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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

Predmetom dokumentácie je ZMENA v pôvodnej projektovej dokumentácii, ktorá sa 
týka Objektov SO 05 a SO 06. Ostatné Objekty sú bez zmien. 
 
Klimatické podmienky 
miesto stavby Raslavice 
najnižšia vonkajšia teplota -15°C 
teplotná oblasť 2 
veterná oblasť 2 
priemerná teplota vo vykurovacom období 3,4°C 
dĺžka vykurovacieho obdobia 242 dní 
spôsob vykurovania nepretržitý 
 
Hlavné technické údaje 
vykurovacie médium teplá voda 
teplotný spád 15 K   55,0/40,0°C 
vykurovací systém nízkotlaký teplovodný  
 s núteným obehom 
rozvod rozvody v kotolni a v objektoch 
 oceľové rúry závitové 
armatúry PN 0,6 MPa,  PN 1,6 MPa 
 
 
SO 05 Pavilón-E, Hospodárska budova 
Na vykurovanie vyššie uvedeného objektu je navrhnutá kotolňa v priestoroch 
jestvujúcej strojovne. Navrhnuté plynové tepelné čerpadlo: Zostava 3 ks plynových 
absorpčných tepelných čerpadiel s termodynamickým cyklom vody a čpavku (NH3 - 
H2O) vybavené okruhom využitia kondenzačného tepla spalín, ktoré používa okolitý 
vzduch ako obnoviteľný zdroj energie: RTAY00-519/4 HT S1 MET/NAT CZ CW - LINK 3 
ks GAHP A HT S1 + AY00-120. Kotolňa bude slúžiť na vykurovanie objektu a prípravu 
teplej úžitkovej vody. Navrhnuté zariadenie je umiestnené pred objektom. Strojovňa je 
navrhnutá v jestvujúcej kotolni.  
 
ZMENA - Vykurovacie okruhy  
 V pôvodnom návrhu strojovne bolo uvažované so štyrmi vykurovacími okruhmi. 
Tepelné straty objektu však rátali aj s nadstavbou, ktorá v čase prípravy projektovej 
dokumentácie vykurovaná nebola a nebolo zadané ani zo strany investora o potrebe 
vykurovania tejto časti objektu (nadstavba nad bazénom). Po uplynutí dvoch rokov od 
prípravy pôvodného projektu došlo k zmene. Nadstavba nad bazénom má zrealizované 
podlahové vykurovanie a samostatnú vykurovaciu vetvu vedenú z jestvujúcej kotolne. 
V tomto prípade je potrebné na pôvodne navrhnutom rozdeľovači/zberači pridať jednu 
vykurovaciu vetvu. Aby nevznikali ďalšie náklady naviac, sa investor rozhodol využiť 
jestvujúcu čerpadlovú skupinu s miešaním, ktorá bude napojená s doplnenej vetvy DN32 
na rozdeľovači/zberači.   
Vykurovacie okruhy: 
Ohrev bazénovej vody  – bez zmeny 
Vykurovanie priestorov bazéna  – bez zmeny 
Vykurovanie - Pavilón-E  -  bez zmeny  
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Vykurovanie - Jedáleň  -  bez zmeny 
Vykurovanie - Nadstavba -  slúži pre vykurovanie časti objektu - Nadstavba. Využije sa 
jestvujúca čerpadlová skupina, v ktorej je osadené obehové čerpadlo Grundfos ALPHA2 
25-40 180 a trojcestný zmiešavací ventil Flamco Meibes 66341.5, 6 Nm, 140 s, AC 230V, 
50 Hz, 2,5 W, IP40. Oceľové potrubie vedené z rozdeľovača/zberača sa napojí na 
jestvujúcu čerpadlovú skupinu, odkiaľ bude vedené potrubie pod stropom k jestvujúcim 
potrubiam k napojeniu sa na skrinky rozdeľovača/zberača podlahového vykurovania 
nadstavby.  
Rozvody v strojovni realizovať z oceľových rúr závitových s ochranným náterom, 
opatriť tepelnou izoláciou v zmysle PD.  
 
SO 06 Pavilón-F, Telocvičňa 
 Na vykurovanie objektu je navrhnutá kotolňa v priestoroch jestvujúcej strojovne. 
Navrhnuté plynové tepelné čerpadlo: Zostava 2 ks plynových absorpčných tepelných 
čerpadiel s termodynamickým cyklom vody a čpavku (NH3 - H2O) vybavené okruhom 
využitia kondenzačného tepla spalín, ktoré používa okolitý vzduch ako obnoviteľný 
zdroj energie: RTAY00-386 HT S1 MET/NAT CZ CW - LINK 2 ks GAHP A HT S1 + AY00-
120. Kotolňa bude slúžiť na vykurovanie objektu.  
ZMENA sa týka umiestnenia navrhnutého tepelného čerpadla. Vzhľadom k plánovanej 
rekonštrukcii Pavilónu – F – Telocvičňa. Presný termín rekonštrukcie nie je známy, 
avšak k predídeniu neskorších komplikácií je potrebné zmeniť umiestnenie betónových 
základov, tepelných čerpadiel, dymovodu a komína. Projektová dokumentácia obsahuje 
zmenu umiestnenia zariadenia, ktorá nebude mať žiadny vplyv na funkčnosť resp. 
prevádzku navrhnutej kotolne.  
 Vzhľadom k tomu, že je tepelné čerpadlo umiestnené ďalej od miesta inštalácie 
zariadení v strojovni, navrhujem potrubie medzi strojovňou a tepelným čerpadlom 
previesť s plastového predizolovaného potrubia 2xD63 vedeného v zemi v hĺbke min. 
0,8 m. Pred tepelným čerpadlom a v strojovni je potrebné realizovať prechod 
z plastového potrubia na oceľové potrubie D63/DN50. K uvedenému miestu inštalácie 
tepelného čerpadla je potrebné priviesť plynové potrubie. Odvod spalín od zostavy je 
realizovaný pomocou zberného potrubia (dymovodu), ktoré je zaústené do komína 
DW150. Výška komína je min 0,5 m nad strechu. Strojovňa - bez zmien. 
 
Uvedenie do prevádzky 
 Počas prevádzania montáže a pri uvedením do prevádzky je potrebné dodržiavať 
požiadavky STN EN 14 336. Tlakovú skúšku previesť na tlak 1,5-násobok 
prevádzkového tlaku. Norma STN EN 14 336 obsahuje návody na vykonávanie 
jednotlivých skúšok a uvádzanie do prevádzky ako aj jednotlivé protokoly. Uvedenie do 
prevádzky pracovné prostriedky ( vyhradené technické zariadenia tlakové ), stavby 
a ich súčasti je možné podľa zákona č. 124/2006 Zb.z, v znení zákona č. 309/2007 Zb.z 
a nariadenia vlády SR č. 392/2006 Zb.z. 
 
Starostlivosť o bezpečnosť práce 
 Všetky montážne práce musia byť prevádzané v súlade s právnymi predpismi, 
predpismi požiarnej ochrany a platnými normami STN EN. Montážne práce budú 
prevádzane za prevádzky, preto je nutné v zmysle Zákona č. 124/2006 Zb.z. investorom 
stavby zaistiť odborné preškolenie pracovníkov dodávateľa z bezpečností práce, 
ochrany zdravia a požiarnych predpisov na podmienky jestvujúcej prevádzky v objekte. 
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Pri manipulácií s bremenami je potrebné riadiť sa Nariadením vlády č. 204/2001 Zb.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. 
 
Táto zmena nemá vplyv na ciele a merateľné ukazovatele projektu. 
 
 
 
 
V Prešove, 08/2021 Vypracoval: Ing. Ján Kačala 
  


