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1. Úvod 

Předmětem projektu je dvoupodlažní nepodsklepená rekreační chata využívaná jako 

penzion. V 1. NP se nachází 2 apartmány s WC a koupelnou, kuchyň, společenská místnost, 

technická místnost s lyžárnou a šatna. V 2.NP jsou 3 apartmány s koupelnou a WC. 

Vertikální komunikace mezi jednotlivými podlažími je zajištěna dvouramenným 

schodištěm. Konstrukční výška je v obou podlaží stejná, 3300 mm. Půdorysný tvar objektu 

je složen z obdélníků. V penzionu je možné ubytovat maximálně 16 návštěvníků. 

 

Umístění objektu: 

Sklenařice, Vysoké nad Jizerou 

2. Kanalizace 

Tato část projektu řeší následující části stavby: 

- Splašková kanalizace 

- Čistění splaškových vod a vsakování přebytečné přečištěné vody 

- Řešení kanalizace v případě havárie 

- Dešťová kanalizace a vsakování dešťových vod 

Napojení: 

V zájmovém území není k dispozici splašková ani jednotná kanalizace. Likvidace 

odpadních vod tedy musí být řešena individuálně, na pozemku investora. 

U objektu se předpokládá, že bude využíván nepřetržitě, tudíž je možné použití 

biologické ČOV. Vyčištěné vody jsou využívány na splachování WC. Nevyužité přečištěné 

vody jsou vsakovány společně s vodami dešťovými. Vsakovací objekt a ČOV jsou umístěny 

severně od objektu. 

Vnitřní rozvody: 

Připojovací potrubí: 

Připojovací potrubí je navrženo od výrobce OSMA systému PP-HT v minimálním 

spádu 3%. Nejdelší vzdálenost ke svislému potrubí je 4,75 m. Každý zařizovací předmět je 

se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního sloupce minimálně 5 cm. Připojovací potrubí je 

vedeno v instalačních předstěnách. Musí být umožněn pohyb potrubí způsobený tepelnou 
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roztažností. Potrubí je uchyceno za pomoci objímek s pryžovou kruhovou vložkou. Dimenze 

jsou označeny ve výkresech. 

Stoupací potrubí: 
Stoupací potrubí je navrženo PP systém HT od firmy OSMA. V objektu je celkem 

šest stoupacích potrubí S1 až S6. Jsou vedena v instalačních stěnách nebo v instalačních 

šachtách. Stoupací potrubí vyjma S5 jsou odvětrána větrací hlavicí ústící nad úrovní střechy. 

Stoupací potrubí S5 je ukončeno hrdlovou zátkou. Potrubí je uchyceno pomocí pevných 

a volných objímek. 

Dešťové vody ze střechy objektu jsou odváděny domovní dešťovou kanalizací z PVC systém 

KG.  

Dimenze potrubí jsou označeny ve výkresech. 

Větrací potrubí: 

Větrací potrubí ústí 500 mm nad úroveň střešního pláště. Na vrcholu je osazeno 

větrací hlavicí a je stejné dimenze jako svislé odpadní potrubí. 

Svodné potrubí: 

Svodné potrubí je navrženo z PVC systém KG od firmy OSMA. Je vedeno v zemi 

pod objektem, ve spádu minimálně 3%. Pod základy je potrubí vedeno v chráničkách. Mimo 

objekt se svody spojují ve dvou revizních šachtách. Všechny dimenze jsou uvedeny 

ve výkresech. 

Zařizovací předměty: 

V objektu se nachází tyto druhy zařizovacích předmětů a počet: 

-umyvadlo – 8ks 

-WC – 5ks 

-sprcha – 5ks 

-vana – 4ks 

-dřez – 1ks 

-automatická myčka – 1ks 

-pračka – 1ks 

 

Zařizovací předměty jsou keramické, dřez je nerezový. Konkrétní zařizovací předměty 

a výtokové baterie vybere klient. Z hlediska ZTI nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. 

Připojení zařizovacích předmětů ke kanalizaci je provedeno přes zápachovou uzávěrku.  
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Čištění a odvod kanalizace: 
Součástí vnitřní kanalizace jsou čistící tvarovky HTRE umístěné vždy v 1.NP 

ve výšce 1 m nad úrovní podlahy. Vnější kanalizace prochází mimo objekt dvěma revizními 

šachtami z PVC o průměru 400 mm. Následně se svody spojují a vtékají do domácí ČOV 

AS-VARIOcomp 15 K ULTRA, kde je voda přečištěna a akumulována v nádrži. 

Akumulační nádrž je navržena od výrobce AB Plast, typ SW 3 o objemu 3,2 m³ a rozměrech 

2,6 x 1 x 1,8 m. Nádrž je samonosná podzemní a umisťuje se na podkladní betonovou desku.  

Domácí čistírnu odpadních vod instalujeme na podkladní betonovou desku 

do výkopu. Následně se připojí dmychadlo pro přívod vzduchu a systém se napojí na již 

zmíněnou akumulační nádrž. Akumulační nádrž je napojena na vsakovací zařízení o objemu 

11,9 m³, které je společné pro dešťovou vodu i nevyužitou splaškovou odpadní vodu. 

Jako vsakovací objekt je zvolen štěrkový zářez. 

Dešťová kanalizace je svedena do lapače střešních splavenin KG s mechanickou 

klapkou. Dále prochází revizní šachtou o průměru 315 mm z PP. Před tím, než se dešťová 

voda vsákne, je zadržována v jímce objemu 3,3 m³ pro účely zavlažování. Jímka je zde 

navržena AS-nádrž 3,3 EO/PB. Tato část už dále není předmětem této dokumentace. 

 

Kanalizace v případě havárie: 

V případě havárie je vodovodní systém na provozní vodu napojen na vodovodní řad. 

Pitná voda se pustí přímo do výtlačného potrubí rozvodu užitkové vody. Zajistí to provozní 

doplňovací jednotka AS-RAINMASTER ECO umístěná uvnitř technické místnosti. Systém 

musí splňovat hygienické normy proti mísení pitné a užitkové vody. 

Odpadní voda bude vedena do jímky pro dešťovou vodu, která se pro tento případ vyprázdní. 

Tato jímka bude dočasně fungovat jako jímka pro odpadní vodu, která bude vyvážena 

do doby, než se domácí čistírna odpadních vod uvede znovu do provozu. Jímka na dešťovou 

vodu (v havarijním stavu na splaškovou vodu) je dimenzována na 3,3 m³, což pokryje 

maximální spotřeba vody za den. Dešťové vody budou dočasně vedeny bypassem přímo 

do vsakovacího zařízení. 
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Závěr: 

Před uvedením do provozu budou provedeny tyto zkoušky potrubí: 

-vizuální prohlídka potrubí 

-tlaková zkouška těsnosti potrubí 

-konečná tlaková zkouška potrubí 

Veškeré výpočty jsou provedeny dle příslušných norem platných pro Českou republiku. 

3. Vodovod 

Tato část projektu řeší následující části stavby: 

- Zdroj vody 

- Vnitřní vodovod 

- Izolace potrubí 

Napojení: 

Nejbližší řad je ve vzdálenosti 85 m západně od objektu, jedná se o PE potrubí d63. 

Na veřejný řad bude přivařena odbočka d40. Přípojka bude vedena podél veřejné 

komunikace. Potrubí přípojky bude uloženo do výkopu o hloubce 1,5 m, podélný sklon 

přípojky bude kopírovat sklon terénu. Sklon terénu je stejnoměrný směrem k východu, 

na potrubí tak nevzniknou lomy vyžadující odvodnění/odvzdušnění. Cca 1 m za hranicí 

pozemku je umístěna vodoměrná šachta, za kterou následuje domovní rozvod. 

Vodoměrná šachta: 

Vodoměrná šachta je navržena AK-VODO 1200/1200 S, válcová DN 1200, světlá výška 

1200 mm, výška vstupního průlezu průměru 600 mm, plastová samonosná. Uložení šachty 

bude provedeno dle technického předpisu výrobce šachty. 
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 Vodoměrná sestava: 

Vodoměrná sestava je složena z následujících armatur (ve směru toku): 

-kulový kohout 

-filtr 

-redukce 

-vodoměr 

-redukce 

-uzavírací ventil 

-zpětný ventil 

-přechod  

Vnitřní rozvody: 

Studená voda: 

Studená voda bude vedena trubkami výrobce Wavin Ekoplastik z PP-R. 

Od vodoměrné šachty je domovní rozvod veden ve výkopu směrem k objektu. Vstup 

do objektu je v technické místnosti 1.04. Od technické místnosti je potrubí zavěšené 

pod stropem. Je vedeno třemi hlavními větvemi, kde je buď vyvedeno nebo svedeno 

instalační předstěnou k zařizovacím předmětům. Dimenze jsou označeny ve výkresech. 

Na potrubí studené vody budou připojeny umyvadla, dřez, sprchové kouty, vany, 

automatická myčka. 

Teplá voda: 

Teplá voda bude vedena trubkami výrobce Wavin Ekoplastik z PP-R. Od zásobníku 

teplé vody, umístěném v technické místnosti, jsou zavěšeny pod stropem. Je vedeno třemi 

hlavními větvemi, kde je buď vyvedeno nebo svedeno instalační předstěnou k zařizovacím 

předmětům. Dimenze jsou označeny ve výkresech. Na potrubí teplé vody budou připojeny 

umyvadla, dřez, sprchové kouty, vany. 

Cirkulační voda: 

Teplá voda bude vedena trubkami výrobce Wavin Ekoplastik z PP-R. Od zásobníku 

teplé vody, umístěném v technické místnosti, jsou zavěšeny pod stropem. Potrubí je vedeno 

třemi hlavními větvemi. Na konci každé větve je napojeno přes T-kus k teplé vodě. Na 

cirkulační vodě je umístěno časové čerpadlo.  
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Provozní voda: 

Provozní voda bude vedena trubkami výrobce Wavin Ekoplastik z PP-R. Jsou 

vedeny od venkovní nádrže, umístěné na pozemku. Potrubí je vedeno v nezámrzné hloubce 

1,9 m do objektu do technické místnosti. V technické místnosti prostupují podlahou a je 

odtud vedeno pod stropem ke splachovacím mísám. Dimenze jsou označeny ve výkresech.  

Příprava TV: 

V objektu je použito tepelné čerpadlo a zásobníkový ohřívač pro centrální přípravu 

teplé vody. Velikost zásobníkového ohřívače je stanovena z křivky odběru teplé na 300 l. 

Ze zásobníkového ohřívače vede teplá a cirkulační voda.  

Zařizovací předměty: 

V objektu se nachází tyto druhy zařizovacích předmětů a počet: 

-umyvadlo – 8ks 

-WC – 5ks 

-sprcha – 5ks 

-vana – 4ks 

-dřez – 1ks 

-automatická myčka – 1ks 

-pračka – 1ks 

Armatury: 

V objektu bude vnitřní vodovod uspořádán do tří hlavních ležatých větví. Dvě větve 

budou na začátku vybaveny kulovým kohoutem s regulací TOP BALL a vypouštění větví 

bude probíhat skrz zařizovací předměty. Třetí větev bude navíc doplněna kohoutem 

s vypouštěním. Veškeré vodovodní potrubí jsou ve spádu 0,003 % směrem k místu 

vypouštění. Cirkulační voda je vybavena regulačním ventilem Easytop.  

Izolace potrubí: 

Izolace vodovodního potrubí je řešena od výrobce Paroc Section aluCoat T. 

Tloušťky izolací jsou 30, 40 a 60 mm. 
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Závěr: 

Před uvedením do provozu budou provedeny tyto zkoušky potrubí: 

-vizuální prohlídka potrubí 

-tlaková zkouška těsnosti potrubí 

-konečná tlaková zkouška potrubí 

Veškeré výpočty jsou provedeny dle příslušných norem platných pro Českou republiku. 

  



9 
 

4. Přílohy 

4.1 Domácí ČOV – AS–VARIOCOMP ULTRA K 15 

 

 

Příloha 1 - Schéma domácí ČOV-typ AS-VARIOCOMP ULTRA K 15 (1) 
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Příloha 2-Hodnoty vyčištěné vody na odtoku (1) 
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Příloha 3-Technické specifikace-1.část (1) 
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Příloha 4-Technické specifikace-2.část (1) 
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4.2 Akumulační nádrž dešťových vod – AS-NÁDRŽ 3,3 EO/PB 

 

 

 

Příloha 5-Schéma - akumulační nádrže na dešťové vody - AS-nádrž 3,3 EO/PB (2) 
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4.3 Akumulační nádrž pro vyčištěné odpadní vody – AB Plast typ SW 3 

 

Příloha 6-Akumulační nádrž pro vyčištěné dešťové vody (3) 
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4.4 Provozní a monitorovací jednotka – AS – RAINMASTER ECO 

 

 

Příloha 7-Provozní a monitorovací jednotka-AS-RAINMASTER ECO (4) 
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7. Seznam norem a vyhlášek 

ČSN 75 6760, Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 5409, Vnitřní vodovod 

ČSN 755455, Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN EN 12056-2, Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy – Část 2: Odvádění 

splaškových odpadních vod – navrhování a výpočet 

ČSN EN 12056-3, Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových 

vod ze střech – navrhování a výpočet 


