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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce řeší návrh zdravotně technických instalací základní a 

mateřské školy. Předmětem této práce je zpracovat projektovou dokumentaci vnitřní 

kanalizace a vodovodu s částečným zpětným využitím odpadních vod a textovou část 

se zaměřením na možnosti zpětného využití odpadních vod. 
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ABSTRACT 
This diploma thesis deals with a design of sanitary installations of elementary 

school and kindergarten. The subject of this work is to prepare project documentation 

of internal sewerage and water supply with partial reuse of wastewater and the text 

part focused on the possibilities of the wastewater reusement.  
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1 Úvod 

V dnešní době je velmi řešené téma globální oteplování a s ním spojené 

klimatické změny, které mají jako jeden z následků teplejší zimy s menším množstvím 

srážek a velmi suchá léta. K tomuto aspektu nepřispěl ani komunistický způsob 

rozvoje zemědělství v druhé polovině dvacátého století, kdy se upřednostňovalo 

osazování jednoho druhu plodiny do velkých ploch i několik let po sobě či jejich 

nevhodné střídání. To vše zapříčinilo, že půda není schopna absorbovat a zadržovat 

velké množství srážkových vod, ale voda poměrně rychle z této půdy odtéká bez 

jakéhokoli využití. 

V městských zástavbách, kde se vyskytují velké množství odvodňovaných střech 

a zpevněných ploch, dochází k tomu, že je téměř veškerá srážková i odpadní voda 

odváděna pryč z pozemku a dochází k tomu, že výška hladiny podzemní vody rapidně 

klesne. V horkých a suchých letních dnech pak může dojít například k vysychání 

studen či k zákazu zalévání nebo napouštění bazénů.  

Zpětným využitím odpadních vod se dá značně ušetřit na spotřebě pitné vody, 

které je rok od roku na Zemi méně. Jejím opětovným využitím šetříme nejen spotřebu 

vody jako takové, ale snížíme tak i energii a peníze vynaložené na její čištění, 

přečerpávání nebo odvádění. Pitnou vodu lze ušetřit také pomocí úsporných 

zařizovacích předmětů, popřípadě oddělit kanalizaci pro šedé vody, které lze využít 

pro mnoho účelů. 

„Pravda je, že přírodní svět se mění. A na tomto světě jsme zcela závislí. Poskytuje 

nám potravu, vodu a vzduch. Je to to nejcennější, co máme a musíme si to bránit.“ [7] 

 Sir David Attenborough 

Cílem této diplomové práce je zpracovat projektovou dokumentaci zdravotně-

technických instalací na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Dále 

budou popsány možnosti zpětného využití odpadních vod, ze kterých bude vybrána 

jedna varianta, pro níž bude zpracován podrobný popis a projektová dokumentace. 
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2 Cíle práce 

V teoretické části zpracovat psanou rešerši na téma odpadní vody a jejich 

opětovné využití se zaměřením na zadaný objekt.  

V praktické části zpracovat projektovou dokumentaci zdravotně technických 

instalací pro základní a mateřskou školu (kanalizace, vodovod) na úrovni rozšířené 

dokumentace pro stavební povolení. 

3 Metodika 

První částí práce je literární rešerše, ve které za pomocí literárních zdrojů  

a vlastních vědomostí popisuji možnosti a způsoby odvádění, třídění, či využívání 

odpadních vod. 

Druhou částí je zpracování projektové dokumentace vodovodu a kanalizace na 

úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení včetně technického řešení 

vybrané varianty zpětného využití odpadních vod. 

Pro řešení projektové části a návrh TZB systémů jsou zvoleny tyto softwary: 

 Excel 

Program excel byl použit ve výpočtové části diplomové práce a pro tvorbu 

tabulek. 

 AutoCAD 

AutoCAD 2022 byl využit pro grafické zpracování výkresové části této práce. 

4 Odpadní vody 

Odpadní vody třídíme podle různých kritérií do několika kategorií. Podle jakosti 

se odpadní vody dělí na: čerstvé, infekční, nahnilé, radioaktivní a toxické. Pokud se 

zaměříme na původ odpadní vody, lze je třídit na: srážkové, splaškové, infekční a 

průmyslové. Podle míry a druhu znečištění odpadních vod, se dále volí jejich způsob 

odvádění, čištění, popřípadě možnost jejich opětovného použití.  
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Obrázek 1:Denní spotřeba vody jednoho člověka [4] 

 

4.1 Třídění dle jakosti 

4.1.1 Čerstvé vody 

Voda obsahující dostatečné množství kyslíku, ve které neprobíhají žádné 

anaerobní procesy. 

4.1.2 Infekční vody 

Infekční vody vznikají především v provozech nemocnic a laboratoří. Tyto 

odpadní vody se vyznačují vysokým stupněm mechanického i bakteriologického 

znečištění. S rozdílem od běžných odpadních vod, tyto vody oddělujeme od ostatních 

již v místě jejich vzniku, kvůli nutnosti jejich předčištění před vypuštěním do 

kanalizační sítě za pomoci účinných dezinfekčních prostředků.  

4.1.3 Toxické vody 

Odpadní vody obsahující alespoň malou koncentraci toxicky působících látek. 

4.1.4 Radioaktivní vody 

Odpadní vody, které jsou znečištěny radioaktivními látkami. 

4.1.5 Nahnilé vody 

Jedná se o vody, ve kterých už byly započaty anaerobní procesy, což je provázeno 

silným zápachem, větším zákalem a změnou barvy. 



4 
 

4.2 Dělení podle původu 

4.2.1 Srážkové vody 

Tyto vody mají původ z atmosférických srážek, které při dopadu na zem 

podléhají mírnému znečištění, a proto mají velký potenciál pro jejich zpětné využití, 

které se může v jistých případech obejít i bez jakéhokoli čištění. Množství srážkových 

vod, které jsou zadržitelné na pozemku stavby, se odvíjí od klimatických podmínek 

dané oblasti a od povrchů použitých na řešeném pozemku. [11] 

4.2.2 Splaškové vody 

Splaškové vody lze dělit dále na žluté vody (tímto pojmem je označována moč, 

která je produktem lidského organismu, obsahující cenné nutrienty jako dusík, draslík 

a fosfor, což zvyšuje jejich potenciál pro využití při výrobě hnojiv), hnědé vody 

(fekálie obsahující mnoho nutrientů jako uhlík, draslík, vápník, hořčík a fosfor; člověk 

ročně vyprodukuje kolem 50l fekálií), černé vody (vody běžně odváděné z toalet, 

vzniklé kombinací žlutých a hnědých vod) a šedé vody (ostatní splaškové vody vzniklé 

v domácnosti například ve dřezech, vanách, umyvadlech či v pračkách; tyto vody tvoří 

podstatný díl vyprodukované splaškové vody v domácnostech; vyčištěné šedé vody se 

označují jako bílé vody). [12] 

5 Nakládání se splaškovými vodami a jejich 

likvidace 

Pro návrh nakládání s odpadními vodami je rozhodující jejich kvantita, kvalita, 

lokální podmínky či situace objektu. Jedním z nejjednodušších řešení je připojení 

kanalizace na centrální kanalizační síť, pokud ale tato varianta není možná, nabízí se 

nám možnosti jako vybudování jímky či jiné akumulační nádrže, kterou pak budeme 

pravidelně vyvážet nebo zvolit individuální lokální variantu čištění. Pomocí různých 

mechanických, chemických či biologických procesů jsou znečišťující látky z vody 

odstraněny a poté buď vypuštěny do přírody nebo dále využívány jako provozní voda. 

 

5.1 Domovní čistírny odpadních vod  

Domovní čistírny se navrhují zejména u objektů, kde není možnost připojení na 

veřejnou kanalizaci ústící do centrální čistírny odpadních vod. Jedná se o jednu 
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z nejmodernějších a nejdokonalejších technologií čištění splaškových vod, jež je 

schopna vodu zbavit až 97% nečistot. Funkce DČOV je principiálně stejná jako funkce 

centrálních čistíren. Proces čištění zahrnuje 3 fáze. První fáze se nazývá hrubé 

předčištění, kdy vodu zbavíme hrubých mechanických nečistot, druhá fáze probíhá na 

biologické bázi, kdy za aerobních procesů dochází k oddělení kalu a při třetí fázi, která 

je zároveň poslední, je kal a vyčištěná voda dopravena do příslušných prostor, kde 

může dojít k jejich následnému zpracování. [1] 

5.2 Septiky 

Tímto pojmem označujeme průtočnou nádrž rozdělenou do několika komor, kde 

nastává proces odstranění pevných usaditelných látek (např. písek) a dále proces 

anaerobní. Výsledná účinnost septiku, co se týče kvality vyčištění odpadních vod, není 

při jeho samostatném použití příliš vysoká, proto se používá v kombinaci s dalším 

dočišťovacím systémem (např. pískový filtr, kořenová čistírna,..) odkud se voda může 

vypouštět například do recipientu či zasakovat. Podstatnou výhodou tohoto systému 

jsou jeho nízké pořizovací a provozní náklady, dále není potřeba elektrické energie a 

téměř nulová provozní náročnost. Do septiků neodvádíme dešťovou vodu. [8] 

5.3 Jímky (žumpy) 

Žumpou není nic jiného než bezodtoková akumulační nádrž, kde dochází 

k zadržování a shromažďování odpadních vod. Tyto jímky využíváme především u 

objektů sloužících k rekreaci, případně u objektů, kde v blízkém časovém horizontu 

dojde k jejich připojení na centrální kanalizační síť. Nevýhodou žump jsou jejich 

poměrně vysoké provozní náklady, které jsou způsobené nutností častých vývozů 

fekálním vozem, na jejichž násobek objemu se navrhuje kapacita jímek. Pořizovací 

náklady jsou naopak nízké. Do žump, stejně jako u septiků, neodvádíme dešťové vody. 

5.4 Kořenové ČOV 

Před samotnou kořenovou čistírnu je vždy nutné umístit mechanické předčištění 

v podobě například septiku, česlí, lapáku písku nebo usazovací nádrže. Toto 

předčištění je velmi důležité, pokud bychom ho zanedbali, došlo by k tomu, že by se 

nerozpustitelné látky dostali do filtračního lože, které by následně ucpaly. Po 

předčištění voda putuje do kořenového filtru (štěrkové lože prorostlé kořeny rostlin). 

Samotná čistírna poté pracuje na principu zemních pískových filtrů, což znamená, že 
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je založena na sedimentaci a mikrobiálních procesech. Tento proces čištění je časově 

poměrně náročný, vyžaduje dle velikosti filtru kolem 10-12 dnů.  

Výhodou tohoto sytému je jeho energetická a ekonomická nenáročnost (pokud 

neuvažujeme cenu pozemku na kterém bude čistírna vybudována). Pokud se podíváme 

na nevýhody, tak musíme určitě zmínit potřebu velké plochy pro zřízení tohoto 

systému, aby správně fungoval (cca 8 – 10 m2 na EO). [10] 

 

Obrázek 2:Typické uspořádání kořenové čistírny [2] 

1 – distribuční zóna  

2 – nepropustná bariéra (PE, PVC) 

3 – filtrační materiál (kačírek, štěrk, drť) 

4 – vegetace  

5 – výška vodní hladiny 

6 – odtoková zóna 

7 – sběrná drenáž 

8 – regulace výšky hladiny 

 

5.5 Zemní pískové filtry 

Zemní pískové filtry jsou podobně jako kořenové čistírny používány na 

sekundární čištění odpadních vod. Nejčastěji je můžeme vidět napojeny za septiky 

nebo DČOV s kterými tvoří kompaktní celek. Voda natéká z primárního čištění do 

rozvodného potrubí, kterým je distribuována do pískových vrstev, přes něž, za 

vytvoření mikrobiálních vrstev, proteče do sběrné drenáže. [14] 
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V případě, že použijeme kombinaci biologické čistírny a zemního pískového 

filtru, můžeme tak dosáhnout až 98% účinnosti zařízení. Výhodou těchto filtrů je téměř 

nulový finanční náklad na chod a údržbu. 

 

Obrázek 3:Schéma zemního pískového filtru [3] 

6 Nakládání s dešťovými vodami a jejich likvidace 

Dešťové vody není nutné před vypuštěním do přírody nijak čistit, stačí si jen říct, 

jak s nimi chceme naložit. Při výběru likvidace je nutné zohlednit především podloží 

a umístění objektu, aby nedocházelo například k promáčení základové spáry objektu, 

dále finanční náklady, náročnost údržby, využití objektu a velikost objektu. 

Dále se dnes můžeme v legislativě setkat s požadavkem na hospodaření 

s dešťovými vodami, tato legislativa požaduje zasakování dešťové vody na pozemku 

stavby. Důvod tohoto opatření je naprosto prostý, pokud bychom odváděli veškerou 

vodu, která na pozemek stavby dopadne (pohybuje se kolem 1000l/m2.rok), do 

kanalizační sítě, docházelo by k její přetížení a k velkému plnění vodních toků. 

Druhým nepříznivým faktorem odvodu dešťové vody z pozemku stavby je snižování 

hladiny podzemní vody, čímž dochází k vysoušení krajiny a zvyšování neschopnosti 

půdy vsakovat srážkovou vodu, což způsobuje problém hlavně u přívalových dešťů, 

kdy mohou díky tomu nastat povodně. 

6.1 Vsakování srážkových vod 

Vsakování na pozemku stavby je jedním z nejlepších a nejekologičtějších řešení 

vůbec, voda totiž zůstává tam kde dopadla a nedostává se jinam. V místě, kde bude 
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provedeno vsakovací zařízení, musí být proveden hydrogeologický průzkum, který 

prokáže, jestli je umístění vsakovacího tělesa do místního podloží vhodné či nikoli.  

Jako vsakovací těleso se může zvolit například trativod, který je vlastně 

vyhloubená jáma vyplněná odspodu nejprve pískovou vrstvou a poté vrstvou štěrku do 

kterého může být ještě umístěno drenážní potrubí. Další možností jsou tzv. vsakovací 

tunely nebo bloky, do kterých se voda naakumuluje a posléze vsakuje do podloží. 

Rychlost vsakování závisí především na koeficientu filtrace zeminy. 

Nadzemním řešením vsakování jsou vsakovací průlehy. Tento systém nám 

poskytne dočasnou akumulaci srážkové vody při vsakování vody přes humusovou 

vrstvu do podloží. Tento systém má nevýhodu, že jeho vsakovací plocha je otevřená, 

takže do něj může pršet, čímž se zvyšuje jeho potřebná plocha a objem. 

Velikost vsakovacích těles závisí na srážkových podmínkách dané lokality, na 

typu povrchu (dlažba, zelená střecha, asfalt) a na velikosti odvodňované plochy. 

Polohu vsakovacího tělesa volíme s přihlédnutím na okolní stavební objekty, aby 

nedocházelo k promáčení základové spáry. [9] 

6.2 Akumulační či retenční nádrž 

Použití tohoto řešení slouží pouze k zadržování vody na pozemku stavby a nikoli 

k její likvidaci. Do těchto nádrží nejčastěji osazujeme čerpadlo, pomocí kterého 

můžeme zásobovat potřebné rozvody užitkové vody nebo na něj na přímo napojíme 

například zahradní hadici či závlahový systém. 

Rozdíl mezi akumulační a retenční nádrží je pouze v tom, že retenční nádrž je 

navíc vybavena o bezpečnostní přepad, který se napojuje buď do vsakovacího tělesa 

nebo do kanalizační sítě. U akumulační nádrže tento doplněk nemáme, proto je nutné 

hlídat hladinu vody v nádrži, aby nedošlo k tomu, že nádrž přeteče. [13] 

6.3 Recipient/dešťová kanalizace 

Toto řešení bych doporučoval, až jako poslední možnou možnost. Jedná se sice o 

jednu z nejlevnějších variant, pokud tedy nemusíme realizovat příliš dlouhou přípojku, 

ale odvádíme z pozemku nemalé množství vody, což je velmi nežádoucí. V krajních 

případech, v místech, kde je pouze jednotná kanalizace, můžeme po souhlasu správce 

sítě odvádět srážkovou vodu i do ní, ale zvýší se tím zátěž centrální čistírny odpadních 

vod. 
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7 Popis konkrétní řešené varianty 

Projekt praktické části diplomové práce řeší návrh rozvodu pitné vody, požární 

vody, vody pro závlahu, odkanalizování objektu a vsakování dešťových vod na 

pozemku stavby.  

7.1 Popis objektu 

Řešený objekt, určený pro školství a výuku, se skládá ze tří dílčích objektů (Objekt 

„A“, „B“ a „C“), které jsou půdorysně uspořádány do tvaru U. Všechny objekty jsou 

z konstrukčního systému monolitický kombinovaný a s plochou střechou. 

Objekt „A“ je budova ve tvaru kvádru skládající se z jednoho podzemního a čtyř 

nadzemních podlaží. V objektu se nachází převážně kmenové učebny a mimo nich 

také administrativa pro provoz školy, část jídelny s přípravou a výdejem jídla, byt 

školníka a hlavní vstup. 

Čtyřpodlažní (1PP + 3NP) objekt „B“ tvoří s objektem „A“ tzv. hlavní budovu. 

V podzemním podlaží se nachází garáže pro 40 osobních vozidel, přízemí je primárně 

myšleno pro mateřskou školu a v ostatních podlažích jsou umístěny učebny pro první 

stupeň a přípravné třídy. 

Objekt „C“ tvoří z největší části tělocvična a její zázemí na jejíž střeše se nachází 

venkovní hřiště. Ve zbylých částech tohoto jednopodlažního objektu je situována 

jídelna a technické zázemí školy.  

  

Obrázek 4: Vizualizace 
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7.2 Bilance potřeby vody 

Ve výpočtu potřeby pitné vody bylo uvažováno 720 studentů základní školy (24 

tříd po 30 žácích), 72 dětí v mateřské škole (3 třídy po 24 dětech), 108 zaměstnanců 

školy (učitelé, vychovatelé, uklízečky, kuchařky,…), 1000 strávníků (kapacita školy 

navýšená a 100 osob, z důvodu možnosti externích strávníků), 90 osob využívajících 

tělocvičnu mimo školní dobu (od 16:00 do 22:00 se využitím 15osob/hod) a byt 

školníka obývaný čtyřčlennou rodinou. 

 

Tabulka 1: Výpočet potřeby studené pitné vody 
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Tabulka 2: Výpočet potřeby teplé vody 

7.3 Vnitřní vodovod 

Vnitřní vodovod začíná vodoměrnou sestavou DN80 umístěnou 

v severovýchodním rohu objektu. Tato sestava bude doplněna o podružnou obchodní 

sestavu, určenou pouze pro závlahy zeleně v prostoru školy, ze které bude účtováno 

pouze vodné nikoli stočné. Za vodoměrnou sestavou bude umístěna odbočka pro 

rozvod požárního vodovodu. V objektu bude proveden samostatný rozvod pitné vody, 

požární vody a vody pro závlahu z řadu. Dále bude proveden zcela samostatný rozvod 

pro závlahu z akumulační nádrže dešťové vody, který bude od pitné vody zcela 

oddělen. 

7.4 Pitná voda 

Pitná voda bude přivedena k jednotlivým zařizovacím předmětům v objektu. 

V objektu bude proveden rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace. Rozvod vody 

v kuchyni 1.PP a 1.NP bude proveden v koordinaci s projektem gastro. V kuchyni 

bude napojen změkčovač vody, který napájí změkčenou vodou myčky na nádobí, 

konvektomaty a varný blok. Umyvadla ve školkách budou napojena jednou výtokovou 

armaturou, která budou napojena na centrální směšovač vody. Sprchy ve školce budou 

opatřeny termostatickou baterií. Hromadné sprchy v 1.PP budou osazené tlačítkovou 
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časovou armaturou, která bude napojena na centrální směšovač vody. V 1.PP na 

stoupačkách jsou osazeny uzavírací a vypouštěcí armatury, dále termostatický 

cirkulační ventil a směšovací termostatický ventil. 

V technické místnosti se na rozvod vody napojí výměníková stanice sloužící pro 

vytápění objektu a ohřev teplé vody. 

7.5 Ohřev teplé vody 

V prvotní variantě byl uvažován zásobníkový ohřev teplé vody, ale z důvodu 

jejich potřebné velikosti (5m3) byl tento návrh vyloučen. Pokud by byl tento návrh 

proveden, bylo by nutné přepočítat statický návrh založení objektu. Dále lze do 

technické místnosti dostat zásobník o objemu maximálně 500l, to by znamenalo mít 

v technické místnosti 10 zásobníků, což by znamenalo velký zabraný prostor a drahý 

provoz (zásobníky je nutné po několika letech vyměnit). 

V druhotné finální variantě je proveden výpočet smíšeného ohřevu vody. Objekt 

je napojen na centrální zdroj tepla (horkovod), který předává teplo do objektu přes 

výměníkovou stanici, jež je schopná velmi vysokých výkonů. Výpočtem byl stanoven 

potřebný výkon výměníkové stanice pro průtokový ohřev vody na 211kW. Pro vykrytí 

největších špiček, které budou nastávat hlavně při provozu školní kuchyně, bude 

v technické místnosti umístěn zásobník teplé vody s nepřímým ohřevem o objemu 

500l, díky němuž se sníží potřebný výkon výměníkové stanice o téměř 40kW. 

Výpočet maximálního průtoku teplé vody: 

Qh,max = 4740,75 l/hod 

Vzásobník = 500 l 

Qprůt,max = Qh,max - Vzásobník 

Qprůt,max = 4 740,75 – 500 

Qprůt,max = 4 240,75 l/hod  

Qprůt,max = 1,12 l/s 
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Výpočet potřebného výkonu předávací stanice pro průtokový ohřev TV: 

         

Obrázek 5:Denní spotřeba vody jednoho člověka [17] 

 

QD = 1,12 * 3600 * 1,163 * (55 – 10 )  

QD = 211 014 W  

7.6 Zařizovací předměty 

Všechny použité zařizovací předměty a baterie budou typové a jejich typy budou 

určeny před realizací investorem nebo architektem. Baterie, které jsou přístupné 

veřejnosti (žákům) budou v provedení antivandal. Výška osazení zařizovacích 

předmětů bude dle standardů a vyhlášky 410/2005. 

Výšky zařizovacích předmětů: 

- Umyvadla - výška horní hrany od podlahy 

o 800 – 850mm pro dospělé 

o 400 – 430mm pro děti do 3 let 

o 500mm pro děti předškolního věku 

o 600 – 750mm pro děti školního věku 

o 800mm pro osoby s omezenu schopností pohybu (invalidé) 

- Pisoáry – výška předního okraje pisoárové mísy od podlahy 

o 650mm pro dospělé a děti školního věku 

o 500mm pro děti předškolního věku 

- Záchodové mísy – výška horní hrany záchodové mísy od podlahy 

(včetně sedátka) 

o 425mm pro dospělé 

o 300 – 340mm pro děti předškolního věku 
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o 500mm pro invalidy (sklopná madla po obou stranách ve výšce 

78cm + ovládání splachování max. 120cm nad podlahou) 

7.6.1 Tabulky tloušťky tepelných izolací pro rozvody vody 

 

 

 

Tabulka 3: Stanovení tlouštěk izolací vodovodního potrubí 

 

Tab. izolace - 1.PP_GARÁŽ
minerální vata s AL polepem

dimenze 
(mm)

tl. izolace -
studená voda 

(mm)

tl. izolace - 
teplá voda a 

cirkulace (mm)
D20 20 30
D25 20 30
D32 20 40
D40 20 40
D50 20 50

Tab. izolace - 1.PP_OBJEKT
minerální vata s AL polepem

dimenze 
(mm)

tl. izolace -
studená voda 

(mm)

tl. izolace - 
teplá voda a 

cirkulace (mm)
D20 20 20
D25 20 20
D32 20 30
D40 20 30
D50 20 30
D63 20 40
D75 30 40

Tab. izolace - 1.NP-4.NP, vd rážách 1.PP
polyetylenové trubní pouzdro

dimenze 
(mm)

tl. izolace -
studená voda 

(mm)

tl. izolace - 
teplá voda a 

cirkulace (mm)
D20 5 20
D25 5 20
D32 9 25
D40 9 25
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7.7 Požární vodovod 

Rozvod požárního vodovodu je od vodoměrné sestavy veden samostatně 

v ocelovém potrubí k hydrantovým skříním a skrápěné požární roletě. Hydrantové 

skříně jsou umístěny v každém patře na chodbách a skrápěná roleta v kuchyni. 

Uvažovaná součinnost je maximálně 3 hydranty a roleta. 

Hydrantové skříně jsou vybaveny třípolohovou uzavírací proudnicí s průměrem 

výstřikové hubice minimálně 6mm a průtoku 0,3l/s při tlaku 0,2MPa a stálotvárnou 

hadicí o délce 30m.  

V 1.PP v objektu „C“ je navržena požární nádrž o objemu 10m3, která bude 

automaticky dopouštěna z vnitřního rozvodu pitné vody. Z požární nádrže povede 

suchovodní potrubí na fasádu objektu „A“, kde bude osazena koncovka B75 pro 

napojení požárních vozidel s čerpadlem. Toto opatření je pouze pro případ havárie 

veřejného vodovodu, kdy nebude možné odebírat požární vodu z řadu. 

Potřeba požární vody:  

Součinnost tří hydrantů v objektu 3x0,3 l/s = 0,9 l/s 

Skrápěná požární roleta 2,5 l/s 

Celková potřeba požární vody =3,4 l/s 

7.8 Bilance odvodu splaškových vod 

Při výpočtu odvodu splaškových vod byl proveden přepočet uživatelů objektu 

na ekvivalentní obyvatele (EO) dle ČSN75 6402, přičemž produkce odpadních 

splaškových vod na jednoho EO je 150l/den s připočtením 30l/EO*den dle městských 

standardů vodovodů a kanalizací na území hlavního města Prahy kapitola A-2.2.1.2. 
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OBJEKT počet Přepočtový vztah na EO Počet EO 

základní škola - žáci 720 1 žák = 0,20 EO 144,0 

základní škola - personál 100 1 učitel = 0,33 EO 33,0 

mateřská škola - žáci 72 1 žák = 0,20 EO 14,4 

mateřská škola - personál 8 1 učitel = 0,33 EO 2,64 

jídelna  120 na 1 místo = 2EO 240 

byt školníka 4 1 obyv. = 1 EO 4,0 

Pronájem tělocvičny a hřiště (cca 30os/hod, 3hod/den) 90 1 PP = 0,33 EO 29,7 

Celkem 900   467,7 

 

Tabulka 4: Výpočet množství ekvivalentních obyvatel 

Objekt - počet obyvatel     467,7 EO 

Specifická potřeba vody pro obyvatele  qo = 150 + 30 =180 l/EO/den 

Průměrný denní průtok splaškových vod 

Q24,m = 467,7 * 180  = 88.870,6 l/den  = 88,9 m3/den 

Maximální hodinový průtok splaškových vod 

Qh,max = Q24,m /24 * kh,max  

Qh,max = 9.627,65 l/hod => 2,67 l/s 

Roční množství odpadních vod 

Qroč    = 32.438,0 m3/rok 

Posouzení kapacity jednotné kanalizační přípojky:   

Qspl =  2,67 l/s 

Qdes,říz =  2,00 l/s (řízený odtok dešťových vod) 

Qdes,max =  41,1 l/s (bezpečnostní přepad dešťových vod) 

Návrhové parametry  KT200, i=2,0%, h=100%  Qkap= 47,2 l/s 

Výpočtové parametry: Qmax přípojky = 41,1+2,67  Qskut= 43,8 l/s 

Qvýpoč 43,8 l/s  <  Qpřípojka 47,2 l/s   vyhovuje 
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7.9 Vnitřní kanalizace 

7.9.1 Připojovací potrubí 

Zařizovací předměty s obsahem tuků budou napojeny samostatnou tukovou 

kanalizací do odlučovače tuků. V objektu budou napojeny v technické místnosti 

přepady pojistných ventilů. Ve strojovnách VZT a technických místnostech budou 

napojeny podlahové vpusti. V objektu budou napojeny kondenzáty ze 

vzduchotechnických a chladicích jednotek přes sifon kondenzátu. Dále budou 

napojeny všechny ostatní zařizovací předměty do splaškové kanalizace (umyvadla, 

sprchy, dřezy, výlevky). 

Připojovací potrubí bude ze systému PP-HT - DN 32, 40, 50, 75, 110. Potrubí 

bude vedeno v drážce. Minimální sklon potrubí 3 %. 

7.9.2 Odpadní („stoupací“) potrubí 

 Odpadní potrubí bude ze systému PP-HT - DN 50, 75, 110. Potrubí bude 

vedeno v drážce nebo instalační šachtě. Odpadní potrubí dle PD bude vyvedené nad 

střechu a ukončeno ventilační hlavicí. Veškeré prostupy konstrukcemi, vedoucí skrze 

požární úsek, budou opatřeny požární ucpávkou a probetonovány. Potrubí v drážkách 

bude po montáži zaházeno. 

 

Obrázek 6:HT potrubí[15] 

7.9.3 Svodné potrubí 

Svodné potrubí bude provedeno ze systému PVC-KG a bude vedeno v zemi ve 

sklonu min 2%. Severní část objektu bude svedena do přečerpávací jímky „ČS2“, 

potrubí bude vedeno pod deskou 1.PP. Splaškové vody z jižní části 1.NP – 3.NP budou 
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svedeny gravitačně pod stropem 1.PP do jednotné kanalizační přípojky. Zařizovací 

předměty v 1.PP v jižní části budou svedeny do čerpací stanice „ČS1“ umístěné 

v objektu v 1.PP, odkud budou přečerpávány do kanalizační přípojky. Čerpací šachta 

bude osazena dvojicí čerpadel a bude umístěna v šachtě pod podlahou 1.PP, která bude 

řádně odvětrána a osvětlena. Splaškové potrubí bude vedeno v zemi. 

  

Obrázek 7:PVC - KG potrubí[16] 

Prostupy svodného potrubí základovou deskou je nutno osadit tvarovkou 

s nataveným izolačním límcem, který je nutno posléze natavit na hydroizolaci spodní 

stavby.  

 

Obrázek 8:Prostup kanalizace základovou deskou[6] 
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7.10 Návrh odlučovače tuků 

7.10.1 Popis 

Lapáky tuků a oleje pro kuchyně, školy jsou používány pro odstranění tuků z 

odpadních vod a zadržení tuků v tomto zařízení. Nedochází tak k odvedení tuku do 

kanalizace. Tuk v kanalizaci působí problémy. Jde především o komplikace 

mechanické, např. zanášení kanalizace, a hygienické, jako je nepříjemný zápach, apod.  

Zároveň je tuk velkým problémem v samotném procesu čistění odpadních vod, 

kdy se ve splaškové vodě dostane do čistírny odpadní vody. Tam výrazně zhoršuje 

sedimentační vlastnosti kalu a tím snižuje účinnost čistícího procesu a následně i 

odtokové parametry. 

7.10.2 Navrhovaný stav 

Součástí objektu školy je kuchyňský provoz. V tomto prostoru bude prováděna 

příprava jídel, jak pro samotnou školu, tak se počítá i s přípravou jídel pro příchozí. 

Gastroprovoz kuchyně bude umístěn na severní straně, při vstupu do objektu. Pro tuto 

část kuchyně je navržen odlučovač, který bude umístěn před objektem. Jedná se o 

zemní provedení odlučovače. Technologie bude osazena do dvojice betonových jímek. 

V objektu jsou splaškové odpadní vody obsahující tuky odděleny od splaškové 

kanalizace a do splaškové areálové kanalizace jsou napojeny samostatně. Z objektu je 

vyvedena tuková kanalizace, odvádějící tukové odpadní vody. Odpadní vody budou 

předčištěny v odlučovači tuků o velikosti NG10, po předčištění v odlučovači jsou 

svedeny do čerpací šachty, do které jsou svedeny již i splaškové odpadní vody ze 

severní části objektu. 

Odpadní vody jsou následně výtlakem přes objekt školy odvedeny k jižní části 

objektu. Zde je výtlak napojen přes uklidňovací šachtu do jednotné kanalizace. 

Je navržen typový odlučovač dvouplášťového provedení Asio AS-FAKU 

EO/PB/SV NS10. Odlučovač bude usazen do připravené betonové konstrukce a 

instalován dle návodu výrobce. Navržený odlučovač je řešen jako ztracené bednění 

určené k betonáži na stavbě. Po obetonování budou osazeny nástavce (kónus, 

vyrovnávací prstence, a poklop B125).  
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Obrázek 9:Lapák tuků[5] 

Parametry zadání: 

Počet jídel:       M =  1000 ks 

Průměrná denní provozní doba v hodinách:    t =  6 hod 

Součinitel hustoty tuků a olejů:     fd =  0,94 g/cm3 

Součinitel teploty vody na přítoku někdy > 60°C:   ft =  1,3 

Součinitel vlivu čistících a oplach. prostředků:   fr =  1,3 

Množství vody v litrech na jeden pokrm:    Vm =  5 l 

Součinitel nárazového zatížení dle druhu provozu:   F =  22 

Výpočet: 

NG= Qs * ft *fd *fr 

Qs = M *Vm *F/(t*3600) 

NG= 8,6 → NG = 10 

 

7.11  Nakládání s dešťovými vodami 

Vzhledem k půdorysné velikosti řešeného objektu nelze likvidovat srážkové vody 

vsakem, proto bude jejich likvidace zajištěna pomocí retenční nádrže, umístěné v jižní 

části pozemku.  
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Dešťové vody ze severního objektu „A“ budou svedeny oddělenou dešťovou 

kanalizací do přečerpávací jímky, umístěné v severní části pozemku stavby, odkud 

budou pomocí čerpadla přečerpávány. Tyto přečerpávané vody budou vyústěny do 

uklidňující šachty odkud budou svedeny do retenční nádrže. 

Dešťové vody ze střechy tělocvičny (respektive ze hřiště), střechy objektu „B“ a 

z atria na objektu „C“ budou svedeny gravitačně, bez jakéhokoli přečerpávání, přímo 

do uklidňovací šachty, odkud společně s dešťovými vodami z objektu „A“ odtečou do 

retenční nádrže. 

Srážkové vody z parkoviště na severní straně před objektem „A“ budou 

zadržovány na pozemku. Vyspádováním betonové dlažby budou svedeny do žlabů, 

kterými odtečou do vsakovací jímky nacházející se pod parkovištěm.  

7.11.1 Vsakovací objekt 

Vsakovací těleso bude umístěno v severní části pozemku pod plochou 

komunikace u hlavního vstupu do školy. Jedná se o štěrkové těleso s frakcí 32/63 

vysypané kamenivem s 30-ti% mezerovitostí o celkovém akumulačním objemu 

22,5m3. Pro zabránění mísení kameniva vsakovacího tělesa s okolní zeminou, bude 

celé štěrkové těleso obaleno geotextilií (alespoň 400g/m2, aby nedošlo k jejímu 

protržení při zásypu). Do tělesa bude dále umístěno drenážní potrubí, které zajistí 

dokonalé rozprostření srážkových vod do celého tělesa. Z důvodu možnosti zanešení 

tělesa nečistotami, které by mohli postupem času způsobit jeho nefunkčnost, je na 

nátoku do tělesa umístěn filtr odstraňující hrubé nečistoty (listí, splavené odpadky,…) 

Vstupní údaje: 

Název plochy 

Druh úpravy 

povrchu  

(klasifikace dle 

ČSN)  

Odvodňovaná 

plocha (m2) 

Součinitel 

odtoku 

(C) 1-5% 

Redukovaná 

plocha (m2) 

vozovka - pojížděná 

betonová dlažba 

Dlažby s 

pískovými spárami 278,1 0,6 166,9 

chodník - betonová 

dlažba 

Dlažby s 

pískovými spárami 202 0,6 121,5 
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parkoviště - 

betonová dlažba 

Dlažby s 

pískovými spárami 163,5 0,6 98,1 

zeleň - trávník Zatravněné plochy 93,7 0,1 9,4 

     

Celkem 737,8 m2  395,8 m2 

 

Tabulka 5: Výpočet odvodňovaných ploch – likvidace vsakem 

Vzorce pro výpočet vsakovacího tělesa: 

Odstupová vzdálenost X vsakovacího zařízení od budovy [m] se stanoví podle vztahu: 

  

a  = 1 m/s  (koeficient bezpečnosti) 

kv  = 7,5*10-7 m/s  (koeficient vsaku) 

h  = -1,17 m  (rozdíl výšky hladiny a podlahy 1.PP) 

Pro odvodňované plochy do 3 ha je možné retenční objem Vvz [m3] stanovit podle 

vztahu: 

  

Doba prázdnění Tpr [s], která nemá překročit 72 h, se stanoví podle vztahu: 

  

Vstupní údaje: 

Ared   = 395,8 m2  (odvodňovaná redukovaná plocha celkem) 

kv  = 7,5*10-7 m/s  (koeficient vsaku) 

p   = 0,1   (periodicita srážek, riziko ohrožení budov) 

F   = 2   (součinitel bezpečnosti vsaku (f≥2)) 
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Výpočet vsakovacího tělesa: (Návrh tělesa s výplní kamenivem s 30% mezerovitostí) 

Rozměry: L = 56,0m, b = 3,5m, hv = 0,4m  

X  = 1,99 m   (odstupová vzdálenost od budovy) 

Vtěl. vsaku  = 22,50 m3  (objem navrženého tělesa) 

Avsak   = 206,7 m2  (vsakovací plocha vsakovacího zařízení) 

tc  = 360min (6 hodin) (vypočtený maximální objem pro čas tc) 

Vvz   = 18,90m3  (největší vypočtený vsakovací objem) 

Qvsak   = 7,75*10-5 m3/s (vsakovaný odtok) 

Tpr   = 67,8 h  (doba prázdnění vsakovacího zařízení) 

 

Tpr <72h – VSAK VYHOVUJE    

 

Obrázek 10:Výpočet největšího vsakovaného objemu  

7.11.2 Retenční nádrž 

Z důvodu, že nelze likvidovat dešťové vody vsakem, je v areálu školy navržena 

retenční nádrž s řízeným odtokem do jednotné kanalizace s akumulační šachtou 

s vodou pro závlahy. Nádrž bude vybudována v jižní části pozemku z akumulačních 

boxů o celkovém objemu 43,85m3, boxy jsou zvoleny o velikosti 0,6m/0,6m/1,2m 

s účinností 95%. Za retenční nádrží bude osazena betonová akumulační šachta 

s dvojicí čerpadel, jejíž objem bude přečerpáván odděleným vodovodem pro 

užitkovou vodu a využit pro zálivku vegetace v areálu školy. 
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Výpočet odvodňovaných ploch do retenční nádrže: 

 

Tabulka 6: Výpočet odvodňovaných ploch do retenční nádrže 

Šachta bude opatřena řízeným odtokem do jednotné veřejné kanalizace a 

bezpečnostním přepadem, jako ochrana proti přetečení. Při plném naplnění bude doba 

prázdnění řízeným odtokem činit 5 hodin a 18 minut.  

7.11.3  Automatický závlahový systém 

Závlahový systém zajišťuje automatickou závlahu zeleně v atriu, v jižní částí 

pozemku a na zelené střeše 4.NP. Trávníkové plochy budou zavlažovány výsuvnými 

postřikovači, Výsadbové plochy střechy, budou zavlažovány podzemním kapkovacím 

potrubím, které bude opatřeno ochranou otvorů proti zarůstání.  

Závlahy budou dále doplněny o napojovací místa pro zahradní hadici pro případ 

nutnosti manuálního kropení. 

Z důvodu mělkého uložení rozvodného potrubí, musí být veškeré závlahy na zimu 

vypouštěny.  

8 Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout rozvody vody a kanalizace v objektu základní a 

mateřské školy, s ohledem na zpětné využití odpadních vod a zadržování vody na 

pozemku. Návrh byl proveden s ohledem na náročnost technického řešení, cenové 

náklady a na minimalizace spotřeby pitné vody. 

V objektu jsou provedeny tři druhy kanalizace (splašková, tuková, dešťová). Do 

splaškové kanalizace jsou svedeny veškeré odpadní vody ze zařizovacích předmětů 



25 
 

školy, které jsou poté odvedeny do jednotné veřejné kanalizace bez dalšího využití. 

Veškeré odpadní vody z kuchyňského provozu jsou svedeny tukovou kanalizací do 

odlučovače tuků, z kterého jsou poté odvedeny společně se splaškovými vodami do 

veřejné kanalizace. Dešťové vody zadržené na střechách objektu jsou svedeny 

oddělenou dešťovou kanalizací do retenční nádrže, kde se akumulují a jsou rozvedeny 

odděleným vodovodem pro užitkovou vodu po objektu k přípojným bodům pro 

automatické závlahy. 

Pro případ nedostatku srážek, kdy by došlo k vyprázdnění retenční nádrže, je 

rozvod pro závlahy napojen na veřejný vodovod, přes svou vlastní vodoměrnou 

sestavu, kde je účtováno pouze vodné.  

Z enviromentálního hlediska je dále navrženo vsakovací těleso v severní části 

objektu, které zasakuje srážkové vody, svedené z parkoviště školy, na jejím pozemku. 

Na základě této studie byla vypracována projektová dokumentace vnitřní 

kanalizace, vodovodu a závlah, která je přílohou této rešerše. 
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