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ÚVOD
Řešeným stavebním objektem jsou dvě propojené budovy, které se nachází
v zastavěné oblasti ve Velkých Popovicích u Prahy. Celá stavba je situována
rovnoběžně s přiléhající ulicí V Parku a je umístěna mezi zmíněnou ulicí a
nedalekým Mokřanským potokem. V místě projektované výstavby se současně
nachází nevyužívaný skladovací areál, který je určen k demolici.
Jedná se o dva bytové domy s totožným vnitřním uspořádáním, které mají
společné podzemní podlaží. Podzemní podlaží slouží jako hromadné garáže a
technické zázemí obou objektů. V 1.NP je část objektu tvořena bytovými
jednotkami a část tvořena sklepními kójemi a místnostmi pro úklid. 2. a 3. NP je
pak již řešeno jako typické podlaží s bytovými jednotkami. 4.NP je určeno pro
větší bytové jednotky s lodžiemi. Půdní prostor objektu není navržen jako obytný.
Každý bytový dům je navíc rozdělen dvěma vstupy, které jsou propojeny pouze
podzemním podlažím. Prostor mezi ulicí V Parku a samotným objektem slouží
převážně jako přístupová cesta, jak pro pěší, tak pro motorová vozidla, která mají
příjezdovou rampu do podzemních garáží z ulice V Parku. Mezi bytovými domy,
se nachází zpevněná plocha, která také slouží pro parkování osobních
automobilů. Zbylé nezpevněné plochy náležící k objektu, jsou rozděleny na
soukromé zahrady přízemních bytů. V nezpevněných plochách mezi bytovými
domy a Mokřanským potokem jsou také umístěny boxy pro zasakování dešťové
vody.
Samotný stavební objekt je řešen jako zděný se systémem ŽB monolitických
sloupů v 1.PP. Založení je uvažováno na vrtaných pilotách. Střecha je valbová
s lehkou střešní krytinou.

Projekt řeší pouze návrh vnitřního vodovodu a kanalizace do výše popsaného
objektu.
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název stavby:

Bytový dům Velké Popovice

Umístění stavby:

ul. V Parku, Velké Popovice

Pozemky stavby:

katastrální území Velké Popovice [779342]
st. 771, st. 772, st. 773, 31/5, 978/3

Datum zpracování:
Předmět PD:

01/2019
Návrh vnitřního vodovodu a kanalizace pro stavební objekt.

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Veškeré vstupní podklady mi byly poskytnuty společností RotaGroup s. r. o., se
sídlem firmy na adrese Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 – Michle.
Podklady přímo vypracované společností:
-

veškeré architektonicko-stavební výkresy řešeného objektu,

-

situační zákres objektu,

-

model upraveného terénu okolí objektu.

Podklady pouze poskytnuté společností (vypracováno třetí stranou):
-

výškové zaměření řešeného území,

-

informace o existenci sítí poskytnuté jejich správci,

-

mapa katastru nemovitostí.

3. KANALIZACE
3.1 Napojení na veřejnou infrastrukturu
Kanalizace pro bytové domy je navržena jako oddílný systém gravitačních stok
dešťové a splaškové kanalizace.
Pod komunikací v ulici V Parku je vedena stoka veřejné splaškové kanalizace PVC
DN300. Na stoku budou napojeny gravitační přípojky splaškové kanalizace.
Každý bytový dům má svoji vlastní přípojku splaškové kanalizace.
Odvod dešťových vod z areálu bude řešen formou vsakování ve vsakovacích
objektech umístěných na pozemku investora. Jsou navrženy tři vsakovací
objekty, přičemž každý bytový dům má vlastní vsakovací objekt. Zvlášť je řešeno
vsakování pro příjezdovou cestu do podzemních garáží, z důvodu výškových
omezení.
Návrh vsakovacích boxů je součástí projektu.

3.2 Splašková kanalizace
3.2.1 Přípojka
Přípojky splaškové kanalizace pro oba bytové domy jsou z materiálu KG PVC-U
SN8, o dimenzi DN150. Pro bytový dům 1 je délka přípojky 1,89 m a pro bytový
dům 2 je délka přípojky 2,41 m. Přípojky jsou vedeny gravitačně a jsou
vyspádovány směrem ke stoce. Přípojky začínají napojením na veřejnou
kanalizaci a ukončeny jsou betonovou vstupní šachtou, která slouží pro čištění a
případné kontroly.
Sklon přípojek je dán výškovými poměry terénu, vždy je ale dodrženo
minimálního sklonu pro bezproblémový chod. Dále je dodrženo vedení potrubí
v nezámrzné hloubce – krytí cca 1,0 m.

Výpočet množství odváděných splaškových vod viz podkapitola Výpočty, této
kapitoly.

3.2.2 Vnitřní rozvody
Splašková odpadní voda vzniká v objektu používáním zařizovacích předmětů a je
odváděna připojovacím potrubím do potrubí odpadního a dále pokračuje
svodným potrubím až do přípojky splaškové kanalizace a do veřejné stoky
splaškové kanalizace.
Připojovací potrubí bude vedeno k jednotlivým zařizovacím předmětům
převážně vždy v příčkách, v předstěnách, nebo za kuchyňskou linkou. Potrubí
povede ve sklonu k odpadnímu potrubí a je napojováno pomocí vsazených
odboček s úhlem napojení 45°.
Svislá odpadní potrubí jsou v objektu navržena tak, aby bylo možné gravitačního
připojení všech zařizovacích předmětů. Potrubí bude kotveno dle pokynů
výrobce a ukončeno bude vyvedením větracího potrubí nad střechu (přesah min.
500 mm) nebo přivzdušňovací hlavicí (min. 1000 mm nad poslední připojení
připojovacího potrubí).
Přechod mezi odpadním a svodným potrubím bude proveden vsazením redukce,
které navýší dimenzi potrubí a dále osazením dvou kolen s úhlem 45°. Svodné
potrubí jsou vedena z části pod stropem 1.PP a z části v zemině vně objektu.
Z důvodu nevyhovující výšky 1.PP je potrubí částečně vedeno pod úrovní
podjezdné výšky (pod hranicí 2,2 m od čisté podlahy). Aby nedošlo k poškození
potrubí, je trasa vedena mimo hlavní průjezdný prostor a parkovací stání. Potrubí
je zavěšeno pod stropem s rozestupy závěsů po 1,0 m.
Pro dosažení vhodné výšky krytí je potrubí před průchodem svislou konstrukcí
odskočeno pomocí dvou kolen s úhlem 90°. Sklon svodného potrubí je dán
výškovými poměry terénu, vždy je ale dodrženo minimálního sklonu pro
bezproblémový chod. Dále je dodrženo vedení potrubí v nezámrzné hloubce –
krytí cca 1,0 m.

3.2.3 Zařizovací předměty
V objektu budou osazeny zařizovací předměty dle požadavků investora.
V každém bytě bude osazena alespoň základní výbava.
Celkem –

Základní výbava

1 bytový
dům

Množství

Typ

1x

WC

1x

AP

1x

MN

1x

U

1x

D

1x

Popis
Záchodová mísa s podomítkovou nádržkou

28x

56x

28x

56x

28x

56x

Umyvadlo se stojánkovou směšovací baterií

38x

76x

Dřez se stojánkovou směšovací baterií

28x

56x

22x / 6x

44x / 12x

(objem do 6 l)
Automatická pračka (objem bubnu do 6 kg)
Myčka nádobí, napojena na odpad přes dřezový
sifon

V/

Vana / sprchový kout s nástěnnou směšovací

SK

baterií

VL

objekt

Množství

Další zařizovací předměty
-

Celkem –

Výlevka s nástěnnou směšovací baterií

Celkem
2x

4x

Tabulka 1_Zřizovací předměty

Z koncepce stavebních výkresů vyplývá, že objekt nemá žádné speciální úpravy
sociálních zařízení, pro osoby tělesně postižené.
3.2.4 Materiálové řešení
Připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř objektu je navrženo
z materiálu PE 80 – HDPE, které je vhodné pro vedení splaškových odpadních vod.
Svodné potrubí, které je uloženo v zemině, je navrženo z materiálu KG PVC-U SN8.
Materiálový přechod na svodném potrubí bude proveden hned za prostupem
potrubí skrz svislou konstrukci garáží.

Potrubí a tvarovky z materiálu PE 80 – HDPE budou spojovány pomocí
elektrotvarovek. Potrubí a tvarovky z materiálu KG PVC-U SN8 budou spojovány
hrdlově.
Z důvodu vedení části svodného potrubí v prostorách nevytápěné podzemní
garáže, budou tyto části potrubí obaleny v tepelné izolaci s výhřevem
elektrickým odporovým kabelem.
3.2.5 Čištění kanalizace
Připojovací potrubují nejsou natolik dlouhá, aby bylo zapotřebí osazovat
dodatečné čistící tvarovky.
Na každém odpadním potrubí budou osazeny čistící tvarovky, a to vždy 1 ks na
každém svodu. Osazeny budou v 1.NP ve výšce 1,0 m nad podlahou.
Na svodném potrubí budou osazeny čistící tvarovky tak, aby vzájemnou
vzdáleností nepřesahovali maximální délku předepsanou normou ČSN 75 6760.
Čistící tvarovky osazené v objektu budou umístěny tak, aby byla zajištěna jejich
funkčnost a použitelnost. Čistící tvarovky osazené po trase mimo objekt budou
uloženy v plastových revizních šachtách kruhového průřezu DN600.
Čištění bude možné také provádět skrze osazené betonové průlezné šachty
kruhového průřezu DN1000.
3.2.6 Ochrana proti vzduté vodě
V projektu je navržen systém oddílného vedení splaškových a dešťových
odpadních vod. Veřejná stoka, na kterou je objekt napojen přípojkami splaškové
kanalizace, je určena výhradně pro odvod splaškových odpadních vod. Také
nejsou navrženy žádné zařizovací předměty v podzemním podlaží (odvodnění a
čištění podzemních garáží od případných úkapů ropných látek je řešeno
pravidelným čištěním externí firmou).
Z těchto důvodů není navržena ochrana proti vzduté vodě.

3.2.7 Uložení potrubí v zemině
Z důvodu vyšší hloubky výkopu některých částí tras potrubí je vhodné použití
pažení při pokládce. Potrubí se ukládá do vykopané rýhy na zhutněné lože
pískové (nebo štěrkopískové) vrstvy s tloušťkou alespoň 10 cm. Obsyp pískem
bez ostrohranných částic se provede minimálně do výšky 15 cm nad horní líc
potrubí. Násyp se provádí po vrstvách 10–15 cm, které se následně hutní.
Hutnění probíhá ručně a nad potrubím se neprovádí vůbec do tloušťky souvrství
min. 30 cm.
3.2.8 Výpočty
Výpočet průtoku splaškových odpadních vod (pro 1 bytový dům):
Pro výpočet průtoku splaškových odpadních vod bylo uvažováno s množstvím a
typem zařizovacích předmětů převzatých z podkladní dokumentace, která mi
byla poskytnuta. Výpis zařizovacích předmětů a jejich množství je řešeno
v kapitole Zařizovací předměty uvedené výše.
Výpočet byl proveden dle normy ČSN 75 6760.
Pro jednotlivé zařizovací předměty náleží následující hodnoty DU (výpočtových
odtoků).
VL

–

2,5 l/s

WC

–

2,0 l/s

V, SK, D, MN, AP

–

0,8 l/s

U

–

0,5 l/s

Vzorec pro výpočet průtoku splaškových odpadních vod je následující:
𝑄𝑇𝑂𝑇 = 𝑄𝑊𝑊 + 𝑄𝐶 + 𝑄𝑃
𝑄𝑊𝑊 = 𝐾 ∗ √∑𝐷𝑈
QTOT

–

Celkový výpočtový průtok splaškových vod

QWW

–

Výpočtový průtok splaškových vod od zařizovacích předmětů

QC

–

Trvalý průtok, neuvažujeme QC= 0 l/s

QP

–

Čerpaný průtok, neuvažujeme QP= 0 l/s

K

–

Součinitel odtoku, pro bytové domy je normou stanoveno na K= 0,5
l0,5/s0,5

Posouzení nejvytíženějšího odpadního potrubí – odpadní potrubí S7
Osazeno celkem zařizovacích předmětů na odpadním potrubí:
VL

-

2,5 l/s –

0 ks

WC

-

2,0 l/s –

9 ks

V, SK, D, MN, AP

-

0,8 l/s –

27 ks

U

-

0,5 l/s –

8 ks

Výpočet dimenze nejvytíženějšího odpadního potrubí – odpadní potrubí S7:
𝑄𝑇𝑂𝑇 = 𝑄𝑊𝑊 = 𝐾 ∗ √∑𝐷𝑈
𝑄𝑇𝑂𝑇 = 𝑄𝑊𝑊 = 0,5 ∗ √2 ∗ 9 + 0,8 ∗ 27 + 0,5 ∗ 8
𝑸𝑻𝑶𝑻 = 𝑸𝑾𝑾 = 𝟑, 𝟑𝟎 𝒍/𝒔
Navržená dimenze DN125

–

QDOV= 5,8 l/s> 3,3 l/s

Navrhovaná světlost potrubí vyhovuje
Posouzení nejvytíženějšího přivzdušňovací hlavice – na odpadním potrubí S7
Celkový průtok v odpadním potrubí (bez napojeného odpadního potrubí S7.a,
které je odvětráno nad střechu)
𝑄𝑊𝑊 = 𝑄𝑊𝑊,𝑆7 − 𝑄𝑊𝑊,𝑆7.𝑎
𝑄𝑊𝑊 = 3,30 − 1,08
𝑸𝑾𝑾 = 𝟐, 𝟐𝟐 𝒍/𝒔 <2,5 l/s – maximální přípustný průtok
Navržená hlavice – DURGO-AAV-110-CZ

–

QMAX= 44,5 l/s

Potřebné množství vzduchu
𝑄 = 8 ∗ 𝑄𝑊𝑊
𝑄 = 8 ∗ 2,22
𝑸 = 𝟏𝟕, 𝟕𝟔 𝒍/𝒔 <44,5 l/s
Navržená hlavice vyhovuje

Posouzení dimenze přípojky splaškového potrubí
Výpočet dimenze přípojky:
𝑄𝑇𝑂𝑇 = 𝑄𝑊𝑊 = 𝐾 ∗ √∑𝐷𝑈
𝑄𝑇𝑂𝑇 = 𝑄𝑊𝑊 = 0,5 ∗ √2,5 ∗ 2 + 2 ∗ 28 + 0,8 ∗ (6 + 22 + 3 ∗ 28) + 0,5 ∗ 38
𝑸𝑻𝑶𝑻 = 𝑸𝑾𝑾 = 𝟔, 𝟓𝟏 𝒍/𝒔

Navržená dimenze DN150, sklon 5,7% -

QDOV= 30,6 l/s > 6,51 l/s

Navrhovaná světlost potrubí vyhovuje – dimenze DN150 je min. velikost přípojky.

3.3 Dešťová kanalizace
3.3.1 Vnitřní rozvody
Odvodnění střechy
Návrh odvodnění střechy byl velkou měrou dán typem střechy na řešeném
objektu. Zvoleno bylo odvodnění pomocí běžných podokapních žlabů
půlkruhového profilu, s dostatečnou kapacitou. Žlaby jsou upevněny pomocí
háků s rozestupy stanovenými výrobci. K odvádění dešťových vod ze střechy
bude docházet ve dvou výškových variantách.
První varianta, v úrovni střechy celého objektu, kde bude osazen žlab s průměrem
190 mm. Žlab bude zachycovat veškeré vody ze samotné střechy. Druhá varianta
bude v úrovni stříšek balkonů. Zde bude osazen žlab s průměrem 150 mm. Žlab
bude odvádět dešťovou vodu z balkonových stříšek, a z lodžií posledního,

ustupujícího patra. Voda z lodžií bude nejprve vypouštěna volně na balkonové
stříšky pomocí liniových žlabů s vnitřním spádem, nebo pomocí chrličů.
Ve všech žlabových kotlích bude osazen záchytný koš. Dešťové vody budou dále
vedeny svislým odpadním potrubím DN100 do svodného ležatého potrubí.
Odpadní potrubí je uchyceno k fasádě objektu pomocí objímek připevněných
šroubovými kotvami. V úrovni terénu bude potrubí zaústěno do lapačů střešních
splavenin. Na přechodu ze svislého odpadního potrubí na ležaté svodné odpadní
potrubí, bude osazeno rozšíření potrubí a dvě kolena s úhlem 45°.
Svodné potrubí je vedeno převážně vždy v zemi, kde je gravitačním způsobem
přivedeno k zasakovacímu objektu. Spád potrubí je navržen dle výškových
poměrů, přičemž je vždy dodrženo minimálního sklonu pro bezproblémový chod.
Potrubí je vedeno v nezámrzné hloubce – krytí cca 1,0 m.
Část svodných potrubí bude vedeno pod stropem 1.PP a uchyceno bude závěsy
s předepsanými délkami rozestupů závěsů. Z důvodu nevyhovující výšky
podzemního podlaží, bude potrubí vedeno pod stropem v minimálním spádu a
před průchodem svislou konstrukcí bude odskočeno pomocí dvou kolen s úhlem
90° pro dosažení požadovaného krytí.
Odvodnění zpevněných ploch
V rámci projektu budou ze zpevněných ploch odvodněny pouze parkoviště mezi
bytovými domy a příjezdová cesta do podzemních garáží.
Parkoviště mezi bytovými domy bude vyspádováno do jedné uliční vpusti
s odtokem o dimenzi DN150. Aby byla dešťová kanalizace chráněna před
možnými nežádoucími látkami (riziko výskytu ropných látek z parkoviště) budou
vody odváděny touto vpustí přečištěny v odlučovači ropných látek. Odlučovač
musí splňovat požadovaný průtok (nesmí omezovat navrhovaný průtok
v potrubí, aby nedocházelo k zahlcování) a mít na výstupu přečištěné vody
deklarovanou hodnotu NEL. Pro parkoviště o ploše cca 225 m2 bude dostačující
odlučovač s průtokem alespoň 3 l/s. Odlučovač bude sveden do vsakovacího
objektu 2.

Příjezdová komunikace do podzemních garáží bude odvodněna liniovými žlaby
s vnitřním spádem potrubí a dimenzí odtoku DN150. Z důvodu vyššího spádu
komunikace jsou navrženy dva žlaby, aby byly schopny zachytit vodu
z přívalových dešťů. Jelikož je odvodnění příjezdové komunikace výškově velmi
nevýhodné, budou žlaby zaústěny do menšího vsakovacího objektu v jejich
blízkosti. Aby nebylo porušeno doporučení výrobce vsakovacích boxů (neukládat
vsakovací boxy s vyšším krytím než 3,5 m), bude použita zkrácená skladba vpusti
ve žlabu se zkráceným záchytným košem.
3.3.2 Materiálové řešení
Podokapní žlaby a svislé odpadní potrubí je navrženo z pozinkovaného
ocelového plechu s povrchovou úpravou. Ve výšce 2,0 m nad zemí přechází
pozinkované potrubí do litinového, z důvodu vyšší odolnosti proti porušení
potrubí. Za lapačem střešních splavenin je navrženo plastové potrubí, pokud
bude dále potrubí vedeno v zemině, bude se jednat o potrubí KG PVC-U SN8, a
pokud je potrubí vedeno pod stropem 1.PP, tak se bude jednat o potrubí z PE 80
HDPE.
Ocelové pozinkované potrubí bude do litinového potrubí napojeno pomocí hrdla.
Plastové potrubí KG PVC-U SN8, bude taktéž spojováno pomocí hrdel a potrubí
z PE 80 HDPE bude spojováno elektrotvarovkami.
Z důvodu vedení části svodného potrubí v prostorách nevytápěné podzemní
garáže, budou tyto části potrubí obaleny v tepelné izolaci s výhřevem
elektrickým odporovým kabelem.
3.3.3 Čištění kanalizace
Svislá odpadní potrubí jsou chráněna proti zanášení dvěma způsoby. Nejprve
budou ve žlabových kotlících osazeny zachytávači koše a poté jsou v jejich patě
osazeny lapače střešních splavenin.
Na svodném potrubí budou osazeny čistící tvarovky tak, aby vzájemnou
vzdáleností nepřesahovali maximální délku předepsanou normou ČSN 75 6760.

Čistící tvarovky budou osazené po trase mimo objekt, kde budou uloženy
v plastových revizních šachtách kruhového průřezu DN600.
Čištění bude možné také provádět skrze osazené betonové průlezné šachty
kruhového průřezu DN1000 před zaústěním potrubí do zasakovacích objektů.

3.3.4 Návrh vsakovacího tělesa
V rámci projektu byly za účelem řešení nakládání s dešťovými vodami navrženy 3
vsakovací objekty. Pro každý bytový dům jeden a jeden zvlášť pro dešťové vody
z příjezdové cesty do podzemních garáží. Každý vsakovací objekt má přiřazenou
přivzdušňovací šachtu DN600 s perforovaným poklopem.
Samotný návrh vsakovacích objektů byl proveden pomocí programového
softwaru společnosti Wavin Ekoplastic s.r.o.
Výstup z tohoto programu je technická zpráva, viz Příloha 1.

3.3.5 Uložení potrubí v zemině
Z důvodu vyšší hloubky výkopu některých částí tras potrubí je vhodné použití
pažení při pokládce. Potrubí se ukládá do vykopané rýhy na zhutněné lože
pískové (nebo štěrkopískové) vrstvy s tloušťkou alespoň 10 cm. Obsyp pískem
bez ostrohranných částic se provede minimálně do výšky 15 cm nad horní líc
potrubí. Násyp se provádí po vrstvách 10–15 cm, které se následně hutní. Hutnění
probíhá ručně a nad potrubím se neprovádí vůbec do tloušťky souvrství
min. 30 cm.

3.3.6 Výpočty
Výpočet byl proveden dle normy ČSN 75 6760.
Posouzení nejvytíženější části střešního žlabu – odpadní potrubí D4, D5

Odváděné množství dešťových vod:
𝑄 = 𝑟∗𝐴∗𝐶
𝑄 = 0,03 ∗ 55,5 ∗ 1,0
𝑸 = 𝟏, 𝟔𝟔𝟓 𝒍/𝒔
Q

–

odváděné množství dešťových vod

r

–

intenzita deště, pro střechy 0,03 l/s.m2

A

–

účinná plocha střechy – půdorysný průmět v m2

C

–

součinitel odtoku

Navrhovaný žlab – půlkruhový průřez Ø190 mm
Návrhový odtok dešťových vod:
𝑄𝑁 = 2,78 ∗ 10−5 ∗ 𝐴1,25 = 2,78 ∗ 10−5 ∗ (
𝑄𝑁 = 2,78 ∗ 10−5 ∗ (
𝑸𝑵 = 𝟒, 𝟑𝟎 𝒍/𝒔

𝜋∗1902 1,25
)
8

𝜋∗𝑤 2 1,25
)
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4. VNITŘNÍ VODOVOD
4.1 Zdroj vody
Pod komunikací v ulici V Parku je veden řad veřejného pitného vodovodu PE
d160. Na vodovod bude napojena přípojka pitné a požární vody pro řešený
objekt. Vodovodní přípojka je navržena společná pro oba bytové domy.

4.2 Přípojka
Vodovodní přípojka je napojena na veřejný vodovodní řad, který vede pod
komunikací v ulici V Parku, v souběhu s veřejnou stokou splaškové kanalizace.
Přípojka je navržena z materiálu PE100 (SDR11 PN16) o dimenzi d90x8.2 mm a
délce 11.04 m. Přípojka je na jedné straně vedena na veřejný řad pitného
vodovodu a na druhé straně je ukončena hlavním uzávěrem vody, který je
součástí vodoměrné sestavy nacházející se v technické místnosti v 1.PP. Přípojka
je vedena ve spádu od veřejného řadu dle možností výškového profilu terénu, ale
vždy alespoň ve spádu 0,3 %. Dále je vždy dodrženo dostatečné krytí, tedy 1,5 m.

4.3 Vnitřní rozvody
4.3.1 Spotřební rozvod
Potrubí studené a teplé vody a její cirkulace bude vedeno v předstěnách a
příčkách, popřípadě za kuchyňskou linkou. Jednotlivé zařizovací předměty budou
připojeny v dimenzi DN15. Na každé odbočce do bytového rozvodu budou
osazeny kulové uzávěry a vodoměry (na studené i teplé vodě) tak, aby nebylo
možné obcházet odečet odběru vody.
Na patě každého stoupacího potrubí bude osazen kulový uzávěr s vypouštěním,
aby mohli být v případě potřeby jednotlivé větve vypuštěny, a na cirkulačním
potrubí vyvažovací ventil. Stoupací potrubí jsou ukončena zazátkováním.

Odvzdušnění soustavy se provádí skrze vypouštěcí armatury v nejvyšších
místech nebo odvzdušňovací ventily v případě zásobníku TUV.
Pro snížení hluku vytvářeného v potrubí bude použito pružných uchycení potrubí.
Pro eliminaci délkové roztažnosti ležatého rozvodu v 1.PP, bude použito
délkových kompenzátorů a umístění pevných bodů.

4.3.2 Požární rozvod
Požární rozvod bude zajišťovat v případě potřeby, nezbytný přísun vody pro
hašení. Je uvažováno že budou v součinnosti maximálně dva hydranty na jednom
stoupacím potrubí nebo celkem tři hydranty v celém bytovém domě (platí pro
každý bytový dům zvlášť).
V objektu je navrženo celkem 20 ks hydrantových skříní DN25 s tvarově stálou
hadicí délky 30 m, s přítokem alespoň 0,3 l/s a potřebným tlakem 0,2 MPa. Jsou
umístěny vždy po jednom na patro a schodišťový prostor. Dále jsou umístěny po
jednom na každé schodišťové buňce v 1.PP. Hydrantové skříně budou osazeny ve
výšce 1,1 m od podlahy po osu navíjecího kotouče.

4.4 Příprava TUV
Pro objekt je navržena centrální příprava teplé vody. Zásobníky TUV jsou
umístěny v 1.PP v technické místnosti. Samotný návrh zásobníků a TUV a zdroje
tepla by provedl projektant vytápění – není součástí této projektové
dokumentace. Ovšem s přihlédnutím k velikosti objektu je uvažováno, že budou
osazeny dva stacionární zásobníky s možnou velikostí 500–1000 l. Zapojení
zásobníků je navrženo paralelní.
Na přívodu studené vody musí být osazena pojistná sestava armatur, která
zabrání nežádoucímu nasátí znehodnocené teplé vody z ohřívačů. Na
cirkulačním potrubí bude osazeno cirkulační čerpadlo.

4.5 Vodoměrná sestava
Jelikož je vodovodní přípojka pro navrhovaný objekt již větší dimenze, tak jsou
veškeré armatury vodoměrné sestavy navrženy litinové s přírubovými spoji.
Vodoměrná sestava je navržena jednotná jak pro pitnou, tak pro požární vodu. Za
odbočkou požárního vodovodu je osazena zpětná klapka, která brání zpětnému
vniknutí vody do sestavy.

4.6 Materiál potrubí
Spotřební rozvod vody je navržen z materiálu Ekoplastic PPR PN16, který je
vhodný pro rozvod jak studené, tak teplé vody. Potrubí je spojováno svařováním.
Rozvod požárního vodovodu je navržen z materiálu ocelového pozinkovaného
potrubí, které se spojuje šroubením.
Jelikož jsou hlavní ležaté rozvody vedeny pod stropem 1.PP, které je nevytápěné,
tak bude potrubí vedeno v tepelné izolaci.

4.7 Výpočty
Průměrná denní potřeba
𝑄𝑝 = 𝑞 ∗ 𝑛
𝑄𝑝 = 128 ∗ 100
𝑸𝒑 = 𝟏𝟐 𝟖𝟎𝟎 𝒍/𝒅 = 𝟏𝟐, 𝟖 𝒎𝟑 /𝒅
q

–

specifická potřeba vody, [l.j-1.d-1]

n

–

počet jednotek, [osoby, lůžka, jídlo…]

Maximální denní potřeba
𝑄𝑑 = 𝑄𝑝 ∗ 𝑘𝑑
𝑄𝑑 = 12 800 ∗ 1,5
𝑸𝒅 = 𝟏𝟗 𝟐𝟎𝟎 𝒍/𝒅 = 𝟏𝟗, 𝟐 𝒎𝟑 /𝒅

Qp

–

průměrná denní potřeba vody, [l.j-1.d-1]

kd

–

součinitel denní nerovnoměrnosti do 1000 obyvatel [1,5]

Maximální hodinová potřeba vody
𝑄ℎ = 𝑄𝑑 ∗ 𝑘ℎ ∗ 𝑧 −1
𝑄ℎ = 19 200 ∗ 1,8 ∗ 24−1
𝑸𝒉 = 𝟏𝟒𝟒𝟎 𝒍/𝒉
Qd

–

maximální denní potřeba vody

kh

–

součinitel hodinové nerovnoměrnosti
roztroušená zástavba kh = 1,8

z

–

doba čerpání vody
bytové objekty z = 24 hod

Výpočet vnitřního vodovodu
𝑝𝑒 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ
𝑝𝑒 = 1000 ∗ 10 ∗ 12,8
𝑝𝑒 = 128 000 𝑃𝑎 = 128 𝑘𝑃𝑎
𝑝𝑚𝑖𝑛𝐹𝐿 = 100 𝑘𝑃𝑎
𝑝𝑑𝑖𝑠 = 500 𝑘𝑃𝑎
𝑝𝑒 + 𝑝𝑚𝑖𝑛𝐹𝐿 + 𝑝𝑅𝐹 = < 𝑝𝑑𝑖𝑠
128 + 100 + 195,31 = < 500
Z důvodu rozsáhlosti objektu vychází talkové ztráty a odběr požárního vodovodu
zanedbatelně oproti pitnému vodovodu. Tedy návrh je proveden pro vodovod
pitný.
pe

–

tlaková ztráta výškovým rozdílem

pminFL –

minimální požadovaný přetlak před přítokovým ventilem

pdis

–

dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí

pRF

–

tlaková ztráta vlivem tření a místních odporů (viz Příloha 7)

pWM

–

tlaková ztráta vodoměru (viz Příloha 6)

g

–

gravitační zrychlení

h

–

výška

ZÁVĚR
Projektová dokumentace byla navržena dle platných norem ČSN a technických
požadavků.
Použité postupy a navržené výrobky mohou být zaměněny za jiné, s minimálně
srovnatelnou kvalitou nebo účinností, po konzultaci a odsouhlasení projektanta.
Veškeré výše popsané návrhy a postupy jsou zaneseny ve výkresové
dokumentaci.
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