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1 ÚVOD 

Tento projekt řeší rozvod pitné vody, požární vody a vody pro závlahu a odkanalizování 
objektu pro Základní a mateřskou školu. Požární voda bude přivedena k hydrantům a ke zkrápěné 
roletě v jídelně. Rozvod závlahy z akumulační nádrže dešťové vody bude oddělen od pitné vody. 
Vnitřní rozvod kanalizace bude rozdělen na splaškovou, dešťovou a tukovou. 
 
Pro zhotovení projektu bylo použito následujících podkladů: 
 
a) platné zákony a vyhlášky ČR 
b) projekt stavební části 
 
Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek 
platných norem, směrnic a předpisů: 
 
 Vyhláška vlády č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 ČSN 73 41 08 ‚‚Šatny, umývárny a záchody‘‘ 
 ČSN 75 5455 ‚‚Výpočet vnitřních vodovodů‘‘ 
 ČSN EN 806-3 ‚‚Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: 

Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda‘‘ 
 ČSN EN 171 ‚‚Ochrana proti znečištění pitné vody‘‘ 
 ČSN 75 6760 ‚‚Vnitřní kanalizace‘‘ 
 ČSN EN 12056-2 ‚‚Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových 

odpadních vod - Navrhování a výpočet‘‘ 
 
Stavební a montážní práce budou provádět školení pracovníci odborně způsobilé firmy. 
Plynovody a plynová zařízení smí montovat pouze organizace, které mají k této činnosti oprávnění 
podle zákona č. 174/1968 Sb.  
Pracovníci musí vlastnit potřebné osvědčení a oprávnění, vydané ITI Praha. 
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2 BILANCE 

2.1  Bilance potřeby vody 
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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 
 

2.2 Bilance odvodu splaškových vod  
 
Objekt - počet obyvatel přepočet na počet EO 

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 

 
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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2.3 Bilance odvodu dešťových vod 

Objekt Druh povrchu
Odvodňovaná 

plocha (m2)
Sočinitel 

odtoku (C)
Redukovaná 
plocha (m2)

A střecha s vrstvou kačírku 1017 0,9 915,3
střecha s vegetací 666,1 0,3 199,83

střecha s nepropustnou vrstvou 138,4 1 138,4
střecha s vegetací 157,65 0,3 47,295

střecha s nepropustnou vrstvou 702 1 702
asfaltové a betonové plochy 77,75 0,8 62,2

kontrukce s vegetací 340,3 0,3 102,09
asfaltové a betonové plochy 183,2 0,8 146,56

3282,4 2313,7

B

C

konstrukce mezi  
objekty  A,B,C

Celkem  
 

Úhrn srážek za rok 580 mm
Množství dešťových vod 1342 m3/rok

Roční množství dešťových vod:

 
 

2.4 Návrh velikosti odlučovače tuků 
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 

3 VNĚJŠÍ ROZVODY  

3.1 Vnější rozvod vody 
Pro objekt bude provedena nová vodovodní přípojka TLT80. Za připojením na stávající řad 

bude osazeno zemní šoupě DN80. Vodoměrná sestava bude umístěna v objektu. Vodoměrná sestava 
bude doplněna druhou obchodní sestavou s vodoměrem určeným jen pro závlahy v prostoru školy. 
Dle tohoto vodoměru bude účtováno pouze vodné. 

3.2 Vnější rozvod splaškové kanalizace 
Navrhovaný stav  

Vedení mezi veřejnou částí a domovním vedením okolo školy bude provedeno jako domovní 
část přípojky. Na tuto část bude v areálu navazovat vedení splaškové kanalizace z objektu. Zároveň 
budou do přípojky svedeny dešťové vody z řízeného odtoku navržené retenční nádrže. 
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Jednotná kanalizační přípojka   
KT200-dl. 66,6 m, revizní šachta DN1000  (na pozemku přilehlém k objektu) 
 
Navrhovaný stav – areálové vedení 

Rozvody okolo objektu budou provedeny z potrubí PVC-KG. Zařizovací předměty v severní 
části jsou odkanalizovány do čerpací kanalizační jímky o objemu 18 m3. Tato jímka bude osazena 
dvojící čerpadel. Její retenční objem je navržen na možnost výpadku elektrické energie po dobu 
5 hodin. Výtlak z této čerpačky povede přes objekt a bude vyústěn v jižní části do uklidňovací šachty, 
odkud gravitačně vede do jednotné kanalizační přípojky.  

3.3 Vnější rozvod dešťové kanalizace 
Objekt má provedeno oddílnou kanalizaci dešťových a splaškových odpadních vod.  Domovní 

kanalizace navazuje na areálové vedení, které následně je svedeno do kanalizační přípojky.  
Dešťové vody z objektu na severní straně objektu jsou svedeny do přečerpávací šachty, která 

přečerpává dešťové vody přes objekt do uklidňovací šachty na jižní straně, odkud jsou dešťové vody 
gravitačně svedeny do retenčního tělesa. Dešťové vody z objektu v jižní části jsou svedeny gravitačně 
do retenčního tělesa. Střecha 3.NP a 4.NP bude odkanalizována podtlakovým způsobem. Objem 
retenční nádrže činí 43,85 m3. Za retenční nádrží je osazena akumulační šachta na dešťové vody pro 
závlahy o objemu 13,3 m3. Za akumulační šachtou je osazena revizní šachta s řízeným odtokem 2,3 l/s 
dešťových vod do jednotné kanalizační přípojky. 

Z akumulační nádrže bude proveden rozvod užitkové vody pro závlahy v rámci školy. 

3.4 Tukové kanalizace (odlučovač tuků) 
Součástí objektu školy je kuchyňský provoz. V tomto prostoru bude prováděna příprava jídel, 

jak pro samotnou školu, tak se i počítá s přípravou jídel pro příchozí. Gastroprovoz kuchyně bude 
umístěn na severní straně, při vstupu do objektu. Pro tuto část kuchyně je navržen odlučovač tuků, 
který bude umístěn před objektem. Jedná se o zemní provedení odlučovače.  

V objektu jsou splaškové odpadní vody obsahující tuky odděleny od splaškové kanalizace a do 
splaškové areálové kanalizace jsou napojeny samostatně. Z objektu je vyvedena jedna tuková 
kanalizační větev odvádějící tukové odpadní vody. Odpadní vody po předčištění v odlučovači jsou 
svedeny do čerpací šachty ČS2, 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. 

4 VNITŘNÍ KANALIZACE 

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. 

Připojovací potrubí bude ze systému PP-HT - DN 32, 40, 50, 75, 110. Potrubí bude vedeno 
v drážce. Minimální sklon potrubí 3 %.  
  
Odpadní 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. 



Zdravotně technické instalace 03/2022 

 8 

 
 
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 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. 

5 VNITŘNÍ VODOVOD 

5.1 Popis systému 
Vodoměrná sestava DN80 je umístěna za fasádou objektu v severovýchodním rohu. 

Vodoměrná sestava bude doplněna druhou obchodní sestavou s vodoměrem určeným jen pro 
závlahy v prostoru školy. Za vodoměrnou sestavou bude provedena samostatná odbočka požárního 
rozvodu. 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. 

5.2 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 
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.  

Rozvody vody budou provedeny z potrubí PP-RCT Evo. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací 
dle vyhlášky 193/2007 s ohledem na ekonomickou tloušťku izolace. 

Po ukončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce. 
O provedených zkouškách bude proveden zápis. 

 
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  
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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  

5.3 Požární voda 
V objektu bude proveden samostatný rozvod požární vody. Budou zde osazeny hydrantové 

systémy se skříní s třípolohovou uzavírací proudnicí s průměrem výstřikové hubice minimálně 6 mm a 
průtoku 0,3 l/s pří tlaku 0,2 MPa a stálotvárnou hadicí délky 30 m. 

V kuchyni bude přiveden přívod požární vody pro napojení zkrápěné rolety. Bude zde osazen 
kulový kohout s vypouštěním. 

V 1.PP bude osazena vnitřní požární nádrž o objemu 10 m3, která bude automaticky 
dopouštěna z vnitřního rozvodu. Z požární nádrže povede potrubí na fasádu objektu, kde se osadí 
fasádní koncovka B75 pro napojení požárního vozu s čerpadlem. Toto opatření slouží v případě 
havárie vodovodu, kdy nebude možno odebírat požární vodu z řadu. 

Rozvod požární vody bude proveden z ocelového potrubí. 

5.4 Závlahový systém 
V objektu budou vedeny dva samostatné rozvody pro závlahy. Jeden rozvod bude veden 

z akumulační nádrže dešťové vody, kde bude osazena ponorné čerpadlo s regulací. Tato voda bude 
použita pro většinu zeleně v areálů, především na úrovni 1.NP. V případě nedostatku dešťové vody 
bude odebírána voda pro závlahy z řadu. Rozvod pro závlahy bude proveden z plastového potrubí 
z PE pro rozvody v zemi a Z PP-RCT pro rozvody v objektu. Přívody budou dle požadavku na závlahy. 
Systém je od pitné vody oddělen trubním oddělovačem typu BA. 
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5.5 Ohřev teplé vody 

5.5.1 Výpočet potřeby tepla a velikosti zásobníku pro ohřev TV 

Potřeba TV za časovou periodu V2p: 
 V2p = 27090l/den 
 
Teoretické teplo pro ohřátí množství V2p: 
 E2t = V2p * ρ * c * (t2-t1) 
 E2t = 27,090 * 1000 * 1,163 * (55 – 10) 
 E2t = 1 417 kWh/den 
 
Teplo ztracené při ohřevu a dopravě TV: 
 E2z = E2t * z 
 E2z = 1 417 * 0,5 
 E2z = 708,5 kWh/den 
 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače 
 E2p = E2z + E2z  
 E2p = 708,5 + 1417 
 E2z = 2 125,5 kWh/den 
 
Velikost zásobníku 
 Vz = ΔEmax / ( ρ * c * Δt ) 
 Vz = 260 000 / ( 1000 * 1,163 * (55 – 10)) 
 Vz = 4,97 m3 

 
Tento návrh je vzhledem k velikosti potřebných zásobníků s ohledem na statiku, využitý 
prostor a pořizovací cenu NEVYHOVUJÍCÍ.   
 

5.5.2 Smíšený ohřev teplé vody 

Pro tuto variantu je navržen 500l zásobník teplé vody pro vykrytí špiček. Dále je navržena 
tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice Maxi S - calc s průtokovým ohřevem teplé 
vody.  
 
Výpočet maximálního průtoku teplé vody: 

Qh,max = 4740,75 l/hod 
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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 
 

Výpočet potřebného výkonu předávací stanice pro průtokový ohřev TV: 

 
 
QD = 1,12 * 3600 * 1,163 * (55 – 10 )  
QD = 211 014 W  

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.  

7 BEZPEČNOST PRÁCE 

 Při pracích musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, zejména zákoník práce č.309/2006 Sb., 
stavební zákon č. 183/2006 Sb., zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. v platném znění a ČSN 73 3050 – zemní práce.  
Při svařovacích pracích musí být k dispozici ruční hasicí přístroj. Musí být rovněž dodrženy interní 
předpisy montážní firmy. Práce musí být prováděny bez přítomnosti plynu. 

8 POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 

Níže uvedené požadavky jsou pouze orientační a rámcově shrnující obecné nároky na 
navazující profese tak, aby navržená zařízení byla plně funkční. 

8.1 Stavba 
V rámci stavebních profesí bude nutno zajistit následující práce: 

 
 provedení veškerých prostupů pro trasy, tyto otvory budou symetricky větší na každou 

stranu, než je jmenovitý rozměr potrubí (včetně izolace) tak, aby byla možná montáž zařízení. 
 provedení interiérových úprav 
 zajištění přístupu k prvkům vyžadujícím pravidelný servis tak, aby byla možná údržba a 

zabráněno manipulaci cizích osob 
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 zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení 
 zpětné dozdění prostupů po montáži  
 zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování zařízení, ale i pro 

pravidelnou údržbu, servis a opravy zařízení 
 zajištění vertikálních šachet a kanálů pro rozvod médií 

9 ZÁVĚR 

 Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda 
projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit a napojit 
na stávající rozvody. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé 
dodávkou, kterou není možno do prostoru umístit. 
 Při realizaci stavby je nutné dbát na koordinaci (např. souběh, křížení potrubí) ostatních 
profesí. Je nutná koordinace se stavbou především prostupy konstrukcí. 
 Veškeré prvky jsou uvažovány jako referenční, a proto není ze strany projektanta námitek 
proti jejich náhradě za předpokladu odsouhlasení jejich náhrady vyšším odběratelem. Je však nutné 
dodržet veškeré technické parametry. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:  Základní a mateřská škola 

Charakter stavby: Nakládání s dešťovými vodami  

Místo stavby:  Praha 

Investor:  Praha – městská část 

 
2. BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD  
Vstupní údaje: 

 
 

3. POPIS SYSTÉMU 
Navrhovaný stav 

Nelze likvidovat dešťové vody vsakem. Likvidace dešťových vod tak bude zajištěna pomocí 
retenční nádrže. Tato nádrž bude vyskládána v jižní části pozemku z akumulačních boxů 
(0,6m/0,6m/1,2m, 95% účinnost) o celkovém objemu Vakumulace = 43,85 m3.  Nátok do tělesa bude 
zajištěn přes filtry odstraňující hrubé nečistoty. Za retenčním tělesem bude osazena betonová 
akumulační šachta ŠA o průměru 2,2m hl. cca 3,5m pod nátok a odtok z nádrže (V=13,3m3), celková 
hloubka nádrže 6m. Na odpadním potrubí tak bude vytvořen objem dešťové vody, který bude sloužit 
pro zálivku zelených ploch v prostoru školy. Tento objem je nad rámec návrhu akumulační nádrže pro 

Objekt Druh povrchu
Odvodňovaná 

plocha (m2)
Sočinitel 

odtoku (C)
Redukovaná 
plocha (m2)

A střecha s vrstvou kačírku 1017 0,9 915,3
střecha s vegetací 666,1 0,3 199,83

střecha s nepropustnou vrstvou 138,4 1 138,4
střecha s vegetací 157,65 0,3 47,295

střecha s nepropustnou vrstvou 702 1 702
asfaltové a betonové plochy 77,75 0,8 62,2

kontrukce s vegetací 340,3 0,3 102,09
asfaltové a betonové plochy 183,2 0,8 146,56

3282,4 2313,7

B

C

konstrukce mezi  
objekty  A,B,C

Celkem
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10-ti letý déšť. Za akumulační nádrží bude osazena šachta Š6, která bude osazena regulátorem průtoku. 
Šachta s řízeným odtokem bude opatřena bezpečnostním přepadem, ochrana proti přetečení. 
Kanalizační šachta Š7 bude řešena s kalovým dnem a dešťovým filtrem. Šachty budou betonové 
s poklopem B125. 
 
Dešťové vody za šachtou s řízeným odtokem budou vypouštěny do jednotné kanalizace – kanalizační 
přípojky. 
 
 

4. VÝPOČET LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD ŘÍZENÝM ODTOKEM 
 
Vstupní údaje: 
Ared  = 2313,7 m2   (odvodňovaná redukovaná plocha celkem) 
n  = 0,1     (10ti – letý déšť, dle tab. intenzity zatěžovacích dešťů) 
Qříz odtok  = 2,3 l/s   (řízený odtok v max. výši 10 l/s/ha odvodňované plochy) 
 
Výpočet velikosti retenčního tělesa:    

Navržený objem retence  Vakumulace  = 43,85 m3 

Doba prázdnění nádrže  Tčas odtoku = 5 hod 18 min  
 
Závěr: 

Pro objekt školy (střechy nad konstrukcí) je navržena retence s řízeným odtokem. Akumulace 
dešťových vod bude v areálu zajištěna pomocí 32ks akumulačních boxů (0,6m/0,6m/1,2m, 95% 
účinnost) o celkovém objemu Vakumulace = 43,85 m3. Retenční nádrž bude vyskládána v jižní části území. 
Doba zatopení nádrže nepřesáhne dobu 48hod. Za retenčním tělesem bude osazena betonová šachta 
ŠA o průměru 2,2m hl. cca 3,5m pod nátok a odtok z nádrže (V=13,3m3). Na odpadním potrubí tak bude 
vytvořen objem dešťové vody, který bude sloužit pro zálivku zelených ploch v prostoru školy. Za touto 
šachtou bude osazen řízený odtok, který bude nastaven na průtok Q=2,3 l/s. 
 

5. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Předběžným průzkumem byly zjištěny tyto stávající inženýrské sítě: 

 v místě, kde je navrženo osazení akumulačních boxů se nevyskytují stávající sítě dle dostupných 
podkladů správců inženýrských sítí  

 nově navržené sítě budou respektovat vzdálenost od instalovaného zařízení v souladu s ČSN. 
 

Před zahájením stavby budou všechny inženýrské sítě vytýčeny. V nepřehledných místech jsou 
duplicitně navrženy kopané sondy pro ověření uložení stávajících inženýrských sítí.   
 

6. ROZVOD DEŠŤOVÝCH VOD 
Objekt má provedenou oddílnou kanalizaci dešťových a splaškových odpadních vod.  Domovní 

kanalizace navazuje na areálové vedení, které je následně svedeno do kanalizační přípojky.  
 Dešťové vody z objektu na severní straně objektu jsou svedeny do přečerpávací šachty, která 
přečerpává dešťové vody přes objekt do uklidňovací šachty na jižní straně, odkud jsou dešťové vody 
gravitačně svedeny do retenčního tělesa. Přečerpávací šachta bude osazena dvojící zálohovaných 
čerpadel. Dešťové vody z objektu v jižní části jsou svedeny gravitačně do retenčního tělesa. Střecha 
3.NP a 4.NP bude odkanalizována podtlakovým způsobem.  
 Z akumulační nádrže bude proveden rozvod užitkové vody pro závlahy v rámci školy. 
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7. OSAZENÍ KANALIZACE 
Výškové osazení poklopů musí odpovídat povrchu komunikace (terénu) v místě osazení. Před 

zasypáním potrubí budou trasy zaměřeny a trasa vytyčena v síti JTSK. Na označení podzemních armatur 
se používají orientační tabulky. Při stavbě potrubí se na něj nesmí uzemňovat elektrické silnoproudé 
zařízení.  
 

8. ZKOUŠKY KANALIZACE 
Bude provedeno zkoušení vnitřní kanalizace dle ČSN 756760, která se skládá z technické prohlídky, 

zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí, zkouška plynotěsnosti a vodotěsnosti odpadního, 
připojovacího a větracího potrubí, tlakové zkoušky výtlačných potrubí. Před zkouškami vodotěsnosti 
se provede technická prohlídka, o které se vyhotoví zápis. Před zkouškou vodotěsnosti svodného 
potrubí se naplní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně uniknout, a aby se dosáhlo 
přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku. Mezi naplněním a vlastní zkouškou se nechá systém nejméně 
1 h ustálit. Vodotěsnost svodného potrubí se zkouší přetlakem nejméně 10 kPa. Zkouška trvá 30 minut, 
během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a případné doplňování se změří. Zkouška je vyhovující, 
pokud unik vody vztažený na 1 m2 omočené vnitřní plochy nepřesahuje 0,025 l pro potrubí bez 
revizních šachet, a nebo 0,2 l pro potrubí vně budov, včetně revizních šachet. Zkouška plynotěsnosti se 
provádí vzduchem po dočasném utěsnění všech vývodů a konců připojovacího potrubí. Zkušební 
přetlak činí 400 Pa. Zkouška je vyhovující, pokud po dobu 30 minut nedojde k poklesu většímu než 50 
Pa. Zkouška vodotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí se provede po utěsnění 
daného úseku dle normy. Zkouška vodotěsnosti je vyhovující, pokud po dobu 30 minut po naplnění 
nedojde k většímu poklesu vody než 5 mm nebo se neprojeví únik vody. Tlaková zkouška výtlačných 
potrubí se provádí stejným způsobem jako tlaková zkouška potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 
806-4 a ČSN 75 5409. Zkušební přetlak musí být nejméně 1,5 násobek nejvyššího provozního tlaku 
čerpacího zařízení (odpovídá dopravní výšce čerpadla při nulovém čerpaném průtoku). 
 

9. MATERIÁLY 
Systémy retence a zasakování akumulačních boxů jsou modulové, odolné a dlouhodobé. Jsou 

vyrobené z panenského polypropylenu a budou funkční minimálně padesát let. Akumulační Box je 
určen pro bezproblémovou kontrolu a čištění - zajišťuje maximální dlouhodobou výkonnost. Každý box 
má dostatečné revizní kanály o průměru 500mm pro kamerové zkoušky a čištění, s jednoduchým 
přístupem přes revizní šachtu z úrovně povrchu přímo nad nádrží. 
 

10. PRŮZKUMNÉ A GEOLOGICKÉ PRÁCE  
Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum v areálu byl proveden a je nedílnou součástí celkové 

projektové dokumentace (uložené u generálního projektanta stavby).  

11. PŘEDPISY A NORMY  
Příprava a realizace stavby bude zabezpečena dle následujících technických předpisů:  
Zákon 254/2001 Sb.  O vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)  
Zákon 274/2001 Sb.  O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

Vyhláška 146/2004 Sb. a 428/2001 Sb. 
ČSN 73 0802   požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb. Požární vodovody 
ČSN 73 6005     Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
ČSN 75 5025     Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě.  
ČSN EN 12056-1  Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 1: 

  všeobecné a funkční požadavky 
ČSN EN 12056-2  Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 2:  

  odvádění splaškových odpadních vod – navrhování a výpočet 
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ČSN EN 12056-4  Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 4:  
  čerpací stanice odpadních vod – navrhování a výpočet 

ČSN EN 12056-5  Vnitřní kanalizace – gravitační systémy část 5:  
  instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání 

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
ČSN 75 6230  Podchody stok a kanalizačních přípojek pod drahou a pozemní komunikací 
ČSN 75 6101   Stokové sítě a kanalizační přípojky.  
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN EN 13331-1  Pažící systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky 
ČSN EN 13331-2 Pažící systémy pro výkopy Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou 
ČSN 75 9010     Vsakovací zařízení srážkových vod 
TNV 75 9011     Hospodaření se srážkovými vodami 
Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m. Prahy 

 

12. ZÁVĚR 
Při provádění stavby musí dodavatel dodržovat platné čs. normy, technologické a předpisy BOZP.  

Před zahájením výkopových prací prověří investor u všech správců inž. sítí úplnost zákresů jejich 
sítí v projektové dokumentaci. Prověření se musí týkat všech druhů inž. sítí, vyskytují-li se v projektu či 
nikoliv. Investor požádá správce podzemních inž. sítí o jejich vytýčení v terénu a kontrolu jejich 
zakreslení ve výkresové dokumentaci. Stavba v místech křížení nebo souběhu se stávajícími inž. sítěmi 
musí být provedena za odborného dohledu příslušných správců těchto zařízení. 

Tento odborný dozor zajistí ve všech případech investor. Při pracích pod nadzemním vedením musí 
být dodržena ustanovení příslušných předpisů a norem a to jak pro bezpečnost pracovníků, tak i strojů 
a zařízení. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:  Základní a mateřská škola 

Charakter stavby: Vsakovací těleso 

Místo stavby:  Praha 

Investor:  Městská část Praha  

     

2. VÝCHOZÍ PODKLADY 
Pro zpracování projektu pro stavební povolení byly k dispozici následující podklady: 
  

 Koordinační situace okolo navrhovaného zařízení 
 geodetické zaměření staveniště  
 technická mapa oblasti (zdroj IPR) 
 průzkum zájmového území, prohlídka v místě stavby 
 výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK 
 Webové stránky http://www.cuzk.cz/ (nahlížení do katastru nemovitostí) 
 příslušné předpisy a normy ČSN 
 Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy – PVS a.s. 

 
3. BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD  
Vstupní údaje: 

Název plochy 
Druh úpravy povrchu  

(klasifikace dle ČSN)  

Odvodňovaná 
plocha 

Součinitel 
odtoku (C) 1-

5% 

Redukovaná 
plocha 

vozovka - pojížděná beton dlažba 
Dlažby s pískovými 
spárami 278,1 0,6 166,9 

chodník - betonová dlažba 
Dlažby s pískovými 
spárami 202 0,6 121,5 

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 
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4. POPIS VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
Navrhovaný stav 

Pro návrh likvidace dešťových vod byly použity vstupní podklady. V první fázi byl návrh 
prováděn na základě rešerše hydrogeologického průzkumu. Na základě tohoto průzkumu bylo 
vytipováno místo, kde byl proveden hydrogeologický vrt s nálevkovou zkouškou. Na základě tohoto 
průzkumu byl proveden návrh vsakovacího objektu. Vypočtený koficient vsaku (kv=7,5*10-7 m/s). 
Likvidace dešťových vod tak bude zajištěna pomocí vsakovacího tělesa. Toto těleso bude osazeno pod 
plochou komunikace u hlavního vstupu. Jedná se o štěrkové těleso frakce 32/63 vysypané 
kamenivem s 30-ti% mezerovitostí o celkovém retenčním objemu Vakumulace=22,50m3. Těleso bude 
osazené na štěrkový podsyp 8/16 a obsypáno.  Těleso bude obaleno geotextílií. 

Nátok do tělesa bude zajištěn přes filtry odstraňující hrubé nečistoty. Pro dokonalé 
rozprostření srážek bude v tělese osazeno drenážní potrubí. 

Těleso bude osazeno kontrolními šachtami DN600, které jsou osazeny v zeleni. V případě 
přeplnění retenčního tělesa může voda vzdouvat přes kontrolní šachty na povrch, kde se rozlije 
v zeleni. 
 

5. VÝPOČET LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD VSAKEM  
Návrh proveden v souladu s normou ČSN 759010 Vsakovací zařízení dešťových vod 

 
Vzorce pro výpočet vsakovacího tělesa: 
Odstupová vzdálenost X vsakovacího zařízení od budovy [m] se stanoví podle vztahu: 

 
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, podklad z hydrogeologické zkoušky) 
p = 0,1    (periodicita srážek, riziko ohrožení budov) 
F =  2    (součinitel bezpečnosti vsaku (f≥2)) 
 
 
Výpočet vsakovacího tělesa:    
L=56,0m, b=3,5m, hv=0,4m  Návrh tělesa s výplní kamenivem s 30% mezerovitostí 
Vtěl. vsaku   = 22,50 m3  (maximální 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 < 72h  (doba prázdnění vsakovacího zařízení) 
 
Tpr <72h – VSAK VYHOVUJE   Doba prázdnění vsakovacího zařízení  
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Závěr: 

Likvidace dešťových vod bude provedena použitím částečně propustné dlažby a vsakovacím tělesem ze 
štěrkového podloží. 
 

6. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Předběžným průzkumem byly zjištěny tyto stávající inženýrské sítě: 

 v místě, kde je navrženo osazení štěrkového tělesa se nevyskytují stávající sítě dle dostupných 
podkladů správců inženýrských sítí  

 nově navržené sítě budou respektovat vzdálenost od zařízení v souladu s ČSN. 
 
Před zahájením stavby budou všechny inženýrské sítě vytýčeny. V nepřehledných místech jsou 

duplicitně navrženy kopané sondy pro ověření uložení stávajících inženýrských sítí.   
 

7. OSAZENÍ KANALIZACE 
Výškové osazení poklopů musí odpovídat povrchu komunikace (terénu) v místě osazení. Před 

zasypáním potrubí budou trasy zaměřeny a trasa vytyčena v síti JTSK. Na označení podzemních 
armatur se používají orientační tabulky. Při stavbě potrubí se na něj nesmí uzemňovat elektrické 
silnoproudé zařízení.  
 

8. PŘEDPISY A NORMY  
Příprava a realizace stavby bude zabezpečena dle následujících technických předpisů:  
Zákon 254/2001 Sb.  O vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)  
Zákon 274/2001 Sb.  O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

Vyhláška 146/2004 Sb. a 428/2001 Sb. 
ČSN 73 6005     Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
ČSN 75 5025     Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě.  
ČSN EN 12056-1  Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 1: 

  všeobecné a funkční požadavky 
ČSN EN 12056-2  Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 2:  

  odvádění splaškových odpadních vod – navrhování a výpočet 
ČSN EN 12056-4  Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 4:  

  čerpací stanice odpadních vod – navrhování a výpočet 
ČSN EN 12056-5  Vnitřní kanalizace – gravitační systémy část 5:  

  instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
ČSN 75 6230  Podchody stok a kanalizačních přípojek pod drahou a pozemní komunikací 
ČSN 75 6101   Stokové sítě a kanalizační přípojky.  
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
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ČSN EN 13331-1  Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky 
ČSN EN 13331-2 Pažicí systémy pro výkopy Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou 
ČSN 75 9010      Vsakovací zařízení srážkových vod 
TNV 75 9011      Hospodaření se srážkovými vodami 
Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m. Prahy 

 

9. ZÁVĚR 
Při provádění stavby musí dodavatel dodržovat platné čs. normy, technologické a předpisy BOZP.  

Před zahájením výkopových prací prověří investor u všech správců inž. sítí úplnost zákresů jejich 
sítí v projektové dokumentaci. Prověření se musí týkat všech druhů inž. sítí, vyskytují-li se v projektu 
či nikoliv. Investor požádá správce podzemních inž. sítí o jejich vytýčení v terénu a kontrolu jejich 
zakreslení ve výkresové dokumentaci. Stavba v místech křížení nebo souběhu se stávajícími inž. 
sítěmi musí být provedena za odborného dohledu příslušných správců těchto zařízení. 

Tento odborný dozor zajistí ve všech případech investor. Při pracích pod nadzemním vedením 
musí být dodržena ustanovení příslušných předpisů a norem a to jak pro bezpečnost pracovníků, tak i 
strojů a zařízení. 
 



AS–FAKU ER – hranatý
• pro osazení do terénu
Lapáky tuku typu ER jsou konstruovány pro osazení na venkovní kanalizaci, k zakopání do terénu. Svojí konstrukcí 
umožňují osazení na podkladní betonovou desku a u samonosných verzí přímé zasypání štěrkopískem bez obetonování, 
pokud je lapák nepojízdný, umístěný v zeleném pásu a pokud není vysoká hladina spodní vody.

AS–FAKU FR – hranatý
• pro volné osazení do místnosti
Lapáky tuku FR jsou konstruovány pro volné osazení na odpadní potrubí v suterénních místnostech, sklepích a pod.

LAPÁKY TUKU FR PRO VOLNÉ OSAZENÍ NA PODLAHU

 Typ 
AS–FAKU 

 Jmen.  
velikost 

[NS]

 Celkové rozměry 
[mm]

L x B x H

Počet 
nádrží 

[ks]

 Výška vtoku  
[mm] 

Hv (DN) 

 Výška odtoku 
[mm] 

Ho (DN) 

 Hmotnost
[kg] 

 1FR  1  1040 x 750 x 1040  1  790 (100)  720 (100)  95 

 2FR  2  1540 x 750 x 1040  1  820 (100)  750 (100)  135 

 4FR  4  3100 x 750 x 1340  2  970 (100)  900 (100)  300 

 5FR  5 3300 x 750 x 1340  2  970 (125)  900 (125)  330 

 7FR  7 3280 x 1600 x 1340  3  1070 (125)  1000 (125)  480 

 8FR  8 3380 x 1600 x 1340  3  1070 (150)  1000 (150)  530 

 10FR  10 4000 x 1600 x 1340  3  1070 (150)  1000 (150)  570 

LAPÁKY TUKU ER PRO OSAZENÍ DO ZEMĚ

 Typ 
AS–FAKU 

 Jmen.  
velikost 

[NS]

 Celkové rozměry 
[mm]

L x B x H

 Počet 
vstupů 

[ks]

 Výška vtoku  
[mm] 

Hv (DN) 

 Výška odtoku 
[mm] 

Ho (DN) 

 Hmotnost
[kg] 

 1ER  1  1040 x 700 x 1040  1  790 (100)  720 (100)  90 

 2ER  2  1360 x 1000 x 1160  2  900 (100)  830 (100)  130 

 4ER  4  2660 x 1000 x 1160  2  900 (100)  830 (100)  350 

 5ER  5  3160 x 1000 x 1260  2  900 (125)  830 (125)  390 

 7ER  7  4160 x 1000 x 1260  2  900 (125)  830 (125)  530 

 8ER  8  3160 x 1500 x 1260  2  900 (150)  830 (150)  580 

 10ER  10  3660 x 1500 x 1260  2  950 (150)  880 (150)  650 

 15ER  15  3660 x 2000 x 1660  2  1170 (200)  1100 (200)  840 

 20ER  20  4660 x 2000 x 1660  2  1170 (200)  1100 (200)  950 

 25ER  25  5660 x 2000 x 1660  2  1170 (200)  1100 (200)  1100 

Ukázka z prováděných statických výpočtů, 
které standardně provádíme u všech typových řad.

AS–FAKU 2FR
ŘEZ A–A

PŘÍKLADY OSAZENÍ
AS–FAKU 2ER
ŘEZ A–A

Dvouplášťové lapáky jsou dodávány jako zařízení určené k dobetonování na stavbě po uložení do výkopu, kdy plastový 
skelet tvoří ztracené bednění pro uložení betonové směsi do mezipláště. Po montáži (vybetonování) je potom únosnost 
nádrže lapáku zajištěna betonem a vodotěsnost původní plastovou skořepinou. 
Dvouplášťová nádrž lapáku je opatřena potřebnou armovací betonářskou výztuží  
fixovanou na plastovou konstrukci s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu.
Po instalaci je lapák vodotěsný ve smyslu požadavků ČSN 750905.

Výhody systému DVOUPLÁŠŤOVÝCH nádrží:
• malá hmotnost zařízení /přeprava, osazování/
• betonáž na místě bez bednění a armování
• přesná poloha armovací výstuže ve fixaci na plastový plášť
• 100% ochrana proti korozi betonu agresivitou podzemních vod
• 100% vodotěsnost nádrže 
• statická dimenze betonové výplně podle potřeb místa osazení  
 (standardně jsou lapáky dodávány pro statické zatížení tlakem zeminy při základové spáře v hloubce 5 m  
 a s pojezdem středně těžkých vozidel)

LAPÁKY TUKU …EO/PB PRO OSAZENÍ NAD HLADINU SPODNÍ VODY

Typ 
AS–FAKU

Jmen.  
velikost [NS] 

 Průměry 
[mm] Počet nádrží 

[ks]
DN 

[mm]

Výška 
 nádrže H

[mm]

Výška vtoku  
[mm] 

Hv (DN)

 Výška odtoku 
[mm] 

Ho (DN) 

Hmotnost
[kg] 

Celkový 
objem 

betonu [m3]  D / D1  D2 / D3 

1EO/PB 1 950/1254  - 1 100 1090 790 720 95 0,54 

2EO/PB 2 1200/1524  - 1 100 1190 790 720 165 0,81 

4EO/PB 4 1600/1932  - 1 100 1290 890 820 280 1,41 

5EO/PB 5 1800/2132  - 1 125 1290 890 820 390 1,62 

7EO/PB 7 2000/2332  - 1 125 1390 990 920 430 1,97 

8EO/PB 8 2100/2432  - 1 150 1390 990 920 480 2,08 

10EO/PB 10 1200/1532 1904/2236 2 150 1390 990 920 180 + 410 3,02 

15EO/PB 15 1520/1852 2180/2512 2 200 1540 1090 1020 290 + 530 4,1

20EO/PB 20 1760/2092 2680/3012 2 200 1540 1090 1020 340 + 610 5,2

25EO/PB 25 1920/2252 2880/3212 2 200 1540 1090 1020 390 + 690 5,7

PŘÍKLADY OSAZENÍ
AS–FAKU 4EO/PB
ŘEZ A–A

PŘÍKLADY OSAZENÍ
AS–FAKU 10EO/PB
ŘEZ A–A

AS–FAKU 4EO/PB  

Konstrukce nádrží těchto lapáků spojuje výhody plastů a betonu. Základní plastová dvouplášťová nádrž využívá 
vlastností plastů – lehkost, vodotěsnost, chemickou odolnost, a současně je i nosičem pro armaturu budoucí 
betonové výplně v meziplášti.
Po vybetonování vnitřního mezipláště získává nádrž statické vlastnosti betonových zařízení – únosnost a odolnost 
proti tlaku zeminy (do hloubky 5 m zákl. spáry – standardně) a zatížení od pojezdu středně těžkými vozidly. 
Plastové stěny dokonale chrání betonovou konstrukci proti agresivitě jak místních  
odpadních vod, tak případné agresivitě vod podzemních.

Inovace řešení spočívá ve spojení výhod konstrukce nádrží  
z plastů a z betonu a eliminaci dosavadních nevýhod:
• propustnost betonu a ne vždy spolehlivá vodotěsnost 
• koroze betonu v agresivní vodě a nutnost dodatečné izolace nádrže 
• omezení ve statické dimenzi plastů a jejich menší únosnost  
 při hloubce osazení a při hladině spodní vody

LAPÁKY TUKU …EO/PB/SV PRO OSAZENÍ POD HLADINU SPODNÍ VODY

Typ 
AS–FAKU

Jmen.  
velikost [NS] 

 Průměry 
[mm] Počet nádrží 

[ks]
DN 

[mm]

Výška 
 nádrže H

[mm]

Výška vtoku  
[mm] 

Hv (DN)

 Výška odtoku 
[mm] 

Ho (DN) 

Hmotnost
[kg]

Celkový 
objem 

betonu [m3] D2 / D3  D / D1 

1EO/PB/SV 1 950/1274  - 1 100 1240 940 870 120 0,73 

2EO/PB/SV 2 1200/1524  - 1 100 1340 940 870 195 1,09 

4EO/PB/SV 4 1600/1932  - 1 100 1440 1040 970 310 1,85 

5EO/PB/SV 5 1800/2132  - 1 125 1440 1040 970 440 2,15 

7EO/PB/SV 7 2000/2332  - 1 125 1540 1140 1070 510 2,61

8EO/PB/SV 8 2100/2432  - 1 150 1540 1140 1070 570 2,78 

10EO/PB/SV 10 1200/1532 1904/2236 2 150 1540 1140 1070 230 + 490 3,67 

15EO/PB/SV 15 1520/1852 2180/2512 2 200 1690 1240 1170 340 + 600 4,9

20EO/PB/SV 20 1760/2092 2680/3012 2 200 1690 1240 1170 390 + 700 6,2

25EO/PB/SV 25 1920/2252 2880/3212 2 200 1690 1240 1170 460 + 780 6,9

AS–FAKU 4EO/PB/SV

PŘÍKLADY OSAZENÍ
AS–FAKU 4EO/PB/SV
ŘEZ A–A

PŘÍKLADY OSAZENÍ
AS–FAKU 10EO/PB/SV
ŘEZ A–A

LAPÁKY AS–FAKU EO/PB

DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVEDENÍ PRO OSAZENÍ DO ZEMĚ NAD HLADINU SPODNÍ VODY

LAPÁKY AS–FAKU ER/FR
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LAPÁKY AS–FAKU EO/PB/SV

DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVEDENÍ PRO OSAZENÍ POD HLADINU SPODNÍ VODY
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Urinálová dělicí stěna,  včetně montážního  příslušenství

Barvy a provedení

H44J6010000001 Bílá

H44J6010003011 Tmavě šedá

Rozměry

Délka: 400 mm.
Šířka: 6 mm.
Výška: 690 mm.

Související produkty

H841101 Urinál Domino SENSOR, včetně
instalační sady, provedení 487 pro síťové
napájení na 24 V s otvorem, provedení 488
bateriové napájení
H843060 Odsávací urinál Golem, s vnitřním
přívodem vody
H843061 Odsávací urinál Golem, s vnějším
přívodem vody

Technické výkresy

Split 44J601
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Tectonite Černá | 143.0613.661
FAMILY : Dřezy |  INSTALLATION TYPE : Horní montáž |  SERIE : Sirius 2.0 |  MODEL : S2D 611-100 |  FINISH : Tectonite Černá

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spodní skříňka 600,00 mm

Ventil 3 1/2'' sítkový

Délka 1 000,00 mm

Šířka 500,00 mm

Rozměr dřezu 450,00 mm

Rozměr dřezu 432,00 mm

Hloubka dřezu 200,00 mm

Výřez 984,00 mm

Výřez 484,00 mm

Odkapová plocha Reverzibilní

Franke s.r.o. | ks-info.cz@franke.com | http://www.franke.cz | 2020-04-07

mailto:ks-info.cz@franke.com
http://www.franke.cz
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Technické údaje  
2.1 Technické údaje RainBloc compact 300  
  

  Rain Bloc compact 300  

Objem (brutto/netto)  300 litrů /285 litrů  

Rozměry (dxšxv)  1200 x 600 x 420 mm  

Napojení  13 x DN 100, 12 x DN 125, 24 x DN150, 6 x DN 200   

Hmotnost  17 kg  

Materiál  100% polypropylen (PP), recyklovaný materiál  

Maximální zatížení  
Krátkodobé  
Dlouhodobé  

130 kN/m²  
65 kN/m²  

Max./min. zakrytí 
půdou  

viz Tabulka 3   

 Tabulka 1 - Technické údaje týkající se RainBloc compact 300  
   

2. Technické údaje 
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2. Technické údaje  

2.2 Rozměrový výkres RainBloc compact 300  

  
  
  
  

2. Technické údaje 
 



Pevné toaletní madlo série Universum o
délce 900 mm patří do příslušenství pro
koupelnu  bez  bariér  a  je  vyrobeno  z
ušlechtilé  leštěné  nerezové  oceli.  Na
příslušenství  Universum  poskytujeme
30letou záruku. Madlo splňuje vyhlášku č.
398/2009 Sb.,  o  obecných technických
požadavcích  zabezpečujících  užívání
staveb osobami s omezenou schopností
pohybu  a  orientace,  která  je  platná  od
listopadu  2009.

Madlo toaletní, 900 mm, pevné, nerez

Rozměry

Délka: 900 mm.
Šířka: 100 mm.
Výška: 200 mm.

Technické výkresy

Universum H3897240030001
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Řešení	výměníkové	stanice	Maxi	S	-	calc	vychází	
z	paralelního	zapojení	výměníků	ÚT		a	TV.	Dále	je	doplněno	
okruhem	regulace	teploty	primáru	vstupujícího	do	výměníku	
TV	a	využití	tepla	obsaženého	ve	zpátečce	z	výměníku	ÚT.
Tak	je	zajištěno	snížení	teploty,	která	ohřívá	TV	a	také	
částečné	dochlazení	zpátečky	primáru	ÚT	ve	výměníku	TV.		
Zapojení	zároveň	umožňuje	samostatné	měření	spotřeby	
tepla	pro	ohřev	TV.

Promyšlená funkce
Naše	fi	rma	působí	v	oboru	vytápění	a	přípravy	teplé	vody	
od	roku	1923.	U	systému	Maxi	S	-	calc	je	využito	našich	
mnohaletých	zkušeností	jako	záruky	pro	jistý	
a	provozně	spolehlivý	chod	výměníkové	stanice.		Jednotlivé	
komponenty	zařízení	jsou	technicky	propočítány	a	navrženy	
jako	funkční	celek.	Zařízení	je	smontováno	ve	výrobním	
závodě,	při	instalaci	se	napojují	jen	vstupní	a	výstupní	hrdla.

Maxi	S	-	calc
Tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice s paralelním ohřevem TV

Výhody, které stanice Maxi S - calc přináší uživatelům:
•			možnost	připojení	do	různých	topných	systémů,
•			možnost	použití	topných	médií	o	teplotě	70	–	180	°C,
•			stálá	teplota	teplé	vody	i	při	náhlých	změnách		 					
					odběru	díky	vhodnému	zapojení	a	rychlé	regulaci,
•			snížené	riziko	vzniku	usazenin	vápníku	na	teplosmě-	
					nných	plochách	díky	použití	výměníku	TV	s	deskami	
					typu	H	a	teplotě	topné	vody	max.	70	°C	na	vstupu	
					do	výměníku,	při	použití	směšovacího	modulu,
•			možnost	volby	pájeného	nebo	skládaného	výměníku,
•			možnost	volby	typu	regulačního	ventilu,	
•			minimální	nároky	na	prostor,							
•			snadná	montáž.

Výměníky tepla
Výměníky	tepla	v	předávací	stanici	jsou	modelem	řady	
Alfa	Laval	CB.	Jedná	se	o	mědí	pájené	výměníky	s	deskami	
z	nerezové	oceli.	V	případě	požadavku	mohou	být	použity	
výměníky	rozebíratelné..

Tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice s paralelním ohřevem TV



Maxi S - calc 
Tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice s paralelním ohřevem TV

Primární část:
1.1	 uzavírací	kul.		kohout
1.2	 soupr.	pro	měření	tlaku		
1.3	 teploměr	
1.4	 filtr
1.5	 havarijní	uzávěr
2.2	 uzavírací	kul.	kohout
11.1	 zpětná	klapka
11.2	 reg.	diferenčního	tlaku
11.3	 teploměr
11.4	 fakturační	měřič	tepla
11.5	 uzavírací	kul.	kohout
12.1	 rozlišovací	měřič	tepla
12.3	 uzavírací	kul.	kohout	vyp.
12.4	 teploměr	

Dopouštění / Odpouštění:	
5.2a	 uzavírací	kul.	kohout
5.2b	 uzavírací	kul.	kohout
5.2c	 solenoidový	ventil	–	dop.
5.2d	 uzavírací	kul.	kohout
5.2e	 vodoměr
5.2f	 filtr
5.2g	 filtr
5.2h	 zpětná	klapka
5.2i	 snímač	tlaku	/	manostat
5.3	 solenoidový	ventil	–	odp.

2.2

Schéma zapojení

Okruh ÚT:
2.1	 reg.	ventil	s	pohonem
3	 výměník	ÚT
4.1a	 snímač	teploty
4.1b	 havarijní	snímač	teploty
4.2a,b	 uzavírací	kul.	kohout
4.3	 pojistný	ventil
4.4	 čerpadlo	okruhu	ÚT
4.5	 filtr
4.6	 manometr	
4.7a	 teploměr	
4.7b	 teploměr	
4.8	 uzavírací	kul.	kohout	vyp.
4.9	 návarek	pro	exp.	systém
4.10a,b	 uzavírací	kul.	kohout
4.11	 uzavírací	kul.	kohout
4.12	 zpětná	klapka
4.13	 expanzní	nádoba

Okruh TV:
6.1a	 reg.	ventil	s	pohonem
6.1b	 reg.	ventil	s	pohonem
6.1c	 zpětná	klapka
6.1d	 snímač	teploty
6.3	 rozlišovací	měřič	tepla
7	 výměník	TV
8.1a	 snímač	teploty
8.1b	 havarijní	snímač	teploty
8.2	 teploměr	
8.3	 uzavírací	kul.	kohout
9.3a	 uzavírací	kul.	kohout
9.3b	 zpětná	klapka
9.3c	 pojistný	ventil
9.3d	 filtr
9.5	 manometr	
9.6	 vodoměr	SV
9.8	 snímač	teploty
10.1	 čerpadlo	cirk.	TV
10.3a	 uzavírací	kul.	kohout
10.3b	 zpětná	klapka
10.3c	 uzavírací	kul.	kohout
10.3d	 filtr
10.4	 uzavírací	kul.	kohout	vyp.
10.5	 teploměr

Obecně platí, že vybavení stanice je vždy přizpůsobeno konkrétním požadavkům zákazníka. Návrh je bezplatně 
prováděn našimi pracovníky v krátkém časovém intervalu. Kontaktujte nás.



Popis funkce:

Primární modul
Přes	uzavírací	armaturu	1.1	vstupuje	primární	médium			
do	technologie	předávací	stanice.	Filtr	1.4	zabraňuje	vniknutí	
mechanických	nečistot	do	předávací	stanice.	Parametry	
primárního	média	lze	měřit	teploměrem	1.3.	Souprava		
na	měření	tlaku	1.2	umožňuje	měření	tlaku	v	různých	místech	
primárního	okruhu	pomocí	jednoho	manometru.	Lze	měřit	
tlak	na	přívodu	a	zpátečce,	tlakovou	ztrátu	resp.	zanesení	
filtru,	tlakové	nastavení	regulátoru	dif.	tlaku.	Tímto	způsobem	
je	eliminován	počet	a	vlastní	chyba	manometrů.	Ventil		
s	elektropohonem	1.5	slouží	k	havarijnímu	odstavení	stanice		
a	lze	ho	také	využít	k	regulaci	diferenčního	tlaku.		

Na	zpátečce	primáru	je	osazen	regulátor	diferenčního	tlaku	
11.2.	Dále	je	zde	možno	osadit	fakturační	měřič	tepla	11.4.	
Množství	tepla	pouze	pro	okruh	TV	lze	měřit	měřičem	6.3.	
Havarijní	uzavření	zpátečky	primáru	zajišťuje	zpětná	klapka	
11.1.	Teplota	zpátečky	primáru	je	měřena	teploměrem	11.3.	
Primární	okruh	je	ukončen	ruční	uzavírací	armaturou	11.5.	

Okruh ÚT 
Teplota	vody	v	rozvodech	ÚT	je	regulována	dvoucestným	
regulačním	ventilem	2.1.	Primární	část	okruhu	ÚT	lze	uzavřít	
pomocí	ručních	ventilů	2.2a	a	2.2b.	Často	se	tato	funkce	
využívá	v	období	mimo	topnou	sezónu.	

Topná	voda	z	okruhu	ÚT	vstupuje	do	výměníkové	stanice	
přes	uzavírací	armaturu	4.10b.	Teplota	je	měřena	pomocí	
teploměru	4.7b.	Filtr	4.5	zabraňuje	vniknutí	mechanických	
nečistot	do	technologie	předávací	stanice.

Výměník	lze	uzavřít	pomocí	armatur	4.2a	a	4.2b.		
Na	výstupu	z	výměníku	je	umístěn	pojistný	ventil	4.3,	
regulační	čidlo	teploty	4.1a	a	havarijní	čidlo	teploty	4.1b.	
Nucený	oběh	topné	vody	ve	vytápěném	objektu	je	zajištěn	
jedním,	případně	sestavou	čerpadel	4.4.	Okolo	čerpadla	je	
možno	osadit	uzavírací	armaturu	4.11	a	zpětnou	klapku	4.12.	
Tyto	armatury	jsou	nutné	v	případě	instalace	vyššího	počtu	
čerpadel.

Teplota	a	tlak	topné	vody	vstupující	do	domovních	rozvodů	
ÚT	jsou	měřeny	teploměrem	4.7a	a	manometrem	4.6.	Okruh	
ÚT	je	ukončen	uzavírací	armaturou	4.10a.	Souprava		
pro	automatické	dopouštění	a	odpouštění	5.2a-i	zajišťuje	je	
udržování	tlaku	v	okruhu	ÚT	na	požadované	úrovni.	Expanzní	
nádoba	může	být	navržena	v	kombinaci	se	soupravou	pro	
vyrovnání	špičkových	změn	objemu,	nebo	samostatně	pro	
100%	pokrytí	objemových	změn	vlivem	teploty	v	okruhu	ÚT.		

Dopouštění	a	odpouštění	je	prováděno	pomocí	
magnetických	ventilů	5.3	a	5.2c.	Pro	zajištění	jejich	
spolehlivé	funkčnosti	jsou	před	každým	umístěny	jemné	filtry	
5.2f	a	5.2g.	Ventil	5.2b	slouží	k	ručnímu	napouštění	okruhu	
ÚT.	Zpětná	klapka		5.2h	zabraňuje	vypuštění	okruhu	ÚT		
v	případě	nízkého	tlaku	na	primární	straně.

Okruh TV 
Primární	médium	je	zavedeno	do	deskového	výměníku	7,		
kde	ohřívá	vstupující	studenou	vodu.	Požadovaná	teplota	TV	je	
regulována	dvoucestným	regulačním	ventilem		
s	elektropohonem	6.1a.	

Studená	voda	vstupuje	do	stanice	přes	uzavírací	armaturu	
9.3a,	filtr	9.3d	a	zpětnou	klapku	9.3b.	Pojistný	ventil	9.3c	
chrání	okruh	TV.	Tlak	studené	vody	je	měřen	manometrem	9.5.	
Vodoměrem	9.6	a	dopočítáním	přes	teplotní	spád	(10	–	55	°C)	
lze	určit	množství	tepla	potřebného	pro	ohřev	TV.

Cirkulace	TV	vstupuje	do	stanice	přes	uzavírací	armaturu	
10.3a,	filtr	10.3d,	zpětnou	klapku	10.3b	a	uzavírací	ventil	
10.3c.	Cirkulace	je	zajištěna	čerpadlem	10.1.	Teplota	TV	je	
snímána	na	výstupu	z	výměníku	čidlem	pro	rychlé	regulační	
trasy	8.1a.	Pro	zlepšení	regulace	lze	využít	čidlo	9.8,		
které	snímá	teplotu	po	smíchání	SV	a	cirk.	TV.	Pokles	teploty	
signalizuje	zvýšený	odběr	TV.	Havarijní	čidlo	8.1b	je	nastaveno	
na	65	°C.	Teploměr	8.2	slouží	pro	vizuální	kontrolu	teploty	TV.	
Výstup	TV	je	ukončen	uzavírací	armaturou	8.3.

Okruh regulace teploty primáru vstupujícího  
do výměníku TV
Na	vstupu	do	výměníku	7	je	osazen	ventil	6.1b.	Zde	se	
směšuje		přívodní	primární	voda	se	zpátečkou	primáru	
vychlazenou	z	okruhu	ÚT.	Ventil	6.1b	reguluje	teplotu	
vstupující	do	výměníku	TV	na	max.	70	°C	a	tím	je	dosaženo	
snížení	teploty,	která	ohřívá	TV	a	také	i	částečné	dochlazení	
zpátečky	primáru	ÚT	ve	výměníku	TV.	



Typ
Výkon 

ÚT 
(kW)

Výkon 
TV 

(kW)

Ekv. 
počet 

b.j.

Rozměry stanice Připojovací dimenze

délka A 
(mm)

výška B 
(mm)

šířka C 
(mm)

Primár 
(DN)

ÚT
(DN)

TV
(DN)

SV 
(DN)

cirk.TV 
(DN)

					Maxi	S	-	calc	150/130 150 130 20 2200 1650 1000 40 50 40 32 25

					Maxi	S	-	calc	250/190 250 190 40 2200 1650 1000 40 65 50 40 32

					Maxi	S	-	calc	350/240 350 240 58 2200 1650 1000 50 65 50 40 32

					Maxi	S	-	calc	450/290 450 290 75 2200 1700 1200 50 80 50 50 40

					Maxi	S	-	calc	550/330 550 330 93 2200 1700 1200 50 80 65 50 40

					Maxi	S	-	calc	650/370 650 370 108 2500 2000 1400 65 100 65 50 50

					Maxi	S	-	calc	850/450 850 450 142 2500 2000 1400 65 100 65 65 50

Maxi S - calc - dispozice

ECF00089CS	0711																																																																																		Alfa	Laval	si	vyhrazuje	právo	na	změny	údajů	bez	předchozího	upozornění.

Jak kontaktovat firmu Alfa Laval
Nejaktuálnější	údaje	o	možném	spojení	
s	firmou	Alfa	Laval	ve	všech	zemích	
získáte	na	našich	webových	stránkách	
www.alfalaval.com

Rozměry a standardní výkony Maxi S - calc



V sortimentu značky Jika naleznete řadu
kvalitních keramických výrobků také pro
technické místnosti budov. Mezi ně patří i
nejznámější  odsávací  urinál  Golem  s
vnitřím přívodem vody, který je oblíbený
p ř e d e v š í m  k v ů l i  p r a k t i c k é m u  a
jednoduchému  designu.  Tento  urinál
můžete připojit na vodorovný nebo svislý
s i f o n .  N a  u r i n á l  p o s k y t u j e m e
prodlouženou  záruku  10  let.  Montážní
n á v o d  k  i n s t a l a c i  n a l e z n e t e  v
dokumentech ke stažení. Doporučujeme
použít podomítkový modul pro urinály.

Odsávací urinál Golem, s vnitřním přívodem vody

Minimální splachovací množství (l): 1
Průměr přívodního otvoru (mm): 30
Umístění přívodu vody: Zadní vodorovný

Barvy a provedení

H8430600000001 Bílá

Rozměry

Délka: 305 mm.
Šířka: 340 mm.
Výška: 535 mm.

Související produkty

H891062 Sítko pro urinál Golem
H894807 Trubička 1/2 ”, vnitřní přívod vody,
mosaz, délka 90 mm
H894808 Gumové těsnění vnitřní
44J601 Urinálová dělicí stěna,  včetně
montážního  příslušenství
H847601 Urinálová dělící stěna Split, včetně
montážního příslušenství

Technické výkresy

Golem H843060
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Základní charakteristika

Použití

Zásobník bez vnitřních výměníků slouží pro přípravu teplé vody. 
Je dodáván včetně izolace a magneziové anody, která chrání 
vnitřní povrchy zásobníku proti korozi. Volitelně lze místo 
magneziové anody instalovat elektronickou anodu, objednací 
kódy viz tabulka Příslušenství. V případě potřeby je možné  
do zásobníku instalovat elektrické topné těleso. 
Prostřednictvím externích výměníků lze k zásobníku připojit 
až dva zdroje tepla, externí výměníky je nutné objednat 
samostatně.

Pracovní kapalina voda
Objednací kód 8795

Energetické parametry (dle Nařízení Komise EU č. 812/2013)
Třída energetické účinnosti neudává se
Statická ztráta 116 W
Užitný objem 513 l

Technické údaje
Celkový objem zásobníku 513 l
Max. teplota v zásobníku 95 °C
Max. tlak v zásobníku 10 bar
Průměr zásobníku 650 mm
Průměr zásobníku s izolací 760 mm
Celková výška zásobníku 1780 mm
Klopná výška 1940 mm
Hmotnost prázdného zásobníku 120 kg

Materiály
Materiál zásobníku S235JR, vnitřní povrch smaltovaný (DIN 4753-3)
Materiál izolace PU pěna (tvrdá)
Vnější povrch izolace PVC

Příslušenství
Elektrické topné těleso typy ETT-A, D, F, P, M
Max. délka topného tělesa 680 mm
Elektronická anoda objednací kód 9174
Elektronická anoda s přírubou objednací kód 17432

Náhradní díly (magneziové anody)
Mg anoda (A1), G 5/4ʺ objednací kód 448
Mg anoda – řetízková, G 5/4ʺ objednací kód 13112
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Rozměrové schéma
ozn. popis připojení výška [mm]
Příprava teplé vody
W1 studená voda G 6/4ʺ F   175
W2 teplá voda G 6/4ʺ F 1595
W3 cirkulace G 3/4ʺ F  1235

Doplňkový zdroj tepla
E1 elektrické topné těleso TV   G 6/4ʺ F  949

Regulace a zabezpečení
C1 teplotní čidlo – horní   G 1/2ʺ F 1285
C2 teplotní čidlo – spodní   G 1/2ʺ F   685
T teploměr   G 1/2ʺ F 1480

Zdroje tepla
U1 přívodní z výměníku G 5/4ʺ F 1335
U2 vratná do výměníku G 5/4ʺ F   985
U3 přívodní z výměníku G 5/4ʺ F   865
U4 vratná do výměníku G 5/4ʺ F   305

Ostatní
L1 příruba    8 x M10   335
A1 magnesiová anoda   G 5/4ʺ F 1742
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Deep by JIKA. Umyvadla této série mají
krásný  a  čistý  tvar,  je  prostorné  díky
odkládacím plochám i šířce, dostatečně
hluboké,  je  chytře  a  přitom  jednoduše
řešené. Může se kombinovat se sifonem,
keramickým  krytem  na  sifon,  sloupem
nebo  o r i g i ná ln ím  náby tkem.  Na
keramické  umyvadla  Deep  by  JIKA
poskytujeme  záruku  10  let.

Umyvadlo 65 cm

Hmotnost (kg): 17,9
Materiál: Sanitární keramika
Počet upevňovacích bodů: 2
Typ instalace: Závěsné
Typ přepadu: Standardní
Umístění umyvadlové mísy: Uprostřed

Barvy a provedení
H8126140001041 Bílá /s 1 otvorem
pro baterii uprostřed

Rozměry

Délka: 650 mm.
Šířka: 480 mm.
Výška: 190 mm.

Související produkty

H894249 Sifon, chromovaná ABS, nastavitelný
od 175 do 270 mm, výška zápachové uzávěrky
75 mm, kapacita průtoku 45 l, s ozdobnými
kroužky (sifon lze použít i bez ozdobných
kroužků)
H819610 Sloup
H819611 Kryt na sifon s instalační sadou (č.
výr.:H8900130000001)

Technické výkresy

Deep by Jika H812614
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Deep by Jika H812614
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Obecně  platí,  že  umyvadlo  by  mělo
pocházet  ze stejného setu  jako ostatní
prvky koupelnové keramiky, aby koupelna
jako  ce lek  působ i l a  kompak tně ,
harmonicky a elegantně. Proto v každé
designové  řadě  Jika  najdete  umyvadla
různych  rozměrů  a  typů,  ktera  vyhoví
prostorovým možnostem vaší koupelny.
Velmi praktická jsou nábytková umyvadla
série Lyra plus v kombinaci se skříňkou,
která  nabizejí  odkládací  plochy  na
keramice  i  uvnitř  skříňky.  Všechna
umyvadla  do  nábytku  mohou  být
instalována pouze s  nábytkovou řadou
Lyra  plus.  Hluboká  umyvadla  příjemně
doplní  baterie  stejnojmenné  série.  Na
keramické  výrobky  Jika  poskytujeme
prodlouženou  záruku  10  let!

Umyvadlo 60 cm

Hmotnost (kg): 12,5
Materiál: Sanitární keramika
Počet upevňovacích bodů: 2
Typ instalace: Zápustné
Typ přepadu: Standardní
Umístění umyvadlové mísy: Uprostřed

Barvy a provedení
H8133830001041 Bílá /s 1 otvorem
pro baterii uprostřed

H8133830001091 Bílá/bez otvoru pro
baterii

Rozměry

Délka: 600 mm.
Šířka: 460 mm.
Výška: 195 mm.

Související produkty

H453121 Skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 60
cm
H453122 Skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro
umyvadlo 60 cm

Technické výkresy
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Lyra Plus H813383
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Keramický kryt na sifon lze kombinovat
pouze s klasickými umyvadly série Deep
b y  J I K A .  K r y t  o b s a h u j e  1  p á r
nastavitelných montážních pružin, které
umožňují  neviditelné  uchycení  krytu  k
umyvadlu - funkce Magic fix .  Montážní
návod k instalaci umyvadla s krytem na
sifon  naleznete  v  dokumentech  ke
stažení.  Na  keramické  výrobky  Jika
poskytujeme prodlouženou záruku 10 let.

Kryt na sifon s instalační sadou (č. výr.:H8900130000001)

Barvy a provedení

H8196110000001 Bílá

Související produkty

H812614 Umyvadlo 65 cm
H812613 Umyvadlo 60 cm
H812612 Umyvadlo 55 cm
H812611 Umyvadlo 50 cm

Deep by Jika H819611
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Koupelna pro pohybově limitované osoby
vyžaduje jiné řešení prostoru i jiné tvary a
rozměry  zařizovacích  předmětů  než
koupelna běžná. Co se ale týče atmosféry
a  vzhledu,  neexistuje  žadný  rozumný
důvod  k  tomu,  aby  koupelna  pro
handicapované v  něčem zaostávala za
moderní  designovou  koupelnou  pro
zdravé uživatele.  Program značky  Jika
pro  tělesně postižené osoby  je  jasným
důkazem.  Speciální  umyvadlo  pro
zákazníky  s  omezenou  pohyblivostí  je
díky promyšlenému designu vhodné i pro
uživatele s poruchami zraku. Od listopadu
2009 je platná nová vyhláška č. 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami
s  omezenou  schopností  pohybu  a
orientace. Zdravotní umyvadlo Mio, které
umožňuje podjezd vozíkem, současnou
normu maximálně splňuje. Na keramické
výrobky  poskytujeme  prodlouženou
záruku  10  let!

Zdravotní umyvadlo 64 cm, bez přepadu

Bez přepadu
Hmotnost (kg): 20,4
Materiál: Sanitární keramika
Počet upevňovacích bodů: 2
Tvar: Hranaté
Typ instalace: Závěsné
Typ přepadu: Standardní
Umístění umyvadlové mísy: Uprostřed

Barvy a provedení
H8137140001041 Bílá /s 1 otvorem
pro baterii uprostřed

H8137141001041 Bílá-JIKAperla /s 1
otvorem pro baterii uprostřed

H8137140001091 Bílá/bez otvoru pro
baterii

Rozměry

Délka: 640 mm.
Šířka: 550 mm.
Výška: 170 mm.

Související produkty

H894246 Prostorově úsporný sifon, rozteč
rohových ventilů 200 mm, DN40

Technické výkresy

Mio H813714
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V sortimentu značky Jika naleznete řadu
kvalitních keramických výrobků také pro
technické místnosti budov. Mezi ně patří i
keramická  stojící  výlevka  Mira,  kterou
ocení především personál zajišťující úklid
veřejných  budov.  Součástí  výlevky  je
odnímatelná  plastová  mříž.  Výlevku  je
možné  instalovat  s  podomítkovou
nádržkou – typ SK vhodnou mj. pro stojící
klozety.  Díky  oplachovému  kruhu  lze
výlevku splachovat jako běžné toalety. Na
keramickou  vý levku  posky tu jeme
prodlouženou  záruku  10  let.  Montážní
n á v o d  k  i n s t a l a c i  n a l e z n e t e  v
d o k u m e n t e c h  k e  s t a ž e n í .

Stojící výlevka Mira s plastovou mřížkou

Barvy a provedení

H8510460000001 Bílá

Rozměry

Délka: 500 mm.
Šířka: 435 mm.
Výška: 460 mm.

Související produkty

H893710 Plastová nádržka pro samostatně
stojící klozety, boční přívod vody 3/8", Dual
Flush 3/6l, včetně kolena

Technické výkresy

Mira H851046
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Akce: Doplňte název akce
Vypracoval: Doplňte příjmení jméno, firmu

Datum zpracování:
Výpočtový program:

1. Návrh typu RN AS-NIDAPLAST AS-KRECHT
Výrobek: L / B / H   2.4 / 1.2 / 0.5 m L / B / H   2.3 / 1.3 / 0.8 m

2. Stanovení vsaku QV = VV * SV

Koeficient vsaku Kf: 0 m/s

Rychlost vsaku VV = Kf * 0,5: 0

Vsak QV: 0,000 l/s

3. Povolený odtok do kanalizace   Qo

Povolený odtok do kanalizace Qo: 2,300 l/s

4. Stanovení povrchového odtoku QD = Sr * ix

Oblast:

Periodicita:

Odtok. 
souč. φ

0,9

0,3

1,0

0,8

1,0

Celkem

Doporučené hodnoty intenzit

min 5 10 15 20 30 40 60 90 120

l/s.ha 298,0 210,0 164,0 131,0 94,8 75,2 53,8 38,3 30,2

l/s.ha 377,0 275,0 217,0 176,0 129,0 103,0 74,8 53,8 42,5

l/s 73,0 53,2 42,0 34,1 25,0 19,9 14,5 10,4 8,2

l/s 70,7 50,9 39,7 31,8 22,7 17,6 12,2 8,1 5,9

m3 21,2 30,6 35,7 38,1 40,8 42,3 43,9 43,8 42,7

5. Stanovení retenčního objemu  Vmax = (QD - Qo - QV) * T

Vypočteno pro T: min

Retenční objem V: 43851 l      = 43,9 m3

Doba prázdění RN: 318 min = 5:17 h

6. Posouzení výrobku

Výrobek: AS-NIDAPLAST

Skladební délka: 9,60 m

Skladební šířka: 4,80 m

Skladební výška: 0,60 m

Výška plnění: 0,59 m

Využití: 99,0 %

Počet bloků: 32 ks

 

13.05.2022
ASIO RN V1.4

349,215 0,01 104,7645

Doba trvání deště T

Intenzity dle Trupla

Zvolení intenzity ix

Povrchový odtok QD

Retenční odtok QR = QD - Qo - QV

Retenční objem V = QR * T

Typ plochy -> součinitel odtoku φ
Odvodňovaná 
plocha S [ha] S [m2]

Redukovaná 
plocha Sr = S * φ Sr [m

2]

823,77

0,19 1936

0,00 0 0,00

0,03

208,76 0,02

0,09 915,3

167,008

0,08 840,4 0,08

Tuřanka 1,  PoB 56,  627 00 Brno

info@asio.cz

www.asio.cz

Tel.: 548 428 111;  Fax: 548 428 100
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Jednoduché čisté linie a měkce zaoblené
hrany  závěsného  klozetu   jsou  typické
znaky designu série Deep by Jika. Potěší
nejen moderním tvarem, ale i do detailu
dotaženým  sladěním  všech  prvků.
Závěsný klozet má hlukoké splachování.
A  navíc  šetří  vodu  díky  systému  Dual
flush s možností spláchnutí  jen 3 nebo
4,5  l  vody.  Montážní  návod  k  instalaci
komb ik loze tů   J i ka  na lezne te  v
dokumentech ke stažení. Na keramické
výrobky Jika poskytujeme prodlouženou
záruku 10 let!

Závěsný klozet, hluboké splachování

Kapotovaná verze ke zdi
Odpad: Vodorovný
Oplachový kruh: Uzavřený
Splachovací systém: Hluboké splachování
Tvar: Čtvercové
Typ instalace: Závěsný

Barvy a provedení

H8206100000001 Bílá

Rozměry

Délka: 510 mm.
Šířka: 360 mm.
Výška: 360 mm.

Související produkty

H892695 Vyrovnávací protihluková sada
'Laufen' pro závěsná wc
892992 Vyrovnávací páska 'Laufen' pro
závěsné klozety
H894614 Vyrovnávací hmota 'Laufen' pro
závěsná wc
H893610 Duroplastové sedátko s poklopem
Deep by Jika, odnímatelné, kovové úchyty
H893611 Duroplastové sedátko s poklopem
Deep by Jika, odnímatelné, kovové úchyty,
SLOWCLOSE
H895652 WC SYSTEM pro závěsné klozety se
samonosným ocelovým rámem
H895651 BASIC WC SYSTEM pro závěsné
klozety
H894652 WC SYSTEM COMPACT pro
závěsné klozety se samonosným ocelovým
rámem
H894651 BASIC WC SYSTEM COMPACT pro
závěsné klozety

Technické výkresy

Deep by Jika H820610
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Dětská  koupelna  nemusí  být  jen  v
mateřské  školce.  Každodenní  hygienu
můžeme dětem zpestřit řadou šikovných
doplňků. Proto jsme vyvinuli  nový Baby
set,  který  bude  vítaným  oživením  pro
novostavby a rekonstrukce mateřských
školek.  Základem  jsou  umyvadla,
umývátka a stojící klozety. Dětský klozet
Baby  s  vodorovným  odpadem  a  s
p l o c h ý m  s p l a c h o v á n í m  d o p l ň u j í
duroplastové  sedátko  s  antibakteriální
úpravou  v  bílé,  zelené  či  žluté  barvě
c u r r y .  D o p ř e j m e  d ě t e m  b a r v y !
Promyšleně  tvarované  sedátko  Baby
udrží  okolí  klozetu  čisté,  byť  na  něj
usednou  i  nepříliš  šikovné  malé  děti.
Sedátko bez poklopu se vždy objednává
zvlášť. K samostatně stojícím klozetům
Baby doporučujeme podomítkový systém
JIKA – typ SK. Na keramické výrobky Jika
poskytujeme prodlouženou záruku 10 let!

Dětský klozet Baby s vodorovným odpadem, ploché splachování, s
instalační sadou

Instalační sada: Součástí dodávky
Komfortní výška
Kompaktní toaleta
Odpad: Vodorovný
Oplachový kruh: Otevřený
Splachovací systém: Ploché splachování
Tvar: Oblé
Typ instalace: Stojící

Barvy a provedení

H8220360000001 Bílá

Rozměry

Délka: 385 mm.
Šířka: 295 mm.
Výška: 350 mm.

Související produkty

H897037 Duroplastové sedátko Baby bez
poklopu, plastové úchyty
H893710 Plastová nádržka pro samostatně
stojící klozety, boční přívod vody 3/8", Dual
Flush 3/6l, včetně kolena
H893711 Plastová nádržka pro samostatně
stojící klozety, boční přívod vody 3/8", s
dětským motivem lučního koníka, Dual Flush
3/6l, včetně kolena
H894650 BASIC TANK SYSTEM COMPACT
pro samostatně stojící klozety

Technické výkresy

Baby H822036
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Závěsný klozet Deep by JIKA handicap
vyžaduje dostatečně silnou nosnou stěnu
a nelze jej připojit na svislý odpad, což je
nutné  zohlednit  j iž  před  započetím
stavebních  prací.  Jeho  vzhled  je  ale
maximálně  čistý  a  jeho  okolí  se  velmi
snadno udržuje v čistotě. Závěsný klozet
Deep by JIKA s prodlouženou délkou 700
mm se hodí pro koupelny bez bariér.  K
závěsnému  klozetu  doporučujeme
objednat sklopnou sestavu Universum v
provedení  leštěné  nerezové  oceli.  Od
listopadu 2009 je platná nová vyhláška č.
398/2009 Sb.,  o  obecných technických
požadavcích  zabezpečujících  užívání
staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace.  Na závěsný klozet
sér ie  Deep  by  JIKA  poskytu jeme
prodlouženou 10letou záruku. Pozor: ke
klozetu doporučujeme objednat sedátko
bez poklopu.

Závěsný klozet s prodlouženou délkou 700 mm

Kapotovaná verze ke zdi
Kompaktní toaleta
Odpad: Vodorovný
Oplachový kruh: Otevřený
Splachovací systém: Hluboké splachování
Tvar: Oblé
Typ instalace: Závěsný

Barvy a provedení

H8206420000001 Bílá

Rozměry

Délka: 700 mm.
Šířka: 360 mm.
Výška: 380 mm.

Související produkty

H893282 Duroplastové sedátko bez poklopu

Technické výkresy

Deep by Jika H820642
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