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1 Popis stávajícího stavu objektu 
 

 ěešený objekt se nachází v Praze Kobylisích na Kobyliském námČstí. Svou delší 

stranou je situován sever - jih. Na západ jsou umístČny volné venkovní prostory. K objektu 

patĜí také kostel a nádvoĜí, ty nejsou souþástí této práce. Objekt byl vystavČn ve tĜicátých 

letech dvacátého století. 

 

 Celková zastavČná plocha objektu þiní 1837 m2. Rozpis všech ploch na pozemku je 

uveden v tabulce þ. 1. RozmČry byly zmČĜeny pomocí programu AutoCad. 

 

Tabulka þ. 1 Výpis ploch 

Plocha [m2] 
ZastavČná 1837 
StĜecha asfaltová 1310 
StĜecha plechová 412 
StĜecha dlažba 115 
Chodníky 270 
ParkovištČ 2160 
ZpevnČná plocha 2430 
ŠtČrk 485 
StĜídaþky plech 54 
TraktĤrkárny 48 
Reg.stanice plynu 21 
Hokejbalové hĜištČ 515 
Fotbalové hĜištČ 1930 
Pískové hĜištČ 640 
ZeleĖ 6800 
Kostel 870 
NádvoĜí 170 
Celkem 15800 
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1.1 Popis konstrukcí 

 

 Nosnou konstrukci tvoĜí železobetonový skelet. Nosné sloupy jsou obestavČné 

zdivem. Stropy jsou železobetonové. Obvodové stČny a pĜíþky jsou zdČné. Objekt má þtyĜi 

nadzemní podlaží a dvČ podzemní. Všechna podlaží se nerozkládají do celé plochy objektu. 

Nejníže je v objektu situována kotelna. Objekt je tvoĜen nČkolika výškovými úrovnČmi. 

StĜecha domu je plochá, vyspádovaná. 

 

1.2 Popis systémĤ 

 

 Celá Ĝešená þást objektu je napojena na jeden vodomČr. PĜívod pitné vody je umístČn 

v severní þásti objektu. PrĤmČrná roþní spotĜeba pitné vody je 3000m3. Kanalizace je 

jednotná. Odpadní vody jsou odvádČny z objektu do veĜejného Ĝadu jihozápadnČ od objektu. 

NynČjší vnitĜní kanalizace není zcela známa. 

 

1.3 Provozy v objektu 

 

 Daný objekt aktuálnČ užívá pČt organizací: Salesiánská komunita, Salesiánská 

provincie, Salesiánské stĜedisko mládeže, Salesiánská asociace Dona Bosca a Skautský 

oddíl. Každá z tČchto organizací má svĤj vlastní provoz a náplĖ a využívá nČkterou z þástí 

Ĝešeného objektu. NČkolik místností využívá také místní fara. Celkový pĜehled organizací 

a jejich provozĤ je uveden v pĜíloze technické zprávy þ. 1. 

 

2 Podklady 
 

 Podkladem pro zpracování projektu byla výkresová dokumentace pĤdorysĤ a ĜezĤ, 

návštČva objektu, zákony a þeské technické normy, podklady výrobcĤ. Dále byly použity 

následující elektronické dokumenty a zdroje: 

 http://www.pvk.cz/vse-o-vode/cena-vodneho-a-stocneho/vyvoj-vodneho-a-stocneho-

v-praze/ 

 http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky 

 http://voda.tzb-info.cz/zarizovaci-predmety/8126-uspora-vody-na-splachovani-v-

revolucnim-reseni 
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 http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online#.V0Nd82NW3Vq 

 http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 http://mpp.praha.eu/DMP/ 

 semináĜe firmy ASIO, spol. s r.o. 

 www.asio.cz 

 www.stavime24.cz 

 www.tzb-info.cz 

 

3 Stanovení množství vody v objektu 
 

3.1 Stanovení aktuální spotĜeby vody 

 

 Aktuální spotĜeba vody v objektu byla stanovena na základČ zjištČní provozĤ. 

Všechny místnosti, ve kterých probíhají kroužky dČtí, byly sjednoceny do jednoho 

provozního celku. Pro každý provoz bylo zjištČno, kolik hodin dennČ probíhá, kolik dní 

v týdnu a kolik mČsícĤ v roce, dále byly stanoveny poþty lidí, kteĜí se v daném provoze 

vyskytují, a to buć zamČstnanci, nebo uživatelé þi návštČvníci. SpotĜeba v jednotlivých 

provozech v objektu byla stanovená zvlášĢ pro školní rok a pro letní provoz. Dále pak byly 

zvlášĢ stanoveny spotĜeby jednorázových nebo nahodilých akcí konajících se v objektu. 

 

 Množství vody v objektu bylo pĜevážnČ spoþítáno pomocí smČrných þísel uvedených 

v pĜíloze þ. 12 vyhlášky þ. 120/2011 Sb. Pro všechny obyvatele, kanceláĜské provozy, školní 

provozy, kuchyĖ a divadlo byla zvolena smČrná þísla z pĜílohy vyhlášky, pĜípadnČ byla 

upravena podle doby užívání provozu. NapĜíklad vČtšina dČtí je v kroužcích pĜítomna pouze 

polovinu þasu, který by strávili ve škole nebo školce. Tudíž byla tato smČrná þísla snížena 

o polovinu. Ze smČrných þísel pro ubytované byla odeþtena spotĜeba vody na pĜípravu jídla. 

Ta je zapoþítána v provozu kuchynČ. Pomocný výpoþet pro stanovení množství 

spotĜebované vody ubytovanými, hosty a studenty je uveden v tabulce þ. 3. PrĤmČrné denní 

hodnoty byly pĜevzaty z webových stránek Pražských vodovodĤ a kanalizací. Tyto hodnoty 

jsou stanoveny pro rok 2015. Množství vody v provozech, které v pĜíloze þ. 12 nejsou 

uvedeny, bylo urþeno pomocí pĜedpokládaného použití toalet þi sprch. Jako orientaþní 

hranice pro celkovou aktuální spotĜebu vody bylo množství vody spoþítané z roþních 

poplatkĤ za vodu. 



7 
 

 

 Množství vody pro tČlocviþnu a hĜištČ bylo stanoveno pomocí reálné obsazenosti 

sportovišĢ. Je poþítáno s 40l vody na hráþe þi uživatele tČlocviþny. Pro pĜímČstské tábory 

byla stanovena spotĜeba 13l/osobu/2,5 hodiny.  

 

 Celková aktuální spotĜeba vody pro všechny provozy je uvedena v pĜíloze þ. 1 

technické zprávy. 

 

Tabulka þ. 3 Množství spotĜebované vody pro ubytované, hosty a studenty 

Aktuální spotĜeba vody v objektu ZmČny Aktuální spotĜeba 
rok 2015 PrĤmČrné denní hodnoty 

Není u 
ubytovaných Celkem pro ubytované 

[l] [Kþ] [%] [l] [%] 
WC 25 1,94 23,6  25,0 26,9 

Os.hygiena, sprchování 40 3,11 37,7  40,0 43,0 
Praní, úklid 16 1,24 15,1  16,0 17,2 

PĜíprava jídla, mytí nádobí 8 0,62 7,5 7,5   

Mytí rukou 6 0,47 5,7  6,0 6,5 
Zalévání 5 0,39 4,7 4,7   

Pití 2 0,16 1,9  2,0 2,2 
Ostatní 4 0,31 3,8  4,0 4,3 
Celkem 106 8,24  12,2 93,0  

 

3.2 RozdČlení odpadní vody 

 

 Veškerá stanovená spotĜeba vody byla rozdČlena do jednotlivých skupin typĤ vod. 

Pro potĜeby tohoto projektu jsou vytvoĜeny tyto skupiny: voda šedá, dále rozdČlena na vodu 

šedou, získanou z umyvadel, sprch a van, vodu šedou z praþek a vodu ze dĜezĤ a voda þerná. 
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 Pro stanovení množství odpadní vody zejména šedé a þerné byly použity informace 

z www.pvk.cz o prĤmČrné denní spotĜebČ vody. V tabulce þíslo 4 jsou uvedena množství 

jednotlivých druhĤ odpadních vod pro ubytované. Pro kanceláĜe, divadlo, mateĜskou školu, 

vrátnici a všechny kroužky bylo rozdČlení stanoveno na základČ pĜedpokládaného použití 

toalet a umyvadel. Pro sportovištČ bylo již v návrhu spotĜeby stanoveno množství 

jednotlivých typĤ vody. RozdČlení pro kuchyĖský provoz bylo provedeno na základČ denní 

spotĜeby vody. Poþítá se se spotĜebou vody na použití WC strávníkĤ i kuchaĜe, dále vaĜení 

a mytí nádobí. 

 

 Celková rozdČlení odpadních vod pro aktuální spotĜebu vody jsou uvedena v pĜíloze 

technické zprávy þ. 1. 

 

Tabulka þ. 4 Množství jednotlivých druhĤ odpadních vod pro ubytované 

Pro aktuální spotĜebu vody v 
objektu Aktuální 

spotĜeba 
Šedá ýerná Šedá 

(umyvadla, 
vany, sprchy) Šedá 

(praþka) 
rok 2015 Celkem 

[l] [l] [l] [l] [l] 
WC 25,0  25,0   

Os.hygiena, sprchování 49,0 40,0  40,0  

Praní, úklid 16,0 16,0  3,0 13,0 
PĜíprava jídla, mytí nádobí      

Mytí rukou 6,0 6,0  6,0  

Zalévání      

Pití 2,0     

Ostatní 4,0 4,0  4,0  

Celkem 93,0 66,0 25,0 53,0 13,0 
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3.3 Stanovení spotĜeby v objektu s novČ navrženými zaĜízeními 

 

 NejvČtší zmČny oproti aktuální spotĜebČ vody zajišĢují nová zaĜízení. Starší záchody 

se splachováním o objemu 10 litrĤ jsou nahrazeny splachovacími systémy s možností volby 

množství vody pro spláchnutí (3 litry nebo 6 litrĤ). SpotĜeba vody na splachování se snížila 

o 40%. Další dĤležitou zmČnou jsou sprchovací hlavice s perlátory, které ušetĜí 25% 

pĤvodní spotĜeby. 

 V jednotlivých provozech byly odpadní vody rozdČleny do druhĤ. Pomocí tohoto 

rozdČlení pak byla procenta úspor odeþtena z pĤvodní spotĜeby a byla navržena nová smČrná 

þísla pro daný objekt. Tímto zpĤsobem byla snížena smČrná þísla pro ubytování, kde 

spotĜeba na praní, pití a ostatní zĤstala stejná. Sníženou spotĜebu vody pro ubytované, hosty 

a studenty znázorĖuje tabulka þ. 5. Dále byla pĜepoþtena smČrná þísla pro kanceláĜské 

provozy, ve kterých je uvažováno používání toalet a umyvadel s teplou vodou, dále provozy 

spadající pod mateĜskou školu, to jsou všechny dČtské kroužky a mateĜská škola, kterou 

zajišĢuje Salesiánské stĜedisko mládeže. Stejné snížení spotĜeby odpovídá také divadlu. Pro 

sportovištČ bylo poþítáno s 30 litry na sprchování, tato spotĜeba se tudíž snížila na 22,5 litru 

a s 10 litrĤ pro použití toalety, tato spotĜeba byla snížena na 6 litrĤ. 

 

 Celková navržená spotĜeba vody je uvedena v pĜíloze þ. 2 technické zprávy. 

 

3.4 Stanovení potĜeby provozní vody 

 

 Stanovení potĜeby provozní vody vychází ze spotĜeby spoþítané ve variantČ s novČ 

navrženými zaĜízeními. 

 Provozní voda bude z daného objektu využita vyþištČním šedé vody ze sprch, van 

a umyvadel. Tato upravená voda bude použita pro splachování toalet a praní. PĜi nedostatku 

šedé vody bude potĜeba doplnČna vodou dešĢovou. Celková produkce šedé vody a potĜeba 

vody provozní je uvedena v tabulce þ. 6. 
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Tabulka þ. 5 Navržená spotĜeba vody pro ubytované, hosty a studenty 

Navržená spotĜeba vody v 
objektu Aktuální spotĜeba Snížená spotĜeba 

 
Celkem pro ubytované Snížení Celkem pro ubytované 

 [l] [%] [%] [l] [%] 
WC 25,0 26,9 40,0 15,0 21,0 

Os. hygiena, sprchování 40,0 43,0 25,0 30,0 42,0 
Praní, úklid 16,0 17,2 0,0 16,0 22,4 

PĜíprava jídla, mytí nádobí    0,0  

Mytí rukou 6,0 6,5 25,0 4,5 6,3 
Zalévání    0,0  

Pití 2,0 2,2 0,0 2,0 2,8 
Ostatní 4,0 4,3 0,0 4,0 5,6 
Celkem 93   71,5 100,0 
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Tabulka þ. 6 Celková produkce šedé vody a potĜeba vody provozní 

Navržená spotĜeba vody v 
objektu   Druhy vod a jejich množství 

 Celkem 
[m3/rok] Celkem 

[m3/den] Šedá - 
umyvadla, 

vany, 
sprchy 

[m3/rok] 
Šedá - 
praþka 

[m3/rok] ýerná 
[m3/rok] Šedá 

s olejem - 
dĜezy, 
myþky 

[m3/rok] 
SUMA SPOTěEBOVANÉ 

VODY ZA ROK 2337,890  910,159 94,595 865,843 186,031 
POTěEBA PROVOZNÍ 

VODY ZA ROK 960,438   94,595 865,843  

POTěEBA 
PROVOZNÍ 

VODY ZA DEN 
školní rok  3,228     

léto  1,653     

PRODUKCE ŠEDÉ VODY 
ZA ROK 910,159  910,159 94,595  186,031 

PRODUKCE 
ŠEDÉ VODY 

ZA DEN 
školní rok  3,979     

léto  1,308     

 

 
3.5 Optimalizace denní spotĜeby 

 

 Celková spotĜeba vody, produkce šedé vody a potĜeba provozní vody byla spoþítána 

pro teoretickou možnost, kdy budou všechny þinnosti v objektu v provozu najednou. Pro 

pĜesnČjší návrh byly tyto hodnoty optimalizovány, a to v období školního roku a léta 

v jednotlivých dnech v týdnu. Tuto optimalizaci znázorĖují tabulky þ. 7 - 9. Z reálného 

maxima potĜeby provozní vody byly navrženy velikosti nádrží. 
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Tabulka þ. 7 Optimalizace spotĜeby vody 

STANOVENÍ ODCHYLEK SPOTěEBY VODY OD DENNÍHO FIKTIVNÍHO MAXIMA 
 Školní rok Letní provoz Akce 
 m3/den Zapoþtení akcí m3/den Zapoþtení 

akcí m3/den 
Fiktivní maximum 8,97 9,88 3,36 4,27 0,91 
Po 7,42 8,33 3,37 4,28 0,91 
Út 7,42 8,33 3,37 4,28 0,91 
St 7,42 8,33 3,37 4,28 0,91 
ýt 7,42 8,33 3,37 4,28 0,91 
Pá 7,02 7,93 3,37 4,28 0,91 
So 3,42 4,33 2,1 3,01 0,91 
Ne 3,82 4,73 2,1 3,01 0,91 
Reálné maximum 7,42 8,33 3,37 4,28  

 

 
Tabulka þ. 8 Optimalizace potĜeby provozní vody 

STANOVENÍ ODCHYLEK POTěEBY PROVOZNÍ VODY OD DENNÍHO FIKTIVNÍHO 
MAXIMA 

 Školní rok Letní provoz Akce 
 m3/den Zapoþtení akcí m3/den Zapoþtení 

akcí m3/den 
Fiktivní maximum 3,147 3,228 1,409 1,49 0,081 
Po 2,9 2,981 1,6 1,681 0,081 
Út 2,9 2,981 1,6 1,681 0,081 
St 2,9 2,981 1,6 1,681 0,081 
ýt 2,9 2,981 1,6 1,681 0,081 
Pá 2,7 2,781 1,6 1,681 0,081 
So 0,9 0,981 0,6 0,681 0,081 
Ne 0,95 1,031 0,6 0,681 0,081 
Reálné maximum 2,9 2,981 1,6 1,681  

Reálné minimum 0,9 0,981 0,6 0,681  
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Tabulka þ. 9 Optimalizace produkce šedé vody 

STANOVENÍ ODCHYLEK PRODUKCE ŠEDÉ VODY OD DENNÍHO FIKTIVNÍHO MAXIMA 
 Školní rok Letní provoz Akce 
 m3/den Zapoþtení akcí m3/den Zapoþtení 

akcí m3/den 
Fiktivní maximum 3,931 3,978 1,261 1,308 0,047 
Po 3,17 3,217 1,26 1,307 0,047 
Út 3,17 3,217 1,26 1,307 0,047 
St 3,17 3,217 1,26 1,307 0,047 
ýt 3,17 3,217 1,26 1,307 0,047 
Pá 2,98 3,027 1,26 1,307 0,047 
So 1,59 1,637 0,96 1,007 0,047 
Ne 1,72 1,767 0,96 1,007 0,047 
Reálné maximum 3,17 3,217 1,26 1,307  

Reálné minimum 1,59 1,637 0,96 1,007  

 

 

 Pomocí této optimalizace byla stanovena také doplĖková nádrž na dešĢovou vodu, 

a to rozdílem mezi maximální potĜebou vody a minimální produkcí. Velikost nádrže na 

dešĢovou vodu je 1500 litrĤ.  

 

3.6 Stanovení množství dešĢové vody v objektu 

 

 Díky rozsáhlému pĤdorysu objektu je množství využitelné srážkové vody velmi 

vysoké. Celkem þiní 861,1 m3/rok. Pro potĜeby využitelnosti v objektu byly urþeny jen 

nČkteré plochy a to v závislosti na stávajícím zpĤsobu odvodnČní stĜechy. Srážková voda 

z ostatních ploch je odvádČna do vsakovacích nádrží na pozemku. 

 Množství srážek v mm/rok bylo stanoveno prĤmČrem z posledních deseti let 

z hodnot uvedených ýeským hydrometeorologickým ústavem na webových stránkách 

portal.chmi.cz. Tento prĤmČr þiní 616,5 mm/rok. Množství využité srážkové vody z urþené 

plochy stĜechy bylo stanoveno na 355,5 mm3/rok. 
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4 Popis návrhu systému pĜípravy provozní vody 
 

 Podle uvedených výpoþtĤ bylo zjištČno, že potĜebu provozní vody pokryje spotĜeba 

šedé vody ve školním roce. V létČ je rozdíl tČchto dvou hodnot minimální. Hodnota potĜeby 

provozní vody pĜevyšuje hodnotu produkce šedé vody. Jako rezerva byla navržena nádrž na 

dešĢovou vodu, která mĤže pokrýt nedostatky a nerovnomČrnost odbČrĤ vody. 

 

 Do nádrží na šedou vodu jsou svádČny šedé vody z umyvadel, sprch, van a nČkterých 

samostatných dĜezĤ. ýerná voda z toalet a pisoárĤ a voda z kuchyĖských dĜezĤ a jiného 

kuchyĖského provozu je svádČna do veĜejné splaškové kanalizace. 

 

 Pro þištČní šedé vody jsou navrženy celkem tĜi nádrže. Všechny nádrže mají velikost 

3300 litrĤ. V první nádrži dochází k vyrovnávání objemu v celém systému a je v ní umístČn 

pĜedþistící filtr, který je opatĜen zpČtnou klapkou. Voda je do druhé nádrže pĜeþerpávána 

pomocí þerpadla. V druhé nádrži probíhá hlavní þisticí proces pomocí zaĜízení firmy ASIO, 

spol. s r.o. Aqualoop. Konkrétní návrh jednotky provádí dodavatelská firma. ZaĜízení 

Aqualoop je vybaveno membránovou jednotkou s filtraþní náplní jako nosiþem biomasy, 

dmychadlem, vestavČným þerpadlem, a také nádrží na zpČtný proplach. Dmychadlo 

umožĖuje jak zpČtný proplach, tak také dodává kyslík nutný k þisticímu procesu. Proces 

þištČní vody, a také samoþisticí proces, jsou ovládány Ĝídícím systémem. Po pĜeþerpání vody 

do poslední nádrže je voda akumulována a pĜipravena k odbČru. Mezi akumulaþní nádrží 

a odbČrným místem voda ještČ prochází pĜes UV þištČní, které odstraĖuje bakterie 

a dezinfikuje vodu bez použití chemikálií. 

 

Do rezervní nádrže na dešĢovou vodu pĜitéká voda pĜes filtr mechanických neþistot. 

DešĢová voda mĤže být akumulována nejvýše 21 dní. Z tohoto dĤvodu je možno ovládat 

bezpeþnostní pĜepad na první nádrži. V pĜípadČ dlouhého stání vody v rezervní nádrži mĤže 

údržba snížit hladinu odtoku ve vyrovnávací nádrži, tím se sníží objem v celém systému 

a do akumulaþní nádrže se doplní dešĢová voda. V akumulaþní nádrži je umístČn snímaþ 

hladiny, který zaznamená nedostatek vody, a tím se pĜeþerpá voda z rezervní nádrže nebo 

pĜiteþe voda pitná. PĜívod vody pitné je možný i do þisticí nádrže. Tento pĜívod mĤže být 

ovládaný pouze ruþnČ. Instalace musí být provedena tak, aby pĜívod pitné vody nepĜišel do 

kontaktu s vodou v nádržích. 
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 Všechny nádrže jsou opatĜeny bezpeþnostním pĜepadem, a také vypouštČním. Na 

pĜívodu šedé vody je umístČn trojcestný ventil pro pĜípad odstavení celého systému, 

umožĖuje odtok šedé vody do veĜejné kanalizace. 

 

 Na nádržích musí být umístČno oznaþení: “nepitná voda”. 

 

5 Kanalizace 
 

 Pro aplikaci navrženého systému je navržena kanalizace s oddČleným odpadním 

potrubím na šedou a þernou vodu. Kanalizace je gravitaþní. Celkový návrh uvažuje vnitĜní 

kanalizaci oddílnou s napojením na vnČjší stávající jednotnou kanalizaci. Návrh vnitĜní 

kanalizace je zakreslen ve výkresové þásti projektu. 

 

5.1 ZaĜizovací pĜedmČty 

 

 Pro návrh vnitĜní kanalizace byly vybrány nové zaĜizovací pĜedmČty. PĜi jejich 

výbČru byla zohlednČna možná úspora pĜi jejich užívání. Všechny sprchové kouty jsou 

vybaveny vaniþkou se zátkou. Sprchové hlavice jsou opatĜeny perlátory. Umyvadla, sprchy 

a vany jsou opatĜeny smČšovacími bateriemi. Toalety mají nádržky o objemu 6 litrĤ 

a možnost splachovat šesti nebo pouze tĜemi litry. 

 

 Všechny zaĜizovací pĜedmČty jsou napojeny pĜes zápachovou uzávČrku. ZaĜizovací 

pĜedmČty v prvním podzemním podlaží, znaþeno 1.PP jsou opatĜeny zpČtnou klapkou jako 

ochrana proti vzduté vodČ. 

 

 ZaĜizovací pĜedmČty v úklidových místnostech, do kterých je pĜivádČna provozní 

voda musí být opatĜeny oznaþením: “nepitná voda”. 

 

5.2 PĜipojovací potrubí 

 

 Všechny zaĜizovací pĜedmČty jsou napojeny na svislé potrubí pĜipojovacím potrubím 

v minimálním sklonu 3% nebo vČtším. Pokud je pĜipojovací potrubí delší než 3,5 metru, je 
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na nČm osazena þisticí tvarovka v trvale pĜístupném místČ. VČtšina pĜipojovacích potrubí je 

vedena v pĜedstČnČ, nČkterá potrubí jsou vedena v podhledech. RozmístČní pĜipojovacích 

potrubí je zakresleno ve výkresech. 

 

5.3 Splaškové odpadní potrubí 

 

 V celém objektu je navrženo celkem 30 splaškových odpadních potrubí. 16 odvádí 

vodu þernou, 14 odvádí vodu šedou. Všechna svislá potrubí jsou odvČtrána na stĜechu nebo 

do dvorku v centrální þásti objektu, místnost þ. 126 nebo na fasádu objektu. VČtrání je 

navrženo jako hlavní vČtrací potrubí. NČkterá odpadní potrubí pro odvádČní šedé vody jsou 

napojena na hlavní vČtrací potrubí pokraþující z odvádČní þerné vody. Potrubí je na stĜeše 

ukonþeno vČtrací hlavicí 0,5 m nad plochou stĜechy. Pokud je potrubí vedeno do dvorku 

nebo na fasádu, pak je v exteriéru opatĜeno vČtrací mĜížkou. 

 

 Odpadní potrubí jsou v objektu navržena podle pĤdorysných možností. VČtšina je 

vedena v nepobytových místnostech, nČkterá odpadní potrubí jsou však zalomena 

v podhledech. Potrubí vedené v pobytových místnostech bude hlukovČ izolováno. 

 

 Z dĤvodu absence instalaþních šachet jsou nČkterá odpadní potrubí navržena do 

drážek ve zdi nebo do minimálních prostorĤ. PĜi rekonstrukci objektu by muselo dojít 

k dispoziþním úpravám. 

 

5.4 Svodné potrubí 

 

 Svodné potrubí je vedeno v základech objektu. Svodné potrubí je vedeno 

v minimálním sklonu 2%. Výkresy základĤ nejsou dostupné, proto je návrh vedení zakreslen 

v prvním podzemním podlaží. ýerná voda a šedá voda z nejvzdálenČjšího místa od kotelny 

je svedena do veĜejné kanalizace. Šedá voda je svádČna do kotelny, kde se nachází systém 

pro jejich úpravu. Šedé vody je možné odvádČt také do veĜejné kanalizace pĜi potĜebČ 

odstavení navrženého systému. 
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 Odpadní vody z kotelny jsou do veĜejné kanalizace pĜeþerpávány pomocí 

pĜeþerpávacího zaĜízení. V kotelnČ je situována pĜeþerpávací jímka, její návrh není souþástí 

projektu. 

 

 Z dĤvodu dlouhých rozvodĤ svodného potrubí jsou v objektu rozmístČny revizní 

šachty. UvnitĜ objektu se nachází celkem 12 šachet, vnČ objektu je rozmístČno 10 revizních 

šachet. V revizních šachtách je umístČn þisticí kus pro údržbu svodného potrubí. 

 

5.5 Odvod srážkové vody 

 

 OdvodnČní stĜechy odpovídá stávajícímu stavu a je znázornČno ve výkresové 

dokumentaci. ýást získané srážkové vody je odvádČna do rezervní nádrže na dešĢovou 

vodu, která je souþástí návrhu systému využití odpadní vody. Ostatní srážkové vody jsou 

svedeny do vsakovacích nádrží na pozemku objektu. Návrh vsakovacích nádrží nebyl 

v obsahu této práce. PĜedpokladem je dobrá možnost vsakování díky místní pískové pĤdČ. 

PĜesný návrh by se stanovil na základČ hydrologického a hydropedologického prĤzkumu. 

Likvidace srážkových vod z ostatních ploch na pozemku nebyla souþástí diplomové práce 

 

5.6 Kanalizaþní pĜípojka 

 

 Pro objekt jsou navrženy dvČ kanalizaþní pĜípojky. Pro pĜipojení objektu na dvČ 

kanalizaþní pĜípojky je nutný souhlas správce kanalizaþní sítČ. ObČ pĜípojky jsou 

kameninové, mají dimenzi DN150 a jsou vedeny ve sklonu 2%. Místo jejich napojení je 

zobrazeno ve výkresové dokumentaci. Kanalizaþní pĜípojky jsou napojeny ze vstupních 

šachet o prĤmČru 1,2 m.  

 

5.7 Materiály 

 

 VnitĜní kanalizace neuložená v zemi bude provedena z polypropylenu HT 

a spojována pomocí hrdel. Potrubí uložené v zemi bude provedeno z PVC KG a spojováno 

hrdly. 
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5.8 Dimenze 

 

 Dimenze pĜipojovacích potrubí byly navrženy podle maximálního prĤtoku v daném 

místČ. Minimální dimenze, na kterou jsou napojeny toalety a výlevky je DN100, minimální 

dimenze pro napojení pisoárĤ a praþek je DN70, minimální dimenze pro napojení umyvadel, 

sprch, van a dĜezĤ je DN50. Dimenze splaškového odpadního potrubí bylo navrženo podle 

prĤtoku v patČ potrubí. Pro návrh byly spoþteny výpoþtové prĤtoky splaškových odpadních 

vod. 

 

5.9 Výpoþet prĤtoku splaškových odpadních vod  
ܳ௪௪ ൌ  ሿݏሾ݈Ȁ  ܷܦǤඥσܭ

 

K souþinitel odtoku* 

DU výpoþtové odtoky jednotlivých zaĜízení v l/s 

* hodnota souþinitele odtoku byla stanovena 0,75 na základČ porovnání rĤzných druhĤ 

provozĤ a jejich množství 

 

 Navržené dimenze DN pĜipojovacího a splaškového potrubí jsou uvedeny ve 

výkresové dokumentaci. 

 

PrĤtok þerných vod: 8,83 l/s 

PrĤtok šedých vod: 4,78 l/s 

 

5.10  Výpoþet prĤtoku dešĢových odpadních vod 

 

ܳ ൌ ݅Ǥ Ǥܣ  ሿݏሾ݈Ȁ   ܥ
 

i intenzita deštČ, stanovena 0,03 [l/s*m2] 

A plocha stĜechy 

C souþinitel odtoku 

  asfaltová stĜecha - 0,8 

  plechová stĜecha - 1,0 

  dláždČný povrch - 0,8 
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PrĤtoky dešĢových potrubí svádČných do systému využití odpadních vod 

 

D1 3,78 l/s 

D2 4,58 l/s 

D3 7,54 l/s 

D4 4,05 l/s 

D5 3,84 l/s 

 

 Odpadní potrubí D2 a D3 jsou vnitĜní, odpadní potrubí D1, D4 a D5 jsou vnČjší. 

Navržená dimenze DN všech 23 dešĢových odpadních potrubí je uvedena ve výkresové 

dokumentaci. 

 

6 Vodovod 
 

 Zásobování vodou v objektu je navrženo ze dvou zdrojĤ. Prvním zdrojem je pitná 

voda dodávaná z veĜejné sítČ. Pro návrh se pĜedpokládá dostateþný tlak v Ĝadu. Druhým 

zdrojem zásobování je provozní voda, která vzniká vyþištČním a úpravou šedé a dešĢové 

vody odvedené z objektu. Zásobování je oddílné a je zamezeno jejich propojení.  

 

6.1 Rozvody potrubí 

 

 Rozvodné potrubí je navrženo v podhledu prvního podzemního podlaží. SoubČžnČ je 

vedeno potrubí pitné vody, cirkulace, teplé vody a provozní vody. Z rozvodného potrubí 

vede 11 stoupacích potrubí pro každou vodu. Každé stoupací potrubí je ve své patČ 

vypustitelné. Provozní voda zásobuje nádržky pro splachování toalet a pisoárĤ a úklidové 

místnosti. Pitná voda zásobuje sprchy, vany, umyvadla, dĜezy. Každé pĜipojovací potrubí má 

svĤj uzávČr. Je vedeno v mírném sklonu ke smČru vypouštČní. PĜipojovací potrubí je vedeno 

pod stropem v podhledech. Cirkulaþní potrubí je v nejvyšším místČ spojeno s potrubím teplé 

vody. 
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6.2 Vodovodní pĜípojka 

 

 Vodovodní pĜípojka v projektu nebyla pĜesnČ vypoþtena. Její dimenzi bude 

ovlivĖovat návrh požárního vodovodu, který nebyl v projektu Ĝešen. Minimální rozmČr, 

který stanovuje špiþkový prĤtok pro zásobování zaĜizovacích pĜedmČtĤ, je DN50. UmístČní 

vodovodní pĜípojky je znázornČno ve výkresové dokumentaci. PĜípojka povede 

v minimálním sklonu 0,3% k veĜejné síti a je uložena v zemi a pĜístupná. 

 

 Vodovodní pĜípojka je v objektu ukonþena vodomČrnou sestavou, která je umístČna 

v kolárnČ, místnost þ. 009. VodomČrná sestava je zakreslena ve výkresové dokumentaci. Pro 

celou Ĝešenou þást objektu je navržen jeden vodomČr. 

 

6.3 Materiály, izolace 
 

 Potrubí vnitĜního vodovou je navrženo plastové z PPR. Vodovodní pĜípojka je 

navržena z PE. Potrubí studené vody, cirkulace a teplé vody je izolováno. Izolace je 

navržena z polyetylenu, tloušĢka dle vyhlášky þ.193/2007. Potrubí studené vody je opatĜeno 

izolací jako ochrana proti orosování. 

 

6.4 Dimenze 
 

 Dimenze vodovodního potrubí byla vypoþtena podle normy ýSN 75 5455. 

ěešenému objektu byl zaĜazen bytový provoz a to z dĤvodu odlišných reálných provozĤ. 

NČkteré z nich mají rovnomČrný odbČr, jiné nárazový. Návrhová rychlost v potrubí je 1,8 

m/s. 

 

ܳ ൌ ටσ ሺܳଶ Ǥ ݊ሻ
ୀଵ     ሾ݈Ȁݏሿ 

 

QA jmenovitý výtok vody [l/s] 

n poþet zaĜizovacích pĜedmČtĤ 

 

݀ ൌ ටସǤொವ
గǤ௩     ሾ݉ሿ 
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v návrhová rychlost proudČní v potrubí 

 

 Podle vypoþtených dimenzí DN bylo navrženo plastové potrubí. SvČtlost a tloušĢka 

jednotlivých potrubí je uvedena ve výkresové dokumentaci. 

 

 PĜedbČžným návrhem v projektu je stanovení stejné svČtlosti potrubí pro teplou 

vodu. Cirkulaþní potrubí bude mít o jeden Ĝád dimenzi DN nižší. 

 

6.5 Armatury 
 

 V objektu byly navrženy výtokové armatury - smČšovací baterie o jmenovitém 

výtoku 0,2 l/s pro umyvadla a sprchy, smČšovací baterie vanová o jmenovitém výtoku 0,3 l/s 

a nádržkový splachovaþ o jmenovitém výtoku 0,1 l/s. 

 

 Každé stoupací potrubí je ve své patČ opatĜeno uzavíracím ventilem s vypouštČním. 

Každá vČtev pĜipojovacího potrubí je opatĜena uzavíracím ventilem. 

 

6.6 VodomČrná sestava 

 

 VodomČrná sestava se skládá z uzavíracího ventilu na pĜívodu vody do objektu, dále 

z filtru,  redukce s uklidĖujícím kusem z každé strany vodomČru, zpČtné klapky, uzavíracího 

ventilu a vypouštČní. 

 

6.7 PĜíprava teplé vody 
 

 Teplá voda je zajišĢována plynovými kotly. Stejným zpĤsobem bude ohĜívána také 

otopná voda. Pro tyto úþely byl navržen rozdČlovaþ a sbČraþ. Schéma pĜípravy teplé vody je 

znázornČno ve výkresové dokumentaci. Bilance potĜeby teplé vody nebyly souþástí projektu. 

 

6.8 Ochrana proti legionelle 
 

 Teplota vody v zásobníku bude trvale 60 °C, teplota vody tČsnČ pĜed výtokem bude 

minimálnČ 55 °C.  
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7 Požadavky na profese 
 

7.1 Požadavky na stavbu 
 

 ZajištČní všech prostupĤ stropy i svislými konstrukcemi musí být dle požadavkĤ 

ZTI. Po instalaci ZTI budou provedeny SDK podhledy. 

  

7.2 Požadavky na mČĜení a regulaci 
 

 PĜipojení a nastavení Ĝídícího systému podle požadavkĤ výrobce zaĜízení. PĜipojení 

a nastavení laserového snímaþe hladiny. 
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Použité normy 
 

 ýSN 75 6760 VnitĜní kanalizace 

 ýSN 75 5455 Výpoþet vnitĜních vodovodĤ 

 ýSN EN 12056-1-5 VnitĜní kanalizace - Gravitaþní systémy 

 Zákon þ. 150/2010 Sb., kterým se mČní zákon þ. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 

zákon) a o zmČnČ nČkterých zákonĤ 

 Vyhláška þ. 120/2011 Sb. 

 Zákon þ. 183/2006 Sb., stavební zákon 

 Vyhláška þ.193/2007 Sb. 
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Seznam pĜíloh 
 

1. Aktuální spotĜeba vody v objektu 

2. Navržená spotĜeba vody v objektu 

 

 

Seznam výkresĤ 
 

1. Schéma využití odpadní vody        - 

2. Situace       1:500 

3. OdvodnČní stĜechy     1:200 

4. Kanalizace – PĤdorys 1. PP    1:100 

5. Kanalizace – PĤdorys mezipodlaží   1:100 

6. Kanalizace – PĤdorys 1.NP    1:100 

7. Kanalizace – PĤdorys 2.NP    1:100 

8. Kanalizace – PĤdorys 3.NP    1:100 

9. Kanalizace – PĤdorys 4.NP    1:100 

10. Schéma svodného potrubí    1:100 

11. Kanalizace - Rozvinutý Ĝez    1:100 

12. PĤdorys – Schéma kotelny    1:100 

13. Vodovod – PĤdorys 1.PP     1:100 

14. Vodovod – PĤdorys mezipodlaží    1:100 

15. Vodovod – PĤdorys 1.NP    1:100 

16. Vodovod – PĤdorys 2.NP    1:100 

17. Vodovod – PĤdorys 3.NP    1:100 

18. Vodovod – PĤdorys 4.NP    1:100 
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