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Identifikační údaje a zadání
Název stavby: Admnistrativní budova Praha Michle
Místo stavby: pozemek kat. Území Praha Michle č.par.291/17
Investor: Budějovická s.r.o.
Projektant: Pavel Matoušek
Základní charakteristika stavby: novostavba administrativní budovy

Stručný popis stavby
Jedná se o samostatně stojící podsklepenou osmipatrovou administrativní budovu
obdélníkového tvaru.
V obou podzemních podlažích se nachází garáže. Hlavní vstup je umístěn na severozápadní
straně objektu. Vjezd do garáží je na jihovýchodní straně objektu.
Objekt bude zastřešen plochou střechou. Strop bude tvořen křížem armovanými
lokálně podepřenými železobetonovými deskami.

Jednotlivé systémy
Vodovod
Objekt je připojen k vodovodnímu řádu orientovanému severozápadně od objektu. Hlavní
vodovodní řád probíhá pod chodníkem 8,5m od stěny objektu, a je uložen v hloubce 1,2m pod
vozovkou.

Přípojka
Vodovodní přípojka vede od hlavního vodovodního řádu k vnitřnímu vodovodu. Je vedena ve
spádu 0,5% směrem k řádu a je uložena v hloubce 1m pod terénem.

Ležaté rozvody
Ležaté rozvody jsou volně zavěšené pod stropem na ocelových závěsech, ve sklonu 0,3%
směrem k přípojce. Rozvody jsou obaleny tepelnou izolací.

Stoupací potrubí
Stoupací potrubí jsou vedena v instalačních šachtách. Potrubí je provedeno stejně jako ležaté
rozvody.
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Připojovací potrubí
Je z plastových PE trubek, vedených ve stěnách nebo v předstěnách. Potrubí je vedeno ve
sklonu 0,3% směrem k výtokovým armaturám.

Měření spotřeby
Spotřeba vody je měřena pro celý objekt pomocí vodoměru, který je umístěn v 1.PP
v technické místnosti. Vodoměr se nachází u zdi, cca 1 m nad podlahou na zazděných ocelových
konzolách. Dále jsou vodoměry umístěny v každé bytové jednotce.

Příprava teplé vody
Příprava TV je zajištěna centrálně pomocí plynového kotle umístěného v kotelně.

Vnitřní kanalizace
Ležatý svod
Ležatý svod je proveden z plastových hrdlových trub. Cca 0,5 metrů od krajní stěny objektu je
na potrubí umístěna revizní šachta, ve které je osazena čistící tvarovka. Sklon přípojky je 4% směrem
ke kanalizačnímu řadu.

Svislé odpadní potrubí
Svislé potrubí je provedeno z plastových hrdlových HT trubek a je vedeno v instalačních
šachtách. Ve spodním podlaží jsou před přechodem na ležatý svod osazeny 1 metr nad podlahou
čistící tvarovky.

Větrací potrubí
Umístěné za poslední odbočkou svislého odpadního potrubí. Je provedeno ve stejném
materiálu i průměru. Vyústění větracího potrubí je provedeno cca 0,5 m nad střešní plášť.

Připojovací potrubí
Je provedeno z plastových hrdlových HT trubek. Vedeno je v instalačních příčkách nebo volně
po zdi. Splašková a dešťová kanalizace z objektu je odváděna do jednotné kanalizace, která vede pod
komunikací.

Plynovod
Plynovodní přípojka vede z veřejného plynovodu do kotelny, na budově je na fasádě umístěn
HUP. Dále vede plyn do zázemí restaurace v 1.N.P.
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Ústřední vytápění
Rozvody
Rozvody teplovzdušného vytápění jsou provedeny z kovových kanálů vedených v podhledech.
Tvoří je 2 větve, umístěné pod stropem nejnižšího podlaží. Na horizontální rozvod jsou napojeny svislé
stoupačky.
Vytápění je zajištěno pomocí průduchů vyústěných v podhledech budovy.

Plynové kotle
Ohřev TV je zajištěn čtyřmi teplovzdušnými kotly o maximálním výkonu 92kW. Odkouření a
přívod vzduchu jsou zajištěny pomocí nerezového komínu Schiedel, který je vyústěn 1m nad střechu.

Použité normy
•

ČSN 060320 – „Ohřívání užitkové vody“

•

ČSN 07 0703 „Plynové kotelny – zásady pro umisťování plynových kotelen“

•

TPG 704 01 – „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva“ – pro

navrhování
•

ČSN EN 1610 (ČSN 756114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich

zkoušení
•

ČSN 756760 Vnitřní kanalizace

•

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

•

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – část 1: Všeobecné a funkční

•

požadavky

•

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – část 2: Odvádění

splaškových
•

odpadních vod – navrhování a výpočet

•

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – část 3: Odvádění dešťových

•

vod ze střech – navrhování a výpočet

•

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – část 5: Instalace a zkoušení,

•

pokyny pro provoz, údržbu a používání

•

ČSN 755401Navrhování vodovodního potrubí.
4

•

ČSN EN 806-2: Navrhování – vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské

spotřebě.
•

ČSN EN 806-3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda-vnitřní vodovod pro

rozvod vody určené k lidské spotřebě.
•

ČSN 736660 Vnitřní vodovody.

•

ČSN 736655 Výpočet vnitřních vodovodů.

•

ČSN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních rozvodech a všeobecné

požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.
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Výpočet TZB
Výpočet odvodnění střechy
Q=i*A*c
C=1
I=0,03l/s*m2
A1=655,95m2
A2=84,672m2
Q1=0,03*655,95*1=19,6785 l/s => 3x DN 125 (3* 9,0 l/s = 21 l/s)
Q2=0,03*84,672*1=2,54016 l/s => 1x DN 100 (6,3 l/s)
Spotřeba vody
Qd=umyvadlo+kuchyň+záchod+pisoár
Qd=48-1/3*0,2+2-1/3*0,4+56-1/3*0,1+40-1/3*0,6=6,01 l/s => min průměr 18mm
Kanalizace
Střecha = 22,22 l/s
Odpadní vody
Q=0,7*(48*0,5+40*0,5+2*0,8+56*2,0+6*2,0)1/2= 9,1 l/s
Qrw= 25,23 l/s (redukce) => MIN DN 200 (30,89 l/s)
Vzduchotechnika
q= 18 W/m3
Qc= 356,93 kW
tis= 20ºC
Návrh 4x plynový kotel o výkonu 92 kW s => min průměr 220mm
Plyn
Kotle – 6*10m3/h= 60m3/h
Sporák – 2*1,15 m3/h= 2,3m3/h
Celkem 62,3m3/h=> DN 50
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