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1. Úvod 
Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je návrh vnitřního a 

vnějšího vodovodu. Projekt neřeší návrh bazénové a saunové technologie. 

Pokud je v dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o 

informativní charakter, nikoli požadavek, a může být zaměněn za jakýkoliv jiný 

výrobek při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného 

výrobku.  

2. Údaje o stavbě 
Název stavby: Jedenáctka VS 
Místo stavby:  ul. Mírového hnutí, Praha 11  - Chodov 
Vypracoval:   Bc. Jan Ptáček 
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D 

3. Popis objektu 
Komplex Jedenáctka VS se skládá ze tří budov - viz. výkres Orientační schéma 

budov. Budova A je jednopodlažní a nachází se v ní velká sportovní hala včetně 

příslušných prostor – šaten, záchodů, sprch apod. Nachází se v ní také předávací 

stanice tepla, která je společná pro celý komplex. Budova A není s ostatními 

budovami nijak uživatelsky propojena.  

Budovy B a C jsou určeny pro koupelové a plavecké bazény, sauny a wellness. 

Součástí jsou také odpočinkové místnosti včetně přípraven občerstvení. Nachází 

se zde také rozsáhlé technické zázemí a zázemí pro zaměstnance komplexu. 

Budova B má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní, budova C jedno nadzemní 

a jedno podzemní.  

Konstrukční systém objektu je sloupový prefabrikovaný, vnější plášť je tvořen 

zdivem, izolantem a plechovou krytinou. Stěny mezi jednotlivými budovami jsou 

zděné, ostatní vnitřní stěny jsou navrženy ze sádrokartonu v různých šířkách. V 1. 

a 2.NP jsou ve všech místnostech navrženy sádrokartonové podhledy. Světlá 

výška místností (mimo bazénových hal) v 1. a 2.NP je 2,7m, mezi konstrukcí 

stropu a podhledu zbývá prostor pro instalace o výšce 0,45m. Podlahy jsou 

převážně betonové s nátěrem, nebo pokryté dlažbou.  
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4. Použité normy a předpisy 
Technické normy: 
· ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně-technické a 
plynovodní 
instalace 
· ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
· ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 
· ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské 
spotřebě. 
Část 1: Všeobecně 
· ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské 
spotřebě. 
Část 2: Navrhování 
· ČSN EN 806-3 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské 
spotřebě. 
Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda 
· ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
· ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 
· ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
· ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
· ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních 
vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění 
zpětným průtokem 
· ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
· ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
 
Zákony a předpisy: 
· Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy 
· Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy 
· Zákon č. 150/2010 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy 
· Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy 
· Vyhláška č.238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 
sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 
 

5. Podklady 
 stavební projektová dokumentace  

 online mapa inženýrských sítí města Prahy 

 technické požadavky Pražských vodovodů a kanalizací 
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6. Potřeba vody 
  Denní potřeba vody celého komplexu Jedenáctka VS byla vypočtena 52,6m3, 

celková roční potřeba vody je 21 459 m3. Výpočty jsou součástí příloh technické 

zprávy.  

7. Vnější rozvody vody 
Vnější rozvod vody – vodovodní přípojka – bude proveden z potrubí z tvárné 

litiny v DN/OD 160. Sklon potrubí bude min. 1% vzestupně k objektu. V místě 

napojení přípojky na vodovod bude dále proveden uzávěr přípojky vyvedený na 

terén zemní soupravou.  

Vodovodní přípojka bude vedena do suterénu budovy B do místnosti B.S1.01, 

kde bude hned za průchodem vnější stěnou umístěna hlavní vodoměrná sestava.  

8. Vnitřní rozvody vody 
8.1 Vnitřní vodovod napojený na veřejný vodovod 

Vnitřní rozvod vody začíná v místnosti B.S1.01, kde je umístěna vodoměrná 

sestava pro celý komplex. Dále se potrubí dělí na tři samostatné větve, z nichž 

jedna zásobuje budovu A, druhá budovy B a C a další větev je určena požárnímu 

vodovodu. Na každé větvi se nachází další samostatné vodoměrné sestavy.  

Dále je potrubí vedeno pod stropem suterénu. Hlavní větve v suterénu jsou 

navrženy z tvárné litiny, odbočky k bazénovým technologiím jsou navrženy 

z nerezové oceli. Potrubí požární vody je navrženo z oceli. Mezi suterény budov 

B a C je potrubí vedeno v zemi, proto je zde nutné při provádění dbát dokonalého 

provedení prostupů a uložení potrubí.  

V 1. a 2.NP jsou vodou zásobovány jednotlivé zařizovací předměty. Provozně má 

každá z budov svůj vlastní zásobovací okruh. Potrubí je navrženo z polypropylenu 

PP-RCT EVO. Veškeré potrubí bude tepelně izolováno trubicemi z pěněného 

polyethylenu.  

Potrubí je vedeno v podhledech, připojovací potrubí je vedeno v podhledech a 

sádrokartonových stěnách. Potrubí bude vedeno ve spádu 0,3% tak, aby bylo 

řádně vypustitelné. Dále budou na potrubí teplé vody a cirkulace provedeny 

kompenzátory délkové roztažnosti.  

Potrubí bude opatřeno armaturami, především pak uzavíracími ventily na 

odbočkách a stoupačkách, a dále pak vyvažovacími ventily na stoupačkách 

cirkulační vody. 
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Popis navržených zařizovacích předmětů:  

- U umyvadlo, běžné keramické umyvadlo osazené pákovou 

směšovací baterií, v místnosti C.1.25 pouze přívod studené vody 

- WC1  splachovací záchod s nádržkou o objemu 6 litrů 

- WC2 splachovací záchod v provedení pro invalidy, sedací výška 50cm 

- VÝ keramická výlevka, osazena páková směšovací baterie 

- S1 sprcha hlavová pevná, osazena tlačítkem s časováním na 30s, 

určena do hromadných sprch 

- S2  sprcha s hadicí, osazena tlačítkem s časováním na 30s, určena do 

hromadných (dětských) sprch s použitím recyklované bazénové vody 

- S3 sprcha s hadicí, osazena směšovací baterie, určena do sprch pro 

zaměstnance  

- P pisoár s automatickým splachováním, objem vody 1 litr 

- H požární hydrant DN 50 

- HAD výtokový ventil s napojením na hadici, určený k očistě podlah 

v bazénových halách 

- V  ochlazovací vědro, napouštěcí objem 15 až 20l 

Pozn.:  

U sprch, kde bude používána recyklovaná bazénová voda, je nutné vždy před 

odbočkou ke sprše/skupině sprch osadit trojcestnou směšovací armaturu 

napojenou na rozvod studené pitné vody, která bude omezovat teplotu 

přiváděné vody do sprch na 38°C. Umístění těchto armatur je patrné z výkresové 

dokumentace.  

U hromadných sprch v budově A budou použity tlačítkové směšovací baterie 

s pevně přednastavenou teplotou.  

Sprchy budou opatřeny úspornými sprchovými hlavicemi.  

V době zpracování této dokumentace nebyly dosud známy parametry a 

požadavky vzduchotechnických jednotek a dále nebylo specifikováno vybavení 

místností určených pro přípravu občerstvení. Proto do těchto místností byl 

vodovod navržen pouze v podobě přípravy, kdy je potrubí zavedeno pod 

stropem místnosti a ukončeno uzavíracím ventilem.  
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8.2 Vnitřní vodovod napojený na bazénovou technologii 

V bazénové části komplexu je navržena recyklace odpadní bazénové vody, které 

bude akumulována, ohřívána a pouštěna do hromadných sprch v budovách B a 

C.  

Princip 

Vodu v bazénech je nutné ředit dle počtu návštěvníků. Odpouštěná voda bude 

sbírána do akumulační nádrže s volnou hladinou, odkud bude přes úpravnu 

přečerpávána do nepřímotopného zásobníku. Úprava vody bude zahrnovat 

filtraci na pískových filtrech při koagulaci částic, úpravu pH, dezinfekci pomocí 

UV lampy a měřící a dávkovací stanici chlóru. Dávkování chloru do vody bude 

omezeno tak, aby obsah volného chloru nepřekročil 0,3 mg/l. Za čerpadlem bude 

umístěna expanzní nádoba zajišťující tlak v systému. Ze zásobníku bude voda 

dále pouštěna do sprch. Před sprchami bude vždy trojcestný směšovací ventil 

řídit teplotu přiváděné vody. Pokud nebude v akumulační nádrži dostatek 

bazénové vody, tak bude do systému dopouštěna voda z veřejného vodovodu. 

Veřejný vodovod bude od systému bazénové vody oddělen potrubním 

oddělovačem. 

9. Ohřev teplé vody 
Teplá voda bude ohřívána v nepřímotopných zásobníkových ohřívačích, 

napojených na topnou vodu ohřívanou ve výměníkové stanici. Je navrženo 

celkem pět zásobníkových ohřívačů. Výpočet velikosti zásobníků je uveden 

v přílohách této technické zprávy. Schémata zapojení včetně potřebných 

armatur jsou součástí výkresové dokumentace. 

Z1 + Z2 

2x nepřímotopné zásobníkové ohřívače ACV HRs/Jumbo 800, určené pro ohřev 

vody v budově A, umístěny v místnosti A.1.07 

Z3 

nepřímotopný zásobníkový ohřívač ACV HRs 600, určený pro ohřev vody 

v budově B a C, umístěný v místnosti B.1.06E 

Z4 

nepřímotopný zásobníkový ohřívač ACV HRs/Jumbo  800, určený pro ohřev 

recyklované bazénové vody v budově B, umístěný v místnosti B.S1.01 
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Z5 

nepřímotopný zásobníkový ohřívač ACV HRs 600, určený pro ohřev recyklované 

bazénové vody v budově C, umístěný v místnosti C.S1.05 

10. Požární vodovod 
V objektu je navržen požární vodovod s potrubím z pozinkované oceli. 

V komplexu budov je navrženo celkem šest hadicových hydrantů DN 50. 

11. Výpočet dimenzí vodovodního potrubí 
Potrubí bylo dimenzováno v programu Cadkon + MEP.  

12. Závěr 
Vodovodní potrubí bude namontováno tak, aby se zaručila požadovaná pevnost 

trubek a spojů a zároveň aby byla umožněna dilatace potrubí. Potrubí bude 

zaizolováno a poté bude na něj vyznačen druh proudícího media a směr 

proudění. Vodovod bude před předáním řádně odzkoušen.  
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13. Příloha č.1 – Výpočet potřeby vody – plavecká 

část komplexu (budovy B, C) 
Výpočet je proveden nejprve pro původní variantu hospodaření s vodou, tzn. bez 

recyklace odpadní bazénové vody, a je doplněn o upravenou bilanci zahrnující 

recyklaci odpadní bazénové vody. 

Návštěvnost areálu a provozní doba 

Množství potřebné pitné vody je závislé především na denní návštěvnosti areálu. 

Návštěvnost nelze před spuštěním provozu přesně určit, protože závisí na mnoha 

faktorech. Pro další výpočty byly použity odborné odhady; jako podklad byly 

využity zkušenosti s obdobnými plaveckými areály.1 Bazénová část areálu má být 

otevřená celoročně, dále se tedy uvažuje provoz 365 dní/rok a 14 hodin/den.  

Předpokládaná denní návštěvnost: 

- bazén plavecký 25m + víceúčelový bazén + brouzdaliště + wellness  = 

celkem 300 osob (= budova B), z toho odhadem 200 osob využije 

plavecký bazén, 50 osob brouzdaliště a 50 osob víceúčelový bazén 

- bazén batolata 1 + bazén batolata 2 + bazén kojenci 1 + bazén kojenci 2 = 

celkem 150 osob (= budova C) 

Celkem: 300 + 150 = 450 osob/den 

(z toho 225 mužů a 225 žen) 

Pozn.: 

- dle stavební části projektové dokumentace je okamžitá kapacita budovy B 

110 návštěvníků, budovy C pak 76 návštěvníků.  

 

 

 

 

                                                
1  Jižní město má malý bazén za velké peníze, míní opozice [online].   

Dostupné z https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-11-otevrela-na-jiznim-meste-bazen-podle-opozice-

predrazeny-20140623.html 

 

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-11-otevrela-na-jiznim-meste-bazen-podle-opozice-predrazeny-20140623.html
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-11-otevrela-na-jiznim-meste-bazen-podle-opozice-predrazeny-20140623.html


10 
 

Zaměstnanci: 

Ze stavební projektové dokumentace není zcela jasný počet zaměstnanců, se 

kterými je v projektu počítáno. V 1.NP je umístěno 17 šatních skříněk pro 

zaměstnance; v 2.NP nejsou naznačeny žádné skříňky. Vzhledem k rozlehlosti 

objektu a mnoha různým provozům budu dále uvažovat celkový počet 

zaměstnanců 25 osob. 

 

Výpočet potřeby vody – jednotlivé položky 

a)  Voda pro bazénovou technologii 

Bazénová technologie potřebuje ke svému provozu vodu plnící, ředící, 

doplňkovou a prací vodu. Dle vyhlášky 238/2011 Sb. 2 se bazén o teplotě vody do 

28°C považuje za bazén plavecký, bazény s teplotou vody nad 28°C jsou bazény 

koupelové. Dle druhu bazénu, teploty vody a jeho velikosti pak vyhláška určuje 

četnost čištění, výměny vody atd. 

Množství vody, které se odpaří, bylo již počítáno v předchozím projektu 

zaměřeném na návrh vytápění. Vkládám sem již tedy jen výsledky výpočtů.  

Bazén plavecký 25m 

- teplota vody 28°C  

- plocha bazénu 312,5m2 

- objem 477 m3 

- odpar 59 kg/h = 59l/h → 59x24 = 1416 l/den 

- předpokládaná návštěvnost bazénu 200 osob/den, požadované ředění pitnou 

vodou 30l/os, tj. 200x30 = 6000 l/den 

→ denně nutno dodat 1416 + 6000 = 7 416 l/den 

+ vypuštění celého objemu vody je požadováno dle jakosti vody, odhaduji 

výměnu 2x ročně 

 

 

                                                
2 Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v 
pískovištích venkovních hracích ploch. MZ ČR, 2011. 
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Bazén víceúčelový  

- teplota vody 30°C 

- plocha bazénu 86 m2 

- objem 103 m3 

- odpar 21kg/h = 21 l/h → 21 x24 = 504 l/den 

- předpokládaná návštěvnost bazénu 50 osob/den, požadované ředění pitnou 

vodou 45l/os, tj. 50x45 = 2250 l/den 

→ denně nutno dodat 504 + 2250 = 2754 l/den 

+ vypuštění celého objemu vody je požadováno dle jakosti vody, odhaduji 

výměnu 4x ročně 

Brouzdaliště 

- teplota vody 30°C 

- plocha brouzdaliště 33m2 

- objem 13m3 

- odpar 8kg/h = 8l/h → 8 x 24 = 192 l/den 

- předpokládaná návštěvnost brouzdaliště 50 osob/den, požadované ředění 

pitnou vodou 45l/os, tj. 50x45 = 2250 l/den 

→ denně nutno dodat 192 + 2250 = 2442 l/den 

+ vypuštění a vydezinfikování brouzdaliště je požadováno 1x týdně, tj. 52x za 

rok 

Ochlazovací bazén 

- teplota vody 12°C  

- plocha bazénu 1,92 m2 

- objem 1,54 m3 

- odhaduji, že sauny navštíví 1/5 ze všech návštěvníků areálu, tj. 90 osob, a 

každý využije 1x ochlazovací bazén 

- požadavek na průběžné obměňování pitnou vodou 30l/osobu. Bazén je nutné 

každý den vypouštět a čistit.  

→ denně nutno dodat 30x90 = 2700 l/den 
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+ vypuštění celého objemu vody každý den 

 

Bazén kojenci 1,2 

- teplota vody 30°C 

- plocha bazénu 23 m2 

- objem bazénu 23 m3 

- odpar 6 kg/h = 6l/h → 6x24 = 144 l/den 

- předpokládaná návštěvnost 30 osob denně, požadované ředění 45 l/osobu  

→ denně nutno dodat 45x30 + 144 = 1494 l/den 

+ vypuštění celého objemu vody je požadováno dle jakosti vody, odhaduji 

výměnu 4x ročně 

 

Bazén batolata 1,2 

- teplota vody 30°C 

- plocha bazénu 55 m2 

- objem bazénu 55 m3 

- odpar 14 kg/h = 14 l/h → 14x24 = 336 l/den 

- předpokládaná návštěvnost 45 osob denně, požadované ředění 45 l/osobu  

→ denně nutno dodat 45x45 + 336 = 2361 l/den 

+ vypuštění celého objemu vody je požadováno dle jakosti vody, odhaduji 

výměnu 4x ročně 
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b) Voda využitá návštěvníky areálu 

Odhad vychází z předpokládaného chování návštěvníka a nahrazuje směrná čísla 

vyhlášky č. 120/2011 Sb. Zahrnuje sprchování, mytí rukou, splachování záchodů, 

pisoárů a ochlazovací vědra u saun.  

Profil návštěvníka - žena 
Činnost Potřeba vody [l] Četnost Potřeba celkem [l] 

Toaleta malé splách. 3 2 6 

Toaleta velké splách. 6 1 6 

Sprcha 30 2 60 

Umyvadlo 3 3 9 

Ochlazovací vědro 20 0,2 4 

Celkem 85 litrů 

 

Profil návštěvníka - muž 
Činnost Potřeba vody [l] Četnost Potřeba celkem [l] 

Pisoár  1 2 2 

Toaleta velké splách. 6 1 6 

Sprcha 30 2 60 

Umyvadlo 3 3 9 

Ochlazovací vědro 20 0,2 4 

Celkem 79 litrů 
 

Pozn.: 

- objemy potřebné vody pro splachování záchodů jsou 3/6 litrů 

- standardní objem vody pro spláchnutí pisoáru je 1 litr 

- pro umyvadla v návštěvnických prostorách je uvažována automatická baterie 

s průtokem 6l/min nastavená na 30 vteřin  

- ochlazovací vědra využijí pouze návštěvníci saun; uvažuji, že každý 5. návštěvník 

navštíví saunu a 1x použije ochlazovací vědro  

 

Celkem potřeba vody na návštěvníka a den: 

= 225x návštěvník žena + 225x návštěvník muž = 225 x 85 + 225 x 79 = 36 900 litr. 
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c)  Voda potřebná pro úklid 

Úklid uvažován 1x denně v místnostech: 

B.1.01, 02.A,B, 03.A,B,C,D, 05, 06.A-D, 07.A-D, 13, 14.A-C, 2.01-04, 12-18, 20, 

24-27, 28 

C.1.01A, 02.A, 04.A,B, 05, 06-09.A,B,C,D,10.A-D, 11.C,D, 12.C-D, 13.A-C, 14.A-C, 

15.A,B, 17.A,B, 25 

celkem plocha místností: 3200 m2 

- spotřeba teplé vody pro úklid dle ČSN 06 0320:  0,02m3/ (den x 100m2) 

- celkem tedy potřeba teplé vody pro úklid 32x 0,02 = 0,640 m3/den = 640 

litrů/den 

d)  Voda nutná k provozu kuchyně 

Kuchyně je řešena pouze jako ohřívárna dovážených jídel. Pro výpočty potřeby 

vody je uvažováno tedy pouze mytí nádobí.   

- spotřeba teplé vody pro potřeby kuchyně je dle ČSN 06 0320:  0,002m3/ 

jídlo 

- denně vydáno 100 jídel 

- celkem spotřeba vody na umytí nádobí je: 0,002x 100 = 0,2m3/den = 200 

litrů/den 

e)  Voda spotřebovaná zaměstnanci 

Uvažuje se 25 zaměstnanců. Dále je uvažováno, že polovina z celkového počtu 

zaměstnanců se 1x denně osprchuje. 

Profil zaměstnance 
Činnost Potřeba vody [l] Četnost Potřeba celkem [l] 

Toaleta malé splách. 3 4 12 

Toaleta velké splách. 6 1 6 

Sprcha 30 0,5 15 

Umyvadlo 3 4 12 

Celkem 45 litrů 

- celkem za den: 25 x 45 = 1 125 litrů/den 

f)  Ostatní 

Cílem výše uvedených výpočtů bylo postihnout místa s nejvyššími odběry pitné 

vody v areálu. Zcela jistě bude pitná voda odebírána i pro další účely a 

technologie (např. vzduchotechnika), ale tyto odběry budou v celkovém 

množství velmi malé a zanedbatelné.  
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Shrnutí 
Uvažuje se provoz areálu 365 dní v roce. 

Voda pro bazénové technologie 
 Denní potřeba 

[litry] 
x 365 dní 
[litry] 

Napouštěcí 
objem [litry] 

Výměna vody  
[litry]   

Celkem 
potřebný 
objem vody za 
rok  [litry] 

Plavecký 
bazén 25m 

7 416 2 706 840 477 000  2x za rok = 
2x477 000 = 
954 000 

3 660 840 

Víceúčelový 
bazén 

2 754 1 005 210 103 000 4x za rok = 
4x103 000= 
412 00  

1 417 210 

Brouzdaliště 2 442 891 330 13 000 52x za rok = 
52x13000 = 
676 000 

1 567 330 

Ochlazovací 
bazén 

2700 985 500 1 540 365x za rok = 
365x 1540= 
562 100 

1 547 600 

Bazén 
kojenci 1 

1 494 545 310 23 000 4x za rok =      
4x 23 000 = 
92000 

637 310 

Bazén 
kojenci 2 

-//- -//- -//- -//- 637 310 

Bazén 
batolata 1 

2 361 861 765 55 000 4x za rok =     
4x 55 000 =      
220 000 

1 081 765 

Bazén 
batolata 2 

-//- -//- -//- -//- 1 081 765 

Celkem 22 022 l/den    11 631 130 litrů 

 = 22 m3/den   738 m3  = 11 631 m3/rok 

Pozn.: 

- bazény pro kojence a batolata budou napouštěny podle zájmu 

návštěvníků, proto může být tato položka ve skutečnosti daleko nižší 

 

Potřeba vody pro provoz areálu mimo vody pro bazénové 

technologie 

 Denní potřeba [litry] x 365 dní [litry] Celkem potřebný 
objem vody za rok  
[litry] 

Návštěvníci 36 900 13 468 500 13 468 500 

Úklid 640 233 600 233 600 

Provoz kuchyně 200 73 000 73 000 

Zaměstnanci 1 125 410 625 16 425 

Celkem 38 865 l/den  14 185 725 

 = 39 m3/den  = 14 186 m3/rok 
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Potřeba vody celkem 

 Denní potřeba [m3/den] Roční potřeba [m3/rok] 
Bazénové technologie 22 11 631 
Ostatní  39 14 186 
Celkem 61 m3/den 25 817 m3/rok 

Celková denní potřeba vody je odhadnuta na 61 m3/den, roční potřeba vody je 

pak předpokládána ve výši 25 817 m3/rok.  

Výpočet denní potřeby vody – porovnání 
Pro ověření relevantnosti výše uvedených odhadů a výpočtů přikládám 

porovnání s obdobně velkými areály.  

 Bazén 
Neratovice 

Letňany 
Lagoon 

Bazén Mladá 
Boleslav 

Jedenáctka VS 
(odhad)  

zahrnuje plavecký bazén 
25m, 2x dětský 
bazén, vířivka, 
tobogán, sauny, 
občerstvení, fitness 

plavecký 
bazén 25m, 
brouzdaliště, 
2x zábavní 
bazén, 2x 
whirpool, 
sauny 

plavecký bazén 
25, dětský 
bazén, 
brouzdaliště, 
relaxační bazén, 
2x whirpool 

plavecký bazén 25m, 
dětský bazén, 
brouzdaliště, 4x malý 
bazén 
kojenci/batolata, 
sauna, bar, 
restaurace 

objem vody 
v bazénech [m3] 

700 600 847 738 

návštěvníků/den 600 960 700 450 

počet 
zaměstnanců 

28 24 26 25 

denní spotřeba 
vody [m3/den] 

60 109 150 61 

Pozn.: 
Údaje o bazénu Neratovice a areálu Lagoon Letňany získány ze Studie optimalizace provozních 
nákladů bazénu Přeštice a odpovídají skutečnosti 3; údaje o bazénu v Mladé Boleslavi jsou 
převzaty z Dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí 4 a jsou pouze 
odhadem/výpočtem. 
Z porovnání vyplývá, že se můj odhad potřeby vody nachází v možných mezích a spíše na dolní 
hranici.  

                                                
3 Aquapark Přeštice - Studie optimalizace provozních nákladů [online].   
Dostupné z https://www.prestice-mesto.cz/evt_file.php?file=898 
4 Městský krytý bazén Mladá Boleslav – Dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí [online].   
Dostupné z http://www.mb-eko.cz/sites/default/files/documents/category/sekce-
webu/hlavni/aktualita/dokumentace-mestsky-kryty-bazen-mlada-boleslav.pdf 
 

https://www.prestice-mesto.cz/evt_file.php?file=898
http://www.mb-eko.cz/sites/default/files/documents/category/sekce-webu/hlavni/aktualita/dokumentace-mestsky-kryty-bazen-mlada-boleslav.pdf
http://www.mb-eko.cz/sites/default/files/documents/category/sekce-webu/hlavni/aktualita/dokumentace-mestsky-kryty-bazen-mlada-boleslav.pdf
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Upravená bilance potřeby vody pro návrh s využitím 

recyklované vody 
V objektu byl navržen systém recyklace odpouštěné bazénové vody, která bude 

používána pro sprchování návštěvníků. Od celkové bilance tedy bude odečteno 

množství dopouštěné vody (Pozn.: objem dodávané ředící vody je menší než je 

odhadované množství vody potřebné pro sprchování návštěvníků).  

Bazén Množství ředící 
vody (l/osobu) 

Počet osob za den  Celkem ředící vody 
za den (l/den) 

Plavecký 25m 300 200 6000 

Víceúčelový 45 50 2250 

Brouzdaliště  45 50 2250 

Ochlazovací  30 90 2700 

Kojenci 1 45 30 1350 

Kojenci 2 45 30 1350 

Batolata 1 45 45 2025 

Batolata 2 45 45 2025 

Celkem   19 950 l/den  
= 20 m3/den 

 

Úspora pitné vody při zavedení recyklace odpadní bazénové vody je tedy 20 

m3/den.   

Celkem potřeba vody denně: 61 – 20 = 41 m3/den 

Celkem potřeba vody za rok: 25 817 – 365x20 = 18 517 m3/rok  

 

Denní potřeba vody 41 m3 

Roční potřeba vody 18 517 m3 
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14. Příloha č.2 – Výpočet potřeby vody – sportovní 

část komplexu (budova A) 
Ve sportovní části komplexu se budou nacházet především sportovci, 

zaměstnanci a diváci. Každé skupině osob jsem vytvořil vlastní denní profil 

s odhadem činností. Odhaduji provoz 350 dní v roce.  

a) Voda využitá návštěvníky - sportovci 

Profil návštěvníka - žena 
Činnost Potřeba vody [l] Četnost Potřeba celkem [l] 

Toaleta malé splách. 3 1 3 

Toaleta velké splách. 6 1 6 

Sprcha 30 1 30 

Umyvadlo 3 2 6 

Celkem 45 litrů 

 

Profil návštěvníka - muž 
Činnost Potřeba vody [l] Četnost Potřeba celkem [l] 

Pisoár  1 1 1 

Toaleta velké splách. 6 1 6 

Sprcha 30 1 30 

Umyvadlo 3 2 6 

Celkem 43 litrů 

Pozn.: 

- objemy potřebné vody pro splachování záchodů jsou 3/6 litrů 

- standardní objem vody pro spláchnutí pisoáru je 1 litr 

- pro umyvadla v návštěvnických prostorách je uvažována automatická baterie 

s průtokem 6l/min nastavená na 30 vteřin  

- uvažováno sprchování trvající 3 minuty s průtokem 10l/min 

- ochlazovací vědra využijí pouze návštěvníci saun; uvažuji, že každý 5. návštěvník 

navštíví saunu a 1x použije ochlazovací vědro  

 

 

 

 

 

 



19 
 

Odhaduji, že sportovní hala je v provozu 350 dní v roce, a každý den se zde 

vystřídá 4x plná kapacita. Okamžitá kapacita je dle šaten 152 osob, z toho dále 

uvažuji 76 mužů a 76 žen.  

Celkem potřeba: 

- na návštěvníka - ženu: 45 l/den 

- na všechny ženy: 45 x 76 = 3 420 l/den 

- na všechny ženy za rok: 3 420 x 350 = 1 197 000 l/rok = 1 197 m3/rok 

- na návštěvníka – muže: 43 l/den 

- na všechny muže: 43 x 76 = 3268 l/den 

- na všechny muže za rok: 3268 x 365 = 1 143 800 l/rok = 1 144 m3/rok 

- na ženy a muže celkem za den: 3 420 + 3 268 = 6 688 l/den 

- na ženy a muže celkem za rok: 1 197 + 1 144 = 2 341 m3/rok 

 

 

b) Voda využitá zaměstnanci  

Odhaduji, že v budově A bude pracovat 5 zaměstnanců.  

Profil zaměstnance 
Činnost Potřeba vody [l] Četnost Potřeba celkem [l] 

Toaleta malé splách. 3 5 15 

Toaleta velké splách. 6 1 6 

Sprcha 30 1 30 

Umyvadlo 3 6 18 

Celkem 69 litrů 

 

Celkem potřeba: 

- na jednoho zaměstnance 69 l/den 

- na všechny zaměstnance 69x5 = 345 l/den 

- za rok provozu 350 x 345 = 120 750 l = 121 m3/rok 
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c) Voda využitá diváky 

Předpokládám, že 2x týdně (tj. 104x ročně) se naplní celá kapacita hlediště. Do 

hlediště se vejde celkem 292 diváků, z toho dále uvažuji 146 mužů a 146 žen.  

Profil diváka - žena 
Činnost Potřeba vody [l] Četnost Potřeba celkem [l] 

Toaleta malé splách. 3 1 3 

Toaleta velké splách. 6 1 6 

Umyvadlo 3 2 9 

Celkem 18 litrů 

 

Profil diváka - muž 
Činnost Potřeba vody [l] Četnost Potřeba celkem [l] 

Pisoár  1 1 1 

Toaleta velké splách. 6 1 6 

Umyvadlo 3 2 6 

Celkem 13 litrů 

Celkem potřeba: 

- na jednu ženu za den: 18 l/den 

- na 146 žen za den: 146 x 18 = 2 628 l/den  

- na jednoho muže:  13 l/den 

- na 146 mužů za den: 146 x 13 = 1898 l/den 

- na diváky celkem za den: 2 628 + 1898 = 4 526 l/den 

- celkem za rok: 104 x 4 526 =  470 704 l/rok = 471 m3/rok 

 

d) Voda pro úklid  

Předpokládám 1x denně úklid všech záchodů, umýváren a sprch.  

celkem plocha místností: 118 m2 

- spotřeba teplé vody pro úklid dle ČSN 06 0320:  0,02m3/ (den x 100m2) 

- celkem tedy potřeba teplé vody pro úklid 1,18x 0,02 = 0,024 m3/den = 24 

l/den 

- celkem za rok: 350 x 24 = 8400 l/rok = 9 m3/rok 

 

e) Voda pro gastro 

- zanedbám 
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Shrnutí 

 Denní potřeba (l/den) Roční potřeba (m3/rok) 

Návštěvníci  6 688 2 341 

Zaměstnanci 345  121 

Diváci 4 526 471 

Úklid 24 9 

Celkem 11 583 l/den = 11,6 m3/den 2 942 m3/rok 

 

Denní potřeba vody 11,6 m3 

Roční potřeba vody 2 942 m3 
 

 

 

15. Příloha č.3 - Výpočet potřeby vody – shrnutí 
Celková potřeba vody v komplexu Jedenáctka VS se skládá z potřeby ve sportovní 

části (budova A)  a plavecké části (budovy B, C). 

 Denní potřeba vody Roční potřeba vody 

Sportovní část 
komplexu 

11,6 m3 2 942 m3 

Plavecká část 
komplexu 

41 m3 18 517 m3 

Celkem 52,6 m3 21 459 m3 

 

Výpočtem bylo na základě odhadů zjištěno, že denní potřeba vody celého 

komplexu Jedenáctka VS bude 51,6m3 a roční potřeba vody bude 21 065 m3.  
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16. Příloha č.4 - Návrh přípravy teplé vody 
Jsou navrženy nepřímotopné zásobníkové ohřívače značky ACV HRs. Je 

uvažováno s kontinuální dodávkou tepla a tedy se stálým dohříváním zásobníků. 

Navrhováno na hodinovou potřebu. Charakteristiky jednotlivých typů: 

 

a) budova A 

Rozhodujícím parametrem pro návrh přípravy teplé vody v budově A jsou 

hromadné sprchy pro sportovce. Ostatní položky zanedbám (umyvadla, úklid, 

mytí nádobí, sprcha zaměstnanců), potřebný výkon pro jejich pokrytí bude řešit 

bezpečná rezerva ve výkonu navržených zásobníkových ohřívačů.  

- kapacita šaten pro sportovce je 152 osob 

- je k dispozici celkem 10 sprch včetně 2 pro invalidy  

- doba 1 sprchování 400 sekund, dávka teplé vody 25 litrů o teplotě 55°C 

- za 1 hodinu se ve sprše vystřídá 9 osob (3600sec. / 400sec. = 9 osob) 

- v budově A je celkem 10 hromadných sprch, za hodinu se tedy může 

vysprchovat 10x9 = 90 osob 

- potřebné množství teplé vody je 90x25 = 2 250 litrů / hodinu 

Návrh: 

Navrhuji 2x zásobník ACV HRs/Jumbo 800 v paralelním zapojení. 
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b) budova B, C – umyvadla, teplá voda pro zázemí 

Pro budovy B a C je navržena společná větev, která bude zásobovat teplou vodou 

všechna umyvadla, sprchy zaměstnanců a některé sprchy invalidů, přípravny jídla 

a výlevky. Do výpočtu uvažuji celkem 15 umyvadel a 3 sprchy (1 zaměstnanců a 

2 invalidů) . Ostatní položky budou v provozu využívány nepravidelně a potřebný 

výkon bude pokryt z rezervy.  

- kapacita budov B a C je celkem 186 osob a 25 zaměstnanců 

- mytí rukou trvá 50 sekund a dávka teplé vody je 2 litry 

- 186 osob/hodinu x 2 l/osobu = 372 l/h na mytí rukou 

- sprchování zaměstnanců: 25 osob/hodinu x 25 l/osobu = 625 l/h 

- sprchování invalidů: uvažuji, že ve sprchách pro invalidy se vystřídají 4 

osoby za hodinu, napojeny jsou 2 sprchy, tedy 25 l/os x 4 x 2 = 200 l/h 

- celkem potřeba teplé vody: 372 + 625 + 200 = 1 197 l/h 

Návrh: 

Navrhuji 1x zásobník ACV HRs 600 

c) budova B – ohřev recyklované bazénové vody pro sprchy 

- zásobuje celkem 11 sprch 

- v každé sprše uvažuji 9 sprchování za hodinu 

- celkem tedy 11x9 = 99 dávek teplé vody za hodinu 

- jedna dávka se uvažuje 25 litrů teplé vody 

- celkem 99x25 = 2 475 l/h 

Návrh: 

Navrhuji 1x zásobník ACV HRs/Jumbo 800 

 

d) budova C – ohřev recyklované bazénové vody pro sprchy 

- zásobuje celkem 9 sprch 

- v každé sprše uvažuji 9 sprchování za hodinu 

- celkem tedy 9x9 = 81 dávek teplé vody za hodinu 

- jedna dávka se uvažuje 25 litrů teplé vody 

- celkem 81x25 = 2 025 l/h 

Návrh: 

Navrhuji 1x zásobník ACV HRs 600 


