
 

1.Všeobecne /Výmena zdravotechnických inštalácií/ 

 

Projekt stavby/Bytový dom , Dulovo námestie č.7,8   je vypracovaný na základe podkladov od hlavného 

architekta projektu a obhliadky stavby na tvare miesta.  V navrhnutom objekte  sa vymení  v celom rozsahu 

ležaté potrubie kanalizácie, plynovodu, studenej vody ,teplej vody a  rozvedie sa novonavrhnutá cirkulácia teplej 

vody. Ležaté potrubie sa vymení aj k rozvodom  požiarnych hydrantov V7,V8, taktiež sa vymenia v celom 

rozsahu  stupačky: kanalizácie K1-6 plynovodu P1-6 ,studenej vody ,teplej vody a rozvedie sa novonavrhnutá 

cirkulácia teplej vody V1-6. Hlavné meranie studenej vody   celého  navrhnutého  objektu : Bytový dom , 

Dulovo námestie č.7,8 ,Bratislava sa  prevádza v miestnosti v suteréne 1.PP. Vodomerová zostava sa 

zrekonštruuje -existujúci vodomer zostane pôvodný.  Prípojka vody  DN 80  pre bytový dom  Dulovo námestie 

č.7,8,Bratislava zostane pôvodná. V 1.NP a na medzipodeste 6. NP vo vchodovej časti objektu vo vchode č.7, sú 

existujúce požiarne hydranty- hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou 25mm,30bm, Q =0,9l/s zavodnené  vo 

vchode č. 8 je existujúci požiarny hydrant len na medzipodeste 6. NP a novonavrhnutý požiarny hydrant –

hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou 25mm,hadica 30bm, Q= 0,9l/s bude situovaný na medzipodeste 

v schodisku kota podlahy – 1,50.Pri vypracovaní projektu boli rešpektované platné ustanovenia príslušných 

predpisov a noriem  pre domové inštalácie. V rámci výmeny potrubí nebude ovplyvnená stabilita objektu 

a požiarna bezpečnosť stavby.  

  

 

2.Vodovod 

 

Toho času existujúci  vodovod  DN 80 studenej vody/pitná voda/  vstupuje  do objektu  cez obvodovú stenu do 

miestnosti v 1.PP. Nakoľko vodomerová zostava je skorodovaná musí sa v celom rozsahu vymeniť za novú len 

existujúci vodomer zostane pôvodny. Vodomerová zostava sa rozvedie na novovybudovanom betonovom 

základe. Novonavrhnuté  ležaté potrubie studenej vody DN80  sa rozvedie pod stropom 1.PP a vstúpi do 

miestnosti OST, kde sa napojí na existujúce vodovodné potrubie DN80.Na prívodnom potrubí studenej vody v 

OST je umiestnený vodomer. /samostatné meranie vody/.  Z ležatého potrubia studenej vody DN80 V 1.PP sa 

urobí odbočka DN 65 /bytový dom Dulovo nám. č.7,8 ,Bratislava/,ktorá sa rozvedie pod stropom 1.PP 

k vodovodným stupačkám V1-6 a požiarnym stupačkám V7,8. Z rozvodu studenej vody DN80 sa vysadením T 

kusu rozvedie vodovodné potrubie DN25 k podružnému vodomeru do 30C pre obchod /POTRAVINY/. 

Z existujúceho rozvodu  teplej vody DN80 ,ktorá ide z miestnosti OST do chodbovej časti 1.PP  a zásobuje BD 

Dulovo nám 6,7,8,Košickú 36-50 sa vysadí odbočka DN65 a pod stropom 1. PP sa potrubie   rozvedie 

v chodbovej časti k vodovodným stupačkám V1-8. Existujúce potrubie studenej vody a teplej vody sa 

zdemontuje. Na základe požiadavky majiteľov bytov o zriadení cirkulačného potrubia teplej vody  a po stretnutí  

technika/ zamestnanec Bratislavská teplárenská a.s.Bratislava/, ktorý nám otvoril  miestnosť OST /odovzdávacej 

stanice/ v bytovom dome Dulovo nám  č.8 , sme konzultovali  o pripojenie na existujúce ležaté cirkulačné 

potrubie DN50 vedené pod stropom v miestnosti OST. Toho času  cirkuláciu TV v rozvodoch zabezpečuje 

cirkulačné čerpadlo WILO TOP-S 30/10 s parametrami Q =6m3/h a H = 8m. Nakoľko sme sa nedostali 

k výkresovej dokumentácie celého existujúceho rozvodu cirkulačného potrubia je dôležité v prípade väčšieho 

výkonu  jestvujúce čerpadlo vymeniť za nové /majiteľ existujúceho cirkulačného čerpadla je Bratislavská 

teplárenská a.s. Bratislava/. Navrhnuté cirkulačné potrubie DN32 sa rozvedie pod stropom 1.PP. k vodovodným 

stupačkám V1-6. Navrhnutého ležaté potrubie studenej vody ,teplej vody a cirkulácie sa prevedie z rúr :   

ušlachtila oceľ SANPRESS  G1 INOX mater. 1.4401 a 1.4521 /DIN EN 10088/ ,opatrených tepelnou izoláciou 

Mirelon resp. Aeroflex. Ležaté potrubie teplej vody a cirkulácie vedené pod stropom 1. PP  je zásobované 

z centrálneho zdroja OST. Do vyššieho podlažia sa vodovodné stupačky V1-6,studenej vody, teplej vody  - 

vedené /v inštalačných jadrách/  vymenia v celom rozsahu za nové potrubie , pribudne novonavrhnuté cirkulačné 

potrubie. Studená voda , teplá voda  /vodovodné stupačky/sa prevedú z rúr  polyetyl. –hliník  REHAU 

RAUTITAN FLEX /tyče/  a stupačky cirkulácie /teplá voda/ sa prevedú z rúr  polyetyl. -hliník  REHAU 

RAUTITAN STABIL /kotúče//.  Pred napojením  stupačiek v 1. PP  na ležatých rozvodov vody   sa osadia 

uzatváracie ventily s odvodnením príslušnej dimenzie a na potrubie cirkulácie k jednotlivým stupačkám sa osadí  

tiež  regulačný ventil. Univerzálne  rúrky REHAU RAUTITAN na vodu  sú toxikologické a fyziologické 

nezávadné. Rúrky  možno prevádzkovať stabilne pri teplote 70 C.   Tvarové prvky domového inštalačného 

systému RAUTITAN sú zo špeciálnej mosadze odolnej proti odzinkovaniu . Na doplnenie systému sa 

odporúčajú tvarovky so závitom/s nákrutkou/ z mosadze odolnej proti odzinkovaniu  a z červeného bronzu. 

Technika spojenia pomocou násuvnej objímky sa smie používať len s príslušnými tvarovkami REHAU 

a s univerzalnými rúrkami RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex. Na vytvorenie spoja sa musia použiť výhradne 

náradia firmy REHAU značky RAUTOOL na spracovanie násuvných objímok. Prechod potrubia na iný materiál 

sa namontuje na závity.  Uchytávanie potrubia na stavebné konštrukcie bude  tak, aby sa zabezpečila poloha 

potrubia, upevnenie prenášalo hmotnosť potrubia, odolávalo dynamickým účinkom a tepelným vplyvom  
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vznikajúcim v potrubí alebo v stavebnej konštrukcií. Pri prestupe vodovodného potrubia stavebnou konštrukciou 

sa musí zabrániť pevnému spojeniu s touto konštrukciou /napr. použitím spenenej PE izolácie ochrannej rúry/. 

Potrubia vody budú kotevné pomocou potrubných objímok s gumovou výstelkou a závitovou tyčou ukotvené 

o bytové jadro. V dôsledku dilatácie potrubia, bude pri kotvení potrubia dodržané striedanie pevného a klzného 

uchytenia, tak aby potrubie mohlo dilatovať pozdlž svojej osi. 

 Z hľadiska upevňovania potrubí rozoznávame dva spôsoby upevnenia: 

-pevný bod :je spôsob upevnenia v ktorom potrubie nemá možnosť pohybovať sa /dilatovať/ s konštrukciou 

uchytenia. Tento spôsob sa využíva pri osadzovaní armatúry, zmene smeru potrubia alebo v mieste napojenia 

tvarovky- klzné uloženie: je spôsob uchytenia, pri ktorom ma potrubie možnosť dilatácie v smere osi 

potrubia,avšak nemá možnosť vybočiť z osi trasy potrubia. Príkladom takého uchytenia je voľná objímka alebo 

uloženie potrubia v žľabe 

Všetky rozvody vody je potrebné zabezpečiť z hľadiska teplotnej rozťažnosti potrubia a to pevnými bodmi a na 

teplej vode a cirkulácie aj kompenzátor.  Na potrubí teplej vody, ktoré je vedené v inštalačnom jadre budú 

osadené kompenzačné kusy  Vnútorný vodovod zásobuje  sociálne zariadenie, jednotlivé zariaďovacie predmety 

a  požiarne hydranty –hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou  25mm ,hadica 30 bm, Q = 0,9l/s. Podľa 

potreby na vodovodnom potrubí budú osadené uzatváracie ventily príslušnej dimenzie.  Na ležatom potrubí 

vedenom k požiarnym hydrantom sa osadí tiež spätný ventil príslušnej dimenzie a taktiež po napojení 

cirkulačného potrubia na existujúce cirkulačné potrubie sa na navrhnutom potrubí osadí spätný ventil 

DN32.Napojenie na studenú vodu a teplú vodu  v bytových jednotkách  v podlažiach 2.NP -7NP., sa prevedie pri 

montáži vodovodných stupačiek. Na vodovodných stupačkách   sa osadia novonavrhnuté vodomery :podružný 

vodomer  na teplú vodu /90 C/ a studenú vodu /30 C/ a taktiež sa osadí  spätný ventil na studenú vodu.  Merače 

studenej vody a teplej vody  na vodovodných stupačkách V1,3,4,6  sa budú odčítavať zo schodiska kde budú 

inštalované dvierka  do bytového jadra. Taktiež sa musí previesť územnenie všetkého ležatého oceľového 

potrubia vedeného pod stropom 1. PP /viď projekt elektrika/ 

Po dokončení montáže sa musí urobiť tlaková skúška bez izolácie podľa čl.141-153 STN 73 6660 a dezinfekcia 

potrubia. Všetky vývody potrubí počas skúšky musia byť zazátkované. Po napustení rúr vodou a dosiahnutí 

prevádzkového  pretlaku najmenej 1,5 MPa tlak po 2hod nesmie klesnúť viac než o 0,02MPa. Po osadení 

armatúr napojíme na vodovod.Potrubie 3x prepláchneme vodou a pre posledným prepláchnutím ho 60 

mindezinfikujeme roztokom chlornanu sodného. Pri montážnych prácach treba dodržať všetky ustanovenia 

a normy STN 73 3050,73 6701,73 6650,73 6660,75 5411 a vyhlášku SUBP a SBU č.374/1990Zb STN EN 806 

 

3.Kanalizácia 

Splašková  kanalizácia ležaté a zvislé odpady  existujúce  / K1-6 / sa vymenia v celom rozsahu za nové 

kanalizačné potrubie REHAU PAUPIANO plus.  Je to potrubie zvukovo izolovaný systém domovej kanalizácie, 

neprekračuje hluk 19dB čím s rezervou plní najprísnejšie predpisy. Rúry a tvarovky sú vyrobené zo špeciálneho 

polypropylénu RAU- PP. Je nutné použiť aj odhlučnenú upevňovaciu techniku. Pri potrubí  je použitím 

špeciálnych upevňovacích objímok, skladajúcich sa z podpornej a fixačnej objímky, minimalizovaný prenos 

zvuku šíriaceho sa hmotou na inštalačnú stenu. Prenos zvuku z rúrky nie je závislý iba od jej hmotnosti, ale tiež 

od vnútorného tlmenia materiálu potrubia. Potrubie REHAU RAUPIANO Plus  -zvukovo izolované podporné 

upevnenia budú inštalované pod stropom každého podlažia a vodiaca objímka je inštalovaná po 2/3 zostávajúcej 

stavebnej dlžky, upevnenia pod hrdlom nie je nutné. V inštalačných  šachtách môžu byť rúrky a tvarovky 

RAUPIANO Plus uložené bez prídavnej izolácie proti hluku šíriacemu sa pevnými telesami. Prevedenie stropom 

je z dôvodov akustickej  izolácie  potrubia  nutné  zhotoviť  s  bežnou,  proti  vlhkosti a šírenia zvuku v pevných  

telesách odolnou izoláciou. Ochrana potrubia: je potrebné zhotovenie izolácie voči vlhkosti a hluku. Ak  je  na  

podlahe  nanesený  liaty asfalt,   je nutné  voľne  položený  potrubný  diel  chrániť   vložkou, ochrannými 

rúrkami alebo obalením tepelno - izolačnými materiálmi. Upevnenie potrubia: je nutné používať ktoré sa skladá 

zo zvukovo-izolovaného podporného upevnenia a vodiacej objímky, alebo pevnej a vodiacej objímky. Zvodové 

potrubie RAUPIANO plus musí byť položené beznapäťovo. Požiarna ochrana potrubia RAUPIANO Plus je 

nutná v prípade ak prenikajú ohňovzdornými, priestormi  uzavierajúcimi stenami a stropmi.  Navrhnuté potrubie 

sa napojí v priestore 1.PP /nebytový priestor/ pod stropom. Ležatá kanalizácia je vedená pod stropom 1.PP. 

Napojenie ležatej kanalizácie z BD –Dulovo nám.č.7 sa prevedie v miestnosti 1.PP na existujúcu kanalizáciu 

DN150. Napojenie ležatej kanalizácie z BD č.8 sa prevedie vonkajšou prípojkou PVC DN150 /zosiln./ do 

existujúcej vonkajšej kanalizačnej šachty. Existujúca kanalizačná prípojka DN150 pre BD, Dulovo nám 

č.8,Bratislava - je toho času v zlom technickom stave a z tohto dôvodu je nutné ju vymeniť za novú min. 

spád 2% v dlžke 5,0m až po  existujúcu kanalizačnú revíznu šachtu. Každá kanalizačná stupačka je opatrená 

v  najnižšom podlaží čistiacim kusom.  Novonavrhnuté kanalizačné stupačkyK1-6 budú odvetrané vetracími 

hlavicami HL 810 DN100 nad strechu objektu.  Pri vyhotovení vnútornej kanalizácie je nutné dodržiavať STN 

73 6760 resp. STN EN 12 056.Pri vykonaní montážnych prác je nutné vykonať vodotesnú skúšku kanalizácie 

v zmysle STN  73 6760 resp. STN EN 12 056.  



 

 

 


