
 
Projektant:  

Ing. Martin Kalina  
Autorizovaný stavebný inžinier SKSI r. č.0298 

17. novembra 134, 080 01 Prešov, SR, 
e-mail: kalinam @ post. sk 

 
 
 
 
 
 

 
 

Stupeň:  
Projekt stavby  

 
 

Investor: 
Stredná odborná škola podnikania PREŠOV 

Masarykova 24, 081 79 Prešov 
 
 

 
Stavba :   

 
Severná časť školy 

Oprava ZTI stúpa čiek pre SOŠ podnikania Prešov 
 

Objekt:   
ŠKOLA 

 
Časť:        

ZDRAVOTECHNIKA  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Prešove, dňa  01/2019 
 
 
 



 
Zoznam príloh: 

 
TECHNICKÁ SPRÁVA  
0   PÔDORYS 1PP 
1    PÔDORYS 1NP 
2   PÔDORYS 2NP 
3   PÔDORYS 3NP 
4    PÔDORYS 4NP 
5    PÔDORYS 5NP 
6    PÔDORYS 6NP 
8A     ZVISLÁ SCHÉMA-A 
8B     ZVISLÁ SCHÉMA-B 
 

 
Príloha:   TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
Stupeň:        Projekt stavby 
Investor:      Stredná odborná škola podnikania PREŠOV, Masar ykova 24, 081 79 Prešov 
Stavba :      Severná časť školy - Oprava ZTI stúpa čiek pre SOŠ podnikania Prešov 
Objekt:        ŠKOLA 
Časť:         ZDRAVOTECHNIKA 

Prehľad základných údajov  

P. č. Názov Jednotka Množstvo 

1. Dĺžka vodovodného potrubia m 
Pozri 

rozpočet 
2. Dimenzia vodovodného potrubia DN 15-50 

3. Dĺžka kanalizačného potrubia m 
Pozri 

rozpočet 
4. Dimenzia kanalizačného potrubia DN 40-125 

 
Všeobecná časť 
 Účelom projektu je výmena poškodeného vodovodného (studená voda, teplá voda a cirkulácia), 
kanalizačného potrubia, ktoré je v havarijnom stave. Potrubie sa vymení - demontuje v celom rozsahu, 
okrem potrubia stúpačiek kanalizácie (rozsah podľa výkr. časti) a stúpačiek potrubia teplej vody (hlavný 
prívod od ohrievača vody) a cirkulácii medzi 1PP-podkrovím. Nový ležatý rozvod vody sa zriadi pod 
stropom 2NP a  1PP. Výmena potrubia bude maximálnej miere používa ť jest. trasy jest. (vybúraného) 
potrubia.  Oprava zahŕňa aj výmenu zariadovacich predmetov. Oprava ZTI potrubí vyvolá  stavebné úpravy 
a úpravy na elektroinštalácii.  

Stavebné úpravy: vybúranie potrubia, demontáž a spätná montáž kazetových podhľadov, 
vysparavenie dotknutých podláh, stien a otvorov a vytvorenie nových podhľadov (spoločné soc. zariadenia) 
v miestach kde je potrubie mimo stenu, strop a podlahu. Demontáž – búranie stien, podláh a stropov 
vykonať len v rozsahu potrebnom na opravu ZTI potrubia 

Úpravy na elektroinštalácii: demontáž svetiel v miestach kde sa bude znižovať strop a následná 
inštalácia nových svetiel. 

 
Vstupné podklady  
Obhliadky stavby zo dňa 15.12.2016 až 9.1.2017 
Objednávateľom poskytnutá pôvodná projektová dokumentácia vypracovaná CENTROPROJEKT 
Gottwaldov z  03/1970 
 
Normy a predpisy  
 Pri návrhu boli rešpektované tieto normy a pravidlá: 
STN 01 3400/a (01 3400) Výkresy v stavebníctve. Názvoslovie pre výkresy v stavebníctve  
STN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovodov 
STN 73 6660 Vnútorné vodovody  
STN EN 806–1...4  Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri 
budov. 
STN EN 12056-1: 2002 (73 6762) Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 1: Všeobecné 
a funkčné požiadavky 



STN EN 12056-2: 2002 (73 6762)  Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 2: Potrubia pre 
splaškové odpadové vody. Navrhovanie a výpočet 
STN EN 12056-5: 2002 (73 6762)  Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 5: Inštalácia 
a skúšanie, pokyny na prevádzku, údržbu a použitie 
a súvisiace vyhlášky, pravidlá a zákony platne na území SR 
 
Rozvody vody - technické riešenie  

Jest. potrubie studenej, teplej vody  a cirkulácie sa vymení v plnom rozsahu za nové potrubie,  
okrem  stúpačiek resp. ležatého potrubia (1PP) studenej, teplej vody (hlavný prívod od ohrievača vody) 
a cirkulácii medzi 1PP-podkrovím.  Výmena potrubia bude maximálnej miere používať jest. trasy jest. 
(vybúraného) potrubia. Oprava ZTI potrubí vyvolá  stavebné úpravy a úpravy na elektroinštalácii.  

 
Rozvody vody - potrubné rozvody, izolácie a armatúr y 

Jest. potrubie sa vymení za nové. Na rozvody stúpačiek a rozvodov v stene na jednotlivých 
podlažiach sa použije  potrubie – materiál REHAU RAUTITAN STABIL. Ležatý rozvod bude z potrubie – 
materiál REHAU RAUTITAN FLEX. Stúpačka studenej vody (1PP-podkrovie) ku jest. ohrievaču vody sa 
vymení za pozinkovanú rúru. 

Montáž potrubia je nutné previesť pod ľa pokynov výrobcu  (osadenie, uchytenie, kompenzátory 
pri tep. rozťažnosti,  spájanie atd.). Potrubie bude proti orosovaniu a hlučnosti izolované tepelnou a 
akustickou izoláciou. Na uzatváranie  jednotlivých sekcií sa použijú  plnoprietokové ventily, na studenú vodu 
do 40o C a pre TÚV resp. cirkuláciu do 80oC. Na päte každej stúpačky sa osadia vypúšťacie ventily, 
uzátváracie armatúry a na cirkuláciu regulačné armatúry. Na základe požiadavky investora sa na hlavnom 
prívodnom potrubí (v chodbe) studenej vody DN80 osadí podružný vodomer. 
 
Splaš. kanalizácia a zariadovacie predmety - techni cké riešenie  

Potrubie sa vymení v celom rozsahu, okrem potrubia kanalizácie (rozsah podľa výkr. časti) Výmena 
potrubia bude maximálnej miere používať jest. trasy jest. (vybúraného) potrubia. Oprava zahŕňa aj výmenu 
zariadovacich predmetov. Oprava ZTI potrubí vyvolá  stavebné úpravy a úpravy na elektroinštalácii. 

  
Splaš. kanalizácia a zariadovacie predmety - potrub ia a sanitárne vybavenie  
  Pri výmene potrubia dôjde k výmene za nové potrubie. Stúpačky a spoločné zavesené potrubie od 
záchodov budú z odhlučneného materiálu  RAUPIANO PLUS. Ostatné potrubie z REHAU – pripoj. potrubie. 
Potrubie sa  bude spájať, uchycovať a ukladať podľa pokynov výrobcu.  
 
Stavebné úpravy, požiadavky na súvisiace profesie  

Stavebné úpravy: vybúranie potrubia, demontáž a spätná montáž kazetových podhľadov, 
vysparavenie dotknutých podláh, stien a otvorov a vytvorenie nových podhľadov (spoločné soc. zariadenia) 
v miestach kde je potrubie mimo stenu, strop a podlahu. 

Úpravy na elektroinštalácii: demontáž svetiel v miestach kde sa bude znižovať strop a následná 
inštalácia nových svetiel. 

 
Upozornenie  

Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a vyhlášku  
č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
 Z ohľadom na profesnú a časovú náročnosť stavby ( možnosť vykonávať práce iba počas 
prázdnin), aby nebol narušený učebný proces, stavba je riešená - časť severná ako samostatná stavba so 
samostatnou PD, ktorá sa bude aj takto realizovať.  
 
 
 
 
 
 
V Prešove, 01/2019 
  Vypracoval: Ing. Martin Kalina 
 
 


