanalizácii.
b. Odvádzanie vody z povrchového odtoku z plochy určenej na rozmrazovanie lietadiel
Z vodou z povrchového odtoku z tejto funkčnej časti spevnenej plochy bude nakladané
v dvoch režimoch –zimný a letný. Na uvedenej ploche je vylúčené tankovanie. Plocha má rozlohu cca
2730m2. Pri návrhovom daždi odtok z tejto plochy predstavuje množstvo Q 2 = 43,98 l/s.
V zimnej prevádzke sa bude plocha využívať na prejazd a rozmrazovanie lietadiel. Vzhľadom
na charakter látok používaných na rozmrazovanie sú na ich zachytenie a odvedenie navrhnuté dva
samostatné líniové žľaby – oddelené od zvyšných žľabov okolitých plôch. Súčasťou žľabov budú
žľabové vpusty s kalovými košmi. Žľab spolu s vpustami je predmetom riešenia profesie :dopravné
stavby. Vpusty budú odkanalizované gravitačným PVC potrubím DN200,250 do dažďovej kanalizácie
– vetvy “D4“. Kanalizácia sa vybuduje z PVC rúr,DN250.
Na základe informácií od investora je : predpokladaný počet rozmrazení......3 lietadlá / deň
spotreba
rozmrazovacej
látky
na
jedno
rozmrazenie....150 l
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+ odhad : oplach plochy po rozmrazovaní.......cca
700 l / deň
V letnej prevádzke bude plocha slúžiť iba na prejazd lietadiel. V tomto režime môžeme vodu
z povrchového odtoku považovať za čistú, preto bude kanalizáciou odvádzaná priamo do
vsakovacieho objektu VSO4– pozri objekty na kanalizácii.
Na prepínanie zimného a letného režimu bude slúžiť armatúrna šachta (AŠ) – pozri objekty na
kanalizácii. Z nej bude v prípade letnej prevádzky voda odvádzaná do vsakovacieho objektu,
v prípade zimnej prevádzky – počas rozmrazovania, bude voda znečistená rozmrazovacími látkami
presmerovaná do akumulačnej nádrže (AN), kde bude akumulovaná. Zachytené látky budú buď
odvážané na likvidáciu, resp. je možné ich využiť ako recyklát v iných aplikáciách. Nakladanie
s odpadom tohto druhu (vývoz, likvidácia, resp. ďalšie využitie) môže vykonávať iba subjekt, ktorý má
na toto oprávnenie.
c. Odvádzanie vody z povrchového odtoku z plochy určenej na príjazd a odjazd lietadiel
Plocha určená na príjazd a odjazd lietadiel má rozlohu cca 2688m 2. Pri návrhovom daždi
odtok z tejto plochy predstavuje množstvo Q 3 = 43,31 l/s.
Vodu z povrchového odtoku z tejto časti plochy môžeme považovať za čistú (vylúčené je na
nej tankovanie aj rozmrazovanie), preto bude dažďovou kanalizáciou – vetvami “D5“ a “D6“
odvádzaná priamo do vsakovacích objektov VSO4 a VSO5 – pozri objekty na kanalizácii.
Voda bude zachytávaná dvomi líniovými žľabmi – odseparovanými od žľabov plochy na
rozmrazovanie. Súčasťou žľabov budú žľabové vpusty s kalovými košmi. Žľab spolu s vpustami je
predmetom riešenia profesie : dopravné stavby. Vpusty budú odkanalizované gravitačným PVC
potrubím DN200,250. Pred vtokom vody do vsakovacích objektov budú umiestnené filtračné šachty
(Šf – pozri objekty na kanalizácii), slúžiace na zbavenie dažďovej vody od mechanických nečistôt.
Materiál kanalizácie :
Na výstavbu bude použité potrubie z rúr - PVC hladkých hrdlových DN150, 200 , 250,DN300,
DN400, triedy kruhovej pevnosti SN8 (EN1401 – plnostenné, neštruktúrované potrubie), resp.
v prípade potrubia uloženého pod spevnenou plochou tr.SN12.
Spôsob výstavby kanalizácie :
Výkopové práce budú vykonávané v zatrávnených plochách od RT a v priestore navrhovanej
plochy od úrovne HTÚ (kóta hrubých terénnych úprav).
Potrubie sa uloží do ryhy šírky min.0,8m (uložené vo výkope od HTÚ a RT s hĺbkou do 1,3m),
resp. do zapaženej ryhy š.1m (uložené vo výkope od HTÚ a RT s hĺbkou väčšou ako 1,3m). Ukladanie
a spájanie rúr je nutné realizovať podľa postupu stanoveného pre daný rúrový materiál. Výkop ryhy sa
bude vykonávať strojne s ručným urovnaním dna ryhy. Rúry sa uložia na štrkopieskové lôžko hrúbky
100mm ( pre potrubie DN150,200,250,300) a hr.150mm (DN400), fr. 4÷8mm tak, aby spočívali na dne
ryhy celou svojou dĺžkou. Rovnakým materiálom sa vykoná obsyp do výšky min. 300mm nad vrchol
potrubia hutnením po 15 cm, nie však v oblasti A nad potrubím.
Zásyp ryhy nad vrstvou obsypu sa v zatrávnených plochách vykoná nesúdržnou zeminou,
resp. zemina z výkopu, s hutnením po vrstvách na úroveň 93 % PS a povrch sa zatrávni.
Vnútri bezpečnostného pásma - 0,3m nad hornou hranou potrubia sa smie použiť iba ľahká
zhutňovacia technika, napr. vibračné stláčacie zariadenie. Ťažká hutniaca technika sa používa až od
1m nad potrubím.
Pri budovaní kanalizácie je možné ukladať potrubia do jednej ryhy s ostatnými inžinierskymi
sieťami, pričom je potrebné dodržať min. odstupové vzdialenosti vedení podľa normy STN 73 6005 –
Priestorová úprava vedení, a taktiež v prípade križovaní najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti podľa
príslušnej normy.
Objekty na kanalizácii:
Revízne k analizačné šachty (Š)
Navrhnuté sú prefabrikované šachty DN1000. Prefabrikované šachty sú zložené zo
železobetónových prefabrikovaných dielcov Ø1000 – dien , skruží, kónusov, resp. znížených kónusov,
prípadne zákrytových dosiek. Prekryté budú liatinovými poklopmi Ø600mm tr. zaťaženia B125 s
odvetraním. Šachty budú osadené na štrkovom lôžku hr.100mm.
Filtračné šachty (Šf):
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Filtračné šachty budú zložené zo šachtových prefabrikátov DN1000 (dien, kónusov,
vyrovnávacích prstencov). Prekryté budú liatinovými poklopmi DN600, tr.zaťaženia B125 s
odvetraním. V šachtovom dne budú osadené filtračné prepážky slúžiace na zachytenie jemných
mechanických nečistôt, ktoré sa nezachytili v kalových košoch žľabových vpustov z plochy určenej na
príjazd a odjazd lietadiel (popísané v bode c.). Filtračné prepážky sú predmetom dodávky
vsakovacieho systému. Šachty budú osadené na štrkovom lôžku hr.100mm.
Odlučovače ropných látok (ORL1,2,3)
Odlučovače ropných látok budú slúžiť na čistenie vody z povrchového odtoku z plochy určenej
na odstavenie a tankovanie lietadiel (popísané v bode a.). Navrhnuté sú tri koalescenčno-sorpčné
odlučovače v zmysle STN EN 858-2 s výstupnou hodnotou do 0,1 mg/l NEL.
ORL 1 je dimenzovaný na množstvo 98,27 l/s (prietočná kapacita 100 l/s), ORL 2 na množstvo
173,83 l/s (prietočná kapacita = 175 l/s) a ORL 3 na množstvo 133,9 l/s (prietočná kapacita = 150 l/s).
Každý odlučovač bude umiestnený v zatrávnenej ploche, pred zaústením kanalizácie do
vsakovacieho objektu. Odlučovače sú vybavené koagulačnou bariérou, koalescenčnými filtrami
a dvojstupňovými sorpčnými filtrami. Revízne poklopy nádrží ORL budú DN600, tr.zaťaženia B125
s odvetraním a pribetónovaním. Vrchná hrana poklopov bude nad úrovňou okolitej zatrávnenej plochy.
Odlučovače budú osadené na podkladnej betónovej doske hr.300mm, vystuženej 2x sieťou KARI 
8mm s okami 150/150mm. Obsyp nádrží sa vykoná vykopanou, resp. nesúdržnou zeminou
s hutnením po vrstvách.
Filtračné zariadenie ORL je riešené tak, že sa dá celé vytiahnuť z povrchu spevnenej plochy,
po odčerpaní vody z nádrží. Cisternové vozidlo vyťahuje obsah nádrží z úrovne terénu. Ropné
produkty zachytené vo filtroch a mechanické nečistoty v kalovom priestore budú z odlučovačov
odčerpávané podľa potreby. Ich likvidáciu môže vykonávať subjekt, ktorý má oprávnenie na
nakladanie s odpadmi tohto druhu.
Armatúrna šachta (AŠ):
Slúži na prepínanie spôsobu odvodnenia plochy určenej na rozmrazovanie lietadiel -zimný
a letný režim (popísané v bode b.). Kanalizačné potrubie sa v šachte rozvetví na dve vetvy. Jedna
(letný režim – DN250) bude zaústená do vsakovacieho objektu VSO4 a druhá (zimný režim – DN150)
do akumulačnej nádrže AN. Na potrubí oboch vetiev bude v šachte osadená uzatváracia armatúra
(klapka, uzáver), vybavená elektropohonom. V letnom režime bude armatúra zimného režimu
uzavretá, v zimnom režime ( resp. v čase rozmrazovania) sa uzatvorí armatúra letného režimu a otvorí
sa armatúra zimného režimu. Po rozmrazení a vyčistení plochy sa opäť armatúra uzatvorí a otvorí sa
na letnom režime. Otváranie a uzatváranie bude riadené obsluhou rozmrazovania z elektropanelu,
resp. diaľkovo. Prívod el.energie a ovládanie bude predmetom riešenia elekto a MaR v ďalšom stupni
PD.
Šachta bude prefabrikovaná, zabezpečená uzamykateľným vodotesným poklopom. Osadená
bude na podkladnej betónovej doske hr.200mm, vystuženej 1x sieťou KARI  8mm s okami
150/150mm.
Ak umulačná nádrž (AN):
Slúži na zachytenie vody z plochy počas rozmrazovania. Nádrž je prefabrikovaná, vybavená
z vnútornej strany ochranným náterom, zabezpečená dvomi uzamykateľnými vodotesnými poklopmi.
Osadená bude na podkladnej betónovej doske hr.250mm, vystuženej 2x sieťou KARI  8mm s okami
150/150mm.
V tomto stupni PD je jej akumulačný objem stanovený na cca 22m 3. Veľkosť sa upraví
v ďalšom stupni PD, na základe upresnenia množstva vody potrebnej na oplach plochy po
rozmrazovaní. Pracovne je objem stanovený na zachytenie dennej dávky 450l rozmrazovacej dávky
a cca 700 l. Z uvedeného vyplýva, že nádrž sa naplní za cca 19dní (v prípade, že by sa rozmrazovalo
každý deň). Potom je potrebné zabezpečiť jej vyprázdnenie – t.j. vývoz na to určeným subjektom.
Zachytené látky budú z nádrže odčerpávané čerpadlom, ktoré bude nainštalované v nádrži.
Vybavené bude výtlačným potrubím ukončeným nadstavcom pod revíznym poklopom. Na potrubie sa
pripojí hadica a znečistená voda bude prečerpaná do vozidla zabezpečujúcim jej vývoz. Ovládanie
čerpadla bude systémom štart-stop a bude predmetom riešenia elekto a MaR v ďalšom stupni PD.
Vsak ovacie objek ty (VSO)
Každý vsakovací objekt bude umiestnený v zatrávnenej ploche.
Pre návrh objektov tohto stupňa PD slúžili výsledky prieskumných sond S -14 až S-16, ktoré
boli vykonané v priestore letiska. Prieskumnými prácami sa zistilo, že v hĺbkach od cca 1m pod
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terénom sa nachádzajú pieskové zeminy s prímesou štrkov s odhadovaným koeficientom filtrácie kf =
2.10-5 až 5.10-5 m/s. Hladina podzemnej vody do hĺbok sond, t.j. 3m pod terénom nebola dosiahnutá.
Predpokladáme, že pôvodné pôdne zloženie bude zastúpené aj pri riešenej ploche.
Základné parametre pre výpočet veľkosti vsakovacích objektov :
a. trvanie dažďa 30min, periodicita p=0,2 (1 x za 5 rokov)
b. intenzita dažďa 112 l/s/ha
c. výpočtový koeficient filtrácie: k f = 3,0x10-5 m/s
d. súčiniteľ bezpečnosti 1,2
e. 1 vrstva blokov 0,6m
Na základe veľkosti odvodňovaných plôch je na odvádzanie vody do pôdneho profilu
navrhnutých 5 vsakovacích objektov :
VSAKOVACÍ OBJEKT VSO1:
Odvodňovaná plocha........S = 6100 m 2 (voda prečisťovaná v ORL 1)
612 ks blokov (napr. EKODREN - Drenblok DB60),
rozmer poľa : š x d x h = 10,2m x 21,6m x
0,6m
Akumulačný objem............V VSO1 = 125,58 m3
VSAKOVACÍ OBJEKT VSO2 :
Odvodňovaná plocha........S = 10790 m 2 (voda prečisťovaná v ORL 2)
1078 ks blokov (napr. EKODREN - Drenblok DB60),
rozmer poľa : š x d x h = 13,2m x 29,4m x
0,6m
Akumulačný objem............V VSO2 = 221,21 m3
VSAKOVACÍ OBJEKT VSO3 :
Odvodňovaná plocha........S = 8313 m 2 (voda prečisťovaná v ORL 3)
840 ks blokov (napr. EKODREN - Drenblok DB60),
rozmer poľa : š x d x h = 12m x 25,2m x 0,6m
Akumulačný objem............V VSO3 = 172,37 m3
VSAKOVACÍ OBJEKT VSO4 :
Odvodňovaná plocha........S = 3143 m 2
312 ks blokov (napr. EKODREN - Drenblok DB60),
rozmer poľa : š x d x h = 7,2m x 15,6m x 0,6m
Akumulačný objem............V VSO4 = 64,02 m3
VSAKOVACÍ OBJEKT VSO5 :
Odvodňovaná plocha........S = 2275 m 2
228 ks blokov (napr. EKODREN - Drenblok DB60),
rozmer poľa : š x d x h = 7,2m x 11,4m x 0,6m
Akumulačný objem............V VSO5 = 46,79 m3
Popis a výstavba vsak ovacích objek tov :
Bloky budú uložené v potrebnej šírke a iba v jednej vrstve.
Povrch, na ktorý sa má vsakovací objekt položiť, musí byť rovný, bez skál, ostrých kameňov,
koreňov a úlomkov. Povrch musí zabezpečovať možnosť vodorovnej pokládky blokov. Dno stavebnej
jamy sa preto pred odovzdaním na montáž dorovná a výškovo vyrovná latou s presnosťou 1 cm na
štvormetrovú latu. Iná úprava podložia nie je nutná – zvlášť zhutnenie podložia je nevhodné - mohlo
by zhoršiť vsakovacie schopnosti podložia (k f ). Na vyrovnávaciu vrstvu jemného štrku (fr.8/16mm)
hr.50mm sa položí geotextília 200g/m 2 (dodávka vsak.systému), do ktorej sa bloky obalia. Boky
stavebnej jamy musia byť zošikmené, aby nedochádzalo k zosúvaniu zeminy do stavebnej jamy,
zvlášť na už rozprestretú geotextíliu. Výkop pre budúci vsak musí byť na každú stranu väčší o min.
0,4m.
Bloky sa obsypú riečnym štrkom fr.16/32 do výšky cca 0,15m nad ich hornou hranou a zvyšok
výkopu sa zasype vykopanou zeminou.
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Každý VSO bude na strane prítoku vybavený odvzdušňovacím, resp. prepadovým potrubím
DN200, ktoré bude zaústené do filtračnej šachty, resp. kanalizačnej šachty. Na opačnej strane bude
každý VSO vybavený odvzdušňovacími, resp. prepadovými potrubiami DN150, ktoré bude ukončené
nad terénom vetracou hlavicou. Potrubiami bude zabezpečené odvetranie, resp. odvedenie
prebytočnej vody z objektov na terén a to v prípade extrémneho prívalového dažďa.
Poznámka:
Pred vypracovaním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie doporučujem v území určenom na
výstavbu vsak.objektov vykonať prieskumné vrty (cca 3ks), ktorými sa overí pôdne zloženie, úroveň
hladiny podzemnej vody a určia sa zeminy vhodné na vsakovanie s upresnením ich koeficientu
filtrácie (kf). Je možné, že na základe zistených skutočnosti dôjde k neskoršej úprave veľkosti VSO
(predovšetkým k f a HPV má pre ich návrh zásadný vplyv). V tejto fáze sú veľkosti VSO navrhnuté na
zeminy s odhadovaným k f .

5.2.3 D 03 Verejné osvetlenie
Miesto stavby :

Letisko Kuchyňa

Okres :

Malacky

Kraj :

Bratislavský

Katastrálne územie :

Bažantica

Druh stavby :

Novostavba

Stupeň PD :

DSZ

Správca objektu:

Ministerstvo obrany SR

Účel stavebného objektu
Účelom je nasvetlenie rekonštruovanej a rozšírenej prevádzkovej plochy.
Stručný popis prác
V rámci stavby bude vybudované nové verejné osvetlenie. Osvetlenie bude realizované popri
prevádzkovej ploche. Osvetlenie bude napojené priamo na existujúci rozvod V.O.
Základné údaje :
ELEKTRICKÁ SIEŤ:

: NN 3 PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

NN - Ochrana pred zásahom el. prúdom STN 33 2004-41:2019-03
Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania
- požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom):
príloha A:
A1-základná izolácia živých častí
A2-zábrany alebo kryty
príloha B:
Prekážky a umiestnenie mimo dosah
- požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): čl.411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie- čl. 411.3.1
-samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2
Vonkajšie vplyvy
Charakter stavby
Projektovaná kapacita

: Vonkajšie vplyvy podľa protokolu v zmysle STN 332000-5-51:2010
: Rekonštrukcia.
: Osvetlenie letiskovej plochy.

Zaradenie TZE podľa miery ohrozenia:

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina

19-026L Kuchyňa, letisko – rekonštrukcia prevádzkových plôch
B - Technická správa

Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009
zariadenie

§2 príloha č.1 III.časť 1.c)

Strana 12 z 19

ide o

vyhradené technické

s mierou ohrozenia skupiny "B"

Stupeň dodávky

: Podľa STN 34 1610 - „Elek trick ý silnoprúdový rozvod v priemyselných
prevádzk ach“,
budú
projektované elektrické zariadenie zabezpečovať
dodávku elektrickej
energie 3. stupňa (§ 16107).
Východiskové podklady :
Zadanie objednávateľa,
Katastrálna mapa,
Geodetick é zameranie –v súradnicovom systéme S-JTSK, výšk ovom systéme Balt p.v.,
Leteck é predpisy SR (Let 1-16, L14),
Platné normy a predpisy STN,
Závery z pracovných stretnutí a k onzultácií s užívateľom, objednávateľom,
Závery z prehliadok stavenisk a.
Závery z diagnostik y a priesk umov
-

STN 33 2000-5-52 : 2012-04 Elektrické zariadenia : Dovolené prúdy
STN EN 60 445: 2018-05 Farebné značenie.
STN 33 2000-6 :2018-07 Elektrotechnické predpisy . Elektrické zariadenia .Časť 6:Revízie.
STN 34 3100 Elektrotechnické predpisy: Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el.
zariadeniach.
STN 33 2000 -1 Ochrana pred úrazom el. prúdom v prenosovej a distribučnej sústave.
STN 33 2000-5-52: 2012-04 Predpisy pre kladenie silnoprúdových el. vedení
STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení.
STN 73 6006 Označovanie úložných zariadení výstražnými fóliami.
STN 33 2000-4-41: 2019-03 Všeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotyk.
napätím

- STN 33 2000-5-54 Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
- STN 33 2000-1 Ochrana pred úrazom el. prúdom v prenosovej a distribučnej sústave
- Vyhláška 508/2009Zz, - na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení.
- Ochranné pásma: Podľa Z 251/2012 Z.z je u zemných káblov do 110kV ochranné pásmo
1m na každú stranu..
Projekt
rieši – Nasvietenie letiskovej celej plochy pre účely údržby lietadiel LED svietidlami
s možnosťou individuálneho riadenia, preloženie existujúceho signalizačného vedenia..viac podľa
výkresovej dokumentácie .. Požadovaná normálová osvetlenosť letiskovej plochy 200lx
2.2.Všeobecne: PD je spracovaná v súlade s platnými normami STN 33 2000-5-52:2012-04,
332000 - 4-41:2019-03 a rešpektuje bezpečnosť osôb, zariadenia, spoľahlivosť, hospodárnosť
prevádzky ako i vzhľad vyhotovenia. V zmysle vyhlášky 508 /2009Zb je objekt zaradený do skupiny
„B“, miery ohrozenia.
Predpokladané max. výpočtové zaťaženie :
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900W/99000lm/5000K (78ks)
600W/66000lm/5000K (39ks)
Výkon/svetelný tok samostatnej osvetľovacej veže 15600W/1716000lm
Celkový výkon osvetľovacej sústavy pri plnom výkone 94kW
Predpokladaný návrh technického riešenia:
-osvetlenie plochy: požadovaná hodnota 200lx
-vybudovanie pozinkovaných oceľových 25m osvetľovacích veží EL1až EL6 6ks z toho jedna bude
umiestnená v rámci hangáru EL.5
-každá veža bude vybavené podružným rozvádzačom RVOP s výzbrojou a istením pre každé svietidlo
zvlášť na dostupnom mieste vo výške cca 1m
-na každej veži bude umiestnených 19 svietidiel (13x900W+6x600W) ktoré budú napojené
samostatným prívodom z RVOP rozvádzača na každom stožiari + samostatná zbernica pre riadenie
osvetlenia z RVOP
-každá osvetľovacia veža bude napojená samostatným NN prívodom + zbernica pre riadenie z
hlavného rozvádzača osvetlenia RVO umiestneného v NN rozvodni hangára..
-použité svietidlá každej veže budú rôzne nasmerované a s rôznymi typmi optiky s odlišnou
vyžarovacou charakteristikou pre dosiahnutie požadovaného nasvietenia celej plochy letiska
-riadenie osvetlenia každej veže samostatne bude možné z rohovej kancelárie hangára
prostredníctvom terminála
-každý stožiar bude vybavený výstražným signalizačným osvetlením červenej farby s automatickým
riadením (spínaním pri zotmení) ASTRO hodinami.

Parametre použitých svietidiel:
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Navrhujem samostatné napojenie každej osvetľovacej veže 1kV NN káblom CYKY z rozvodne
umiestnenej v hangáre zo samostatného rozvádzača RVO, káble budú vedené v rámci objektu
hangára v kazetovom podhľade na chodbe a následne mimo objektu hangára v zemi podľa výkresovej
dokumentácie do jednotlivých podružných rozvádzačov stožiarov RVOP, spolu s napájacím silovým
NN vedením bude vedený aj riadiaci kábel CYKY (zbernica) ku každému stožiaru z RVO zvlášť..
Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky dostupné si ete, ktoré sa tam môžu
nachádzať, aby nedošlo k ich poškodeniu
Alternatívne riešenie
Alternatívne riešenie predpokladá použitie mobilných osvetľovacích veží s diesel agregátom
+ s možnosťou pripojenia na NN rozvod (vybudovanie zásuvkových skríň) pre lokálne nasvietenie
plochy na 200lx pri servisných prácach na lietadlách, hlavné osvetlenie z 25m stožiarov by bolo
navrhnuté len na cca 50lx..
..toto riešenie by bolo výrazne lacnejšie

5.3 NULTÝ VARIANT
Nultý variant by nastal keby sa upustilo od rekonštrukcie a rozšírenia plochy.

5.4 INÉ VARIANTY RIEŠENIA
Nie sú navrhnuté.

6 SÚHRNNÉ POŽIADAVKY NA PRIESTORY A PLOCHY
Nie

sú

žiadne

špeciálne

požiadavky.

Pohyb

osôb

s obmedzenou

nepredpokladá, nakoľko sa jedná o spevnené plochy bez chodníkov v extraviláne.
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7 PRÍPRAVA ÚZEMIA, ZEMNÉ PRÁCE
Zemné práce a búracie práce ktoré sú navrhnuté v tomto stupni PD počítajú predbežne
z nasledovnými bilanciami:
Vykopaná zemina:

10 150 m3

Zemina do násypov (podložia):

3 150 m3

Vybúrané a frétované asfalty:

480 t

Vybúrané betónové konštrukcie:

14 640 t

Prebytočná zemina, ktorá sa na stavbe nepoužije a materiály bude odvezená na skládku /
depóniu zeminy. Materiály z búrania budú pokiaľ je to možné odvezené do recyklačného dvora, kde
budú recyklované pre ďalšie použitie na iných stavbách. V prípade ak materiál nebude možne
recyklovať

budú odvezené na skládku a riadne uložené. Chýbajúca zemina bude nakúpená

a dovezená na stavbu.
Pred začiatkom stavebných prác bude preverená hrúbka odstránenia humusovitej vrstvy
zeminy v hrúbke podľa skutočného stavu (predpoklad 150 mm). Zahumusovanie je navrhnuté
v hrúbke min. 150 mm a zatrávnenie letiskovou trávnou zmesou.

8 TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE STAVBY
Nie je. Stavba neobsahuje technologické súbory.

9 PROJEKTOVANÉ KAPACITY VÝROBY
Jedná sa o nevýrobnú stavbu.

10 CELKOVÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY
Jedná sa o nevýrobnú stavbu.

11 KONCEPCIA MANIPULÁCIE S MATERIÁLOM
Všetky hlavné materiály budú na stavbu dovážané a zo stavby odvážané priebežne.

12 POŽIADAVKY NA AUTOMATIZÁCIU
Nie sú. Stavba neobsahuje technologické súbory. Počas výstavby sa nepredpokladá
automatizačný proces.

13 POŽIADAVKY NA DOPRAVNÚ INFRAŠTRUKTÚRU
Nie sú. Prístupy na stavenisko budú realizované po existujúcej cestnej sieti.
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14 VPLYV STAVBY NA ŽP
Stavba neprináša do daného územia žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. Opravou
povrchu spevnenej plochy dôjde ku zníženiu hlučnosti prechádzajúcich dopravných prostriedkov.
Z hľadiska odvodnenia je navrhnuté odvodnenie do vsaku čo v princípe ostáva zachované, nakoľko
existujúca plocha je v súčasnosti odvodnená do voľného terénu kde vsakuje.

15 PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ, PÔDNE NÁROKY
Nakoľko stavba neovplyvní žiadne pamiatky ani kultúrne dedičstvo pamiatková starostlivosť
nie je riešená.
Stavba

lesné

nezaberá

pozemky

ani

trvalé

trávnaté

porasty.

Stavba

nezaberá

poľnohospodársku pôdu. V rámci stavby nedôjde k výrubu stromov ani kríkov.

16 POŽIARNA OCHRANA
Nie je riešená. Stavba nepredstavuje požiarne riziko.

17 BEZPEČNOSŤ PRÁCE
Bezpečnosť

práce

počas výstavby sa bude riadiť osobitnými predpismi. Tieto budú

špecifikované v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

18 POŽIADAVKY CIVILNEJ OBRANY
Stavba je navrhnutá tak aby spĺňala tieto požiadavky.

19 PROTIKORÓZNA OCHRANA KONŠTRUKCIÍ
V blízkosti stavby sa nenachádzajú zdroje bludných prúdov.
Všetky betónové konštrukcie budú chránené pred účinkami posypových solí vhodnými
prímesami a prísadami do betónov, prípadne ochrannými nátermi.

20 OBMEDZENIA PLYNÚCE ZO STAVBY
Počas výstavby bude doprava na ploche uzatvorená.

21 PRIPOJENIE NA EXISTUJÚCU INFRAŠTRUKTÚRU
Jedná sa o existujúcu spevnenú plochu napojenú na vnútroaleálové a letiskové komunikácie.

22 VZŤAH K OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI ÚZEMIA
Stavba sa nachádza v areáli letiska Kuchyňa. Stavba neprichádza do kontaktu so žiadnou
občianskou ani verejnou výstavbou.
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23 ZABEZPEČENIE ENERGIÍ
Súčasťou stavby je aj návrh nového osvetlenia plochy APN4. Toto osvetlenie je navrhnuté na
maximálny výkon 65 kW. Príkon pre osvetlenie bude zabezpečený z existujúcich rozvodov letiska.
Žiadne iné nároky na zabezpečenie energií stavba neobsahuje.
Počas výstavby bude stavenisko potrebné napojiť na zdroj vody a elektrickej energie. Tieto
dočasné prípojky si zariadi zhotoviteľ stavby v rámci prevádzky staveniska.

V Žiline 07/2019

Ing. Lukáš Rolko
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