
Bakalářská práce -  polyfunkční dům 
v Českých Budějovicích - část TZB 

Technická zpráva 
1. Obecné informace o projektu: 

 Předmět: Bakalářská práce 

 Zadal: Fakulta stavební ČVUT – katedra K124 – katedra konstrukcí 
pozemních staveb 

 Vedoucí projektu: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. 
 Vypracoval: Lukáš Zábranský 

2. Informace o objektu 
 umístění objektu: České Budějovice – Suché Vrbné  

 popis objektu: Polyfunkční dům 

 počet zaměstnanců v objektu: 10 

 Počet stálých obyvatel objektu: 40 

 Počet bytových jednotek: 13x(2+kk); 1x(3+kk); 5x(1+kk) 
Jedná se o budovu se šesti nadzemními a jedním podzemním podlažím. V 1.NP se 
nachází prodejní plochy, zázemí pro zaměstnance a vstup do vyšších pater objektu. Ve 
vyšších patrech jsou situovány byty. V suterénu je technická místnost, sklepní kóje, 
kolárna a kočárkárna. 

3. Řešení kanalizace 
3.1. Kanalizace splašková 

3.1.1. Připojovací potrubí 
Připojovací potrubí je tvořeno z HT systému. Je navrženo ve spádu 2%. U každého 
zařizovacího předmětu musí být osazena zápachová uzávěrka s výškou vodního 
sloupce alespoň 50mm. Potrubí je vedeno v předstěně, v místě kuchyňské linky za 
linkou 

3.1.2. Svislé odpadní potrubí 
Je navrženo z HT systému. Potrubí je vedeno instalační šachtou, musí být umožněna 
dilatace.  

3.1.3. Větrací potrubí 
Větrací potrubí je stejné dimenze jako svislé odpadní potrubí a je vyvedeno nad úroveň 
střešního pláště, a to do výšky 500mm. Na vrcholu je osazena větrací tvarovka. 

3.1.4. Svodné potrubí 
Je navrženo z HT systému a je vedeno pod stropem 1.PP. Potrubí je ve sklonu 2% 

3.1.5. Přípojka do splaškové stoky 
Je navržena z KG systému a je vedena v zemi. 

3.1.6. Revizní šachta vně objektu 
Šachta má kruhový tvar a je umístěna max. 1m od hrany pozemku 

 

3.2. Kanalizace dešťová 
3.2.1. Výpočet  odvodnění střešního pláště 

                                
i … vydatnost deště na území ČR 
  … součinitel odtoku 
A … půdorysná plocha střechy = 260,3 m2 
 
 

https://stavnet.fsv.cvut.cz/hledej.php?Akce=OS&Sn=Hanzalov%E1&GivenName=&Detail=109


3.2.2. Návrh odvodnění 
Střecha objektu bude odvodněna vnitřními svody DN100. Vnitřní svody budou umístěny 
v šachtách v schodišťovém prostoru objektu. Terasy v 6.NP budou odvodněny pomocí 
okapních žlabů a vnějších svodů DN 70.  
Vše bude přivedeno přes revizní šachtu do dešťové kanalizace. Sklon vodorovných částí 
potrubí je min.1% 

4. Řešení vodovodu: 
4.1. Vodovodní přípojka 

Do objektu bude provedena nová vodovodní přípojka systému EKOPLASTIK PPR. 
Sklon vodovodní přípojky bude 0,3 % k hlavnímu vodovodnímu řadu. Vodovodní 
přípojka bude ukončena v prostoru technické místnosti bytového domu, vodoměrnou 
sestavou.  

4.2. Zemní práce 
Vodovodní potrubí vně objektu bude pokládáno do země, do nezámrzné hloubky. 
Potrubí bude pokládáno na štěrkopískové lože tl. 100 mm, do vykopané rýhy. Potrubí 
bude obsypáno štěrkopískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Zbytek rýhy bude 
zasypán zhutněnou zeminou a povrch rýhy bude uveden do požadovaného stavu. 

4.3. Vodoměrná soustava 
Vodoměrná soustava bude umístěna v technické místnosti domu 

4.4. Vnitřní rozvody 
Za vodoměrnou soustavou bude proveden rozvod vody do objektu. Rozvod vody 
k jednotlivým výtokovým bateriím bude proveden ze systému EKOPLASTIK PPR. Při 
montáži s potrubím je nutné dodržet příslušné oborové normy a předpisy souvisejícím 
s tímto potrubím. Vzhledem k roztažnosti tohoto potrubí je nutné uvažovat 
s kompenzačními kusy nebo je možné použít po určitých vzdálenostech 
kompenzačních tvarovek. Rozvod vody bude proveden v drážkách ve zdivu, kde je 
potrubí zakryto omítkou, volně, v předstěně, v instalačních šachtách a pod stropem. 
Přes potrubí bude přetažena návleková tepelná izolace. Potrubí studené vody se 
izoluje proti oteplování a rosení, potrubí teplé a cirkulační vody se izoluje proti 
tepelným ztrátám. Minimální tloušťka vrstvy izolace studené vody je 10 mm a teplé a 
cirkulační vody je 15 mm. Každá stoupačka bude opatřena uzávěrem a vypouštěcím 
ventilem. Každá bytová jednotka bude opatřena vlastním uzávěrem a vodoměrem.  

4.5. Tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 66 60 čl. 137 - 146. Napuštění 
systému vodou pro stabilizaci se provádí minimálně 1 hodinu od posledního svaru. 
Po dobu dalších 12ti hodin je doporučeno rozvod vody stabilizovat tlakem 
z vodárenské sítě a teprve potom zahájit vlastní tlakovou zkoušku.  

4.6. Příprava TUV 
Teplá voda se bude připravovat centrálně v technické místnosti v suterénu objektu. 
V technické místnosti bude také umístěn nepřímotopný zásobník TUV. Teplo 
potřebné pro ohřev zajistí výměník tepla 
 

5. Řešení plynovodnu 
Plyn nebude do objektu přiveden 
 

6. Vytápění objektu 
6.1. Zdroj tepla 

Zdrojem tepla bude CZT který bude přiveden horkovodem k výměníku, který bude 
umístěn v technické místnosti. 
 
 
 
 



6.2. Přenos tepla 
6.2.1. Otopná soustava 
Pro přenos tepla v budově bude primárně použita teplovodní otopná soustava 
s nuceným oběhem teplé vody. Vedení bude zajištěno dvoutrubkovou vertikální 
soustavou se spodním rozvodem. Každá stoupačka soustavy bude opatřena 
kohoutem a vypouštěcím ventilem.  

6.2.2. Vedení potrubí 
Horizontální vedení potrubí v 1.PP vede pod stropem těsně pod ŽB nosnou deskou a 
je překryto tepelnou izolací. Všechny trubky budou tepelně zaizolovány. 

6.3. Otopná tělesa 
Otopná tělesa budou desková a budou umístěna v jednotlivých bytech. Přesné 
rozmístění a počet těles není předmětem tohoto projektu. 

7. Větrání 
Větrání v obytných místnostech je uvažováno jako přirozené okny. Větrání hygienických 
prostor bude řešen podtlakově. Větrací potrubí bude umístěno v instalačních šachtách a 
bude vyvedeno nad střechu objektu 

 
 
 
 
Pozn. Tato zpráva je pouze koncepcí TZB. V rámci TZB není řešeno jednotlivé 
rozmístění trubního vedení, dimenze potrubí, objemy zásobníků, výkony potřebné pro 
vytápění atd. Výše uvedené není v rámci bakalářské práce řešeno. 


