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1. Identifikační údaje 

Účel stavby:   Stomatologická klinika s bytovou částí 

Místo stavby:  Praze 5 Košíře  

Charakter stavby: Novostavba 

Projektant:   Jan Karban 

 

2. Charakteristika objektu 

Jedná se o objekt o třech nadzemních podlažích rozdělených do dvou samostatných celků 

stojících na společném podzemním podlaží. První celek je využíván jako stomatologická 

klinika. Druhý celek je navržen jako bytová část. Ve společném podzemním podlaží jsou 

hromadné garáže, sklepní prostory a technické místnosti. Ve stomatologické klinice jsou 

navrženy zubní ordinace, laboratoře, kancelářské prostory, šatny a hygienická zařízení pro 

zaměstnance. V bytové části je navrženo 5 bytových jednotek. 

Konstrukční systém je navržen jako stěnový z monolitického železobetonu. Základy tvoří 

pasy z prostého betonu. 

3. Vodovod 

Zdroj vody 

Objekt je napojen na vodovodní řád (DN50), který je pod vozovkou vedoucí okolo objektu. 

Vodoměrná sestava je uvnitř objektu. 

Přípojka 

Vodovodní přípojka má délku 16,65m. Propojuje vnitřní vodovod s hlavním vodovodním 

řádem. Přípojka je provedena z trubek DN50 uložených na zhutněný pískový podsyp tl. 150 

mm, dále je obsypána štěrkopískem o mocnosti 300 mm. Přípojka je z pozinkovaných trubek 

ve sklonu 0,5 % s minimální hloubce 1600 mm. 

 

 

Vodoměrná sestava 

Vodoměrná sestava je umístěna uvnitř objektu, v kotelně, kde je připevněná na stěnu. 



 

1. Uzávěr přímý 

2. Filtr 

3. Redukce profilu potrubí 

4. Vodoměr 

5. Uzávěr s přímým vypouštěním 

6. Zpětný ventil 

7. Vypouštěcí ventil 

8. Přechodka ocel-PPR 

 

Materiál, izolace potrubí 

Z pozinkovaných ocelových trubek je provedena vodovodní přípojka (DN50), požární 

vodovod (DN40). Vnitřní vodovod je z plastových trubek o rozdílných světlostech. Hlavni 

vodovodní řád DN 50 je z pozinkovaných ocelových trubek. 

Měření spotřeby vody 

Hlavní vodoměr je umístěn do technické místnosti v rámci vodoměrné soustavy. Připojovací 

potrubí do stomatologické kliniky a připojovací potrubí pro jednotlivé byty jsou osazeny 

podřadným vodoměrem.  

4. Kanalizace 

Hlavní kanalizační stoka 

Objekt je připojen k oddílné kanalizační síti. Stoka splaškové kanalizace je vedena pod 

vozovkou vzdálená 6,5m od objektu. Dešťová kanalizace je vedena pod vozovkou 5,3m od 

objektu. 



 

Přípojka kanalizace 

Pro objekt je provedena dvojice přípojek. Přípojky deštivé a splaškové kanalizace jsou pro 

stomatologickou kliniku a bytovou část provedeny odděleně. Všechny kanalizační přípojky 

jsou osazeny revizními šachtami v mezních vzdálenostech. 

Revizní šachta 

Pro splaškovou i dešťovou kanalizaci jsou použita shodné RŠ vně objektu. Jedná se o 

kruhovou RŠ o průměru 1000 mm.  

Vnitřní splašková kanalizace 

Vnitřní splašková kanalizace odvádí odpadní vodu od všech zařizovacích předmětů a ústí vně 

objektu v místě revizní šachty do kanalizační přípojky. 

Ležatý rozvod 

Ležaté potrubí v celém objektu je provedeno z plastových trubek. Potrubí je vedeno v 1.PP 

ve sklonu minimálně 3 %. V místech prostupů je nutné potrubí opatřit chráničkou. Potrubí je 

o rozměrech DN 110-150 mm. 

Stoupací potrubí 

Potrubí je vždy vedeno v instalační šachtě. Rozměr má rozměr DN110-150 mm. V každém 

podlaží je ve výšce 800 mm nad podlahou umístěná čistící tvarovka. Větrací hlavice jsou 

vyvedeny 600 mm nad úroveň střechy. 

Připojovací potrubí 

Veškerá připojovací potrubí jsou provedena se sklonem min. 3% 

 

 

Dešťová kanalizace 

Objekt je zastřešen plochou střechou. Dešťová voda je svedena vnitřními svody z plastových 

DN 125. Vně objektu je v mezních délkách osazena revizní šachta s čistící tvarovkou, Vně 

objektu je potrubí vedeno v nezámrzné hloubce 1500 mm se sklonem 3 %. 



Materiál potrubí 

Pro splaškovou i dešťovou kanalizaci zadaného objektu jsou použity plastové prvky z PVC  

 

5. Plynovod 

Zdroj plynu 

Objekt je připojen k plynovodnímu řadu. Hlavní plynovodní řad je veden pod vozovkou 9,5 

od objektu. 

Přípojka 

Plynovodní přípojka spojuje hlavní plynovodní řad s vnitřním plynovodem. Přípojka je 

středotlaká z ocelové trubky DN 20. Přípojka je uložena na pískový podsyp, je kryta 

štěrkopískem a je uložená v minimální hloubce 1600 mm 

HUP 

HUP je umístěn ve zděném pilíři na fasádě objektu. 

Skládá se z: 

a) Hlavního kulového uzávěru 

b) Regulátoru tlaku 

c) Hlavního plynoměru 

d) Zátky pro odvod kondenzátu 

Materiál 

Hlavní plynovodní potrubí je provedeno z ocelových trubek DN 20, Opatřeno ochranným 

žlutým nátěrem. 

6. Vytápění 

Zdroj tepla 

Vytápění objektu zajišťují tepelná čerpadla. V případě nedostatečného výkonu v chladných 

dnech je doplní plynové kotle. 



Kotelna 

Kotelna se nachází v 1.NP objektu. V kotelně se nachází plynové kotle, zásobník teplé vody, 

expanzní nádoba, sběrač a rozdělovač, vodoměrná sestava. Zplodiny vzniklé v plynovém 

kotly jsou odvedeny komínem. 

Materiál potrubí 

Všechno potrubí pro vytápění objektu je měděné. Sklep, hromadné garáže a chodba objektu 

nejsou vytápěny. Po celém objektu jsou navrženy otopná tělesa od firmy RADIK. 

 

7. Uvedení do provozu 

Vodovod 

Před zaplombováním a uvedením do provozu budou provedeny následující zkoušky potrubí: 

 a) vizuální prohlídka potrubí 

 b) tlaková zkouška těsnosti potrubí 

 c) konečná tlaková zkouška 

 Před začátkem užívání stavby budou zaplombovány všechny vodoměry. 

Kanalizace 

Před zaplombováním a uvedením do provozu budou provedeny následující zkoušky potrubí: 

a) vizuální prohlídka potrubí 

b) tlaková zkouška těsnosti potrubí 

c) konečná tlaková zkouška 

Plynovod 

Před zaplombováním a uvedením do provozu budou provedeny následující zkoušky potrubí: 

a) vizuální prohlídka potrubí 

b) tlaková zkouška těsnosti potrubí 

c) konečná tlaková zkouška 

 


