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Připojovací potrubí: 

Připojovací potrubí je tvořeno z PVC. Je navrženo dle výkresu ve spádu 3 % a nejdelší 

vzdálenosti od připojení ke svislému potrubí 3 m. U každého zařizovacího předmětu musí být 

osazena zápachová uzávěrka s výškou vodního sloupce alespoň 5 cm. Potrubí je vedeno 

v předstěně ze SDK. Musí být umožněn pohyb způsobený tepelnou roztažností PVC. 

Navrhovaná dimenze připojovacího potrubí od WC je DN 100, sprchy a umyvadel DN 60. 

 

Svislé odpadní potrubí: 

Je navrženo z PVC. Potrubí je vedeno instalační šachtou, musí být umožněna dilatace. 1 m 

nad úrovní nejnižšího podlaží musí být osazen čistící kus. Musí být přístupný a musí směřovat 

do podřadných místností. Navrhovaná dimenze svislého odpadního potrubí je DN 125. Patka 

svodu je tvořena z dvou 45°kolen z PVC a musí být podbetonovaná. 

 

Větrací potrubí: 

Větrací potrubí je stejné dimenze jako svislé odpadní potrubí a je vyvedeno nad úroveň 

střešního pláště, a to do výšky 500 mm. Na vrcholu je osazena větrací tvarovka. Vyústění 

nesmí být blíž, než 3 m od okenního otvoru. 

 

Svodné potrubí: 

Je navrženo z PVC a je vedeno pod podlahou v celém rozsahu pod 2. pp v nejnižším podlaží 

objektu. Navrhovaná dimenze svodného potrubí je DN 150. Potrubí je ve sklonu 3 %. Musí 

být zachováno minimální krytí PVC. Na svodném potrubí jsou umístěny čistící kusy. Musí být 

přístupné – jsou umístěny do revizních šachet. V místě, kde potrubí prochází stěnou je 

vloženo do ocelové chráničky a zaizolováno. 

 

Revizní šachty: 

Rozměry vnitřních revizních šachet jsou 800×1000 mm, hloubka 1,7m. Uvnitř je umístěna 

čistící tvarovka, která je osazena tak, aby byla přístupná. Revizní šachtu tvoří konstrukce z 

železobetonu, která je na úrovni podlahy opatřena poklopem. Poklop ústí do chodby. Vnější 

revizní šachty jsou z prefabrikovaných kruhových dílců o průměru 1000 mm. 

 

Přípojka: 

Veřejná kanalizace se nachází 2 m pod vozovkou ve vzdálenosti 10 m od budovy. Přípojka je 

z kameniny a ve sklonu 3 %. 

 

Svodné potrubí z kameniny DN 150 při sklonu 3 % pojme až 9,5 l/s; rychlost 1,4m/s. To je 

dostačující a minimální rozměr, neboť se musí řídit zvětšením průměru o stupeň při 

přechodu ze svislého odpadního potrubí na svodné. 

 



3 

 

 

Výpočet: 
 

   
Návrh dešťového svodu: 

  
Intenzita deště: 0,03 l/s m² 
Půdorysná odvodňovaná plocha: 534 m² 
Součinitel odtoku dešťových vod: 0,8 - 

Průtok dešťových vod: 12,816 l/s 

Návrh dimenze: 
2x DN 

100 
(2x 8,1 
l/s) 

   
Návrh splaškových vod: 

  
Součinitel odtoku: 0,5 √ l/s 

Počet pater: 6 - 
Počet bytů na patro: 9 - 
Umyvadlo: 0,5 l/s 
Sprchová mísa se zátkou: 0,8 l/s 
Záchodová mísa: 2 l/s 

Průtok splaškových vod v šachtě: 2,2 l/s 
Průtok splaškových vod v přípojce: 6,7 l/s 
Návrh dimenze šachet: DN 125 (4,0 l/s) 
Návrh dimenze přípojek: DN 150 (9,5 l/s) 

   
Návrh připojovacího potrubí od WC: DN 100 

 
Návrh ostatního připojovacího 
potrubí: 

DN 60 
 

 
 
 
 

Přílohy 

B2 – PŮDORYS – řešení kanalizace 

B3 – SITUACE 

 
 
 


