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Abstrakt v českém jazyce 

Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních 
vod a zásobováním vodou v bytovém domě. Teoretická část práce řeší zpětné využívání 
splaškových odpadních vod. Technická část práce řeší vnitřní rozvody zdravotně 
technických instalací v bytovém domě. 

 

Abstract in English language 

This bachelor’s work deals with drainage of domestic wastewater and rainwater and 
water supply in the dwelling house. The theoretical part solves the reverse use of 
domestic wastewater. The technical part solves the internal distribution of plumbing 
installations in the dwelling house. 

 

Klí čová slova v českém jazyce 
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ÚVOD

Zadáním bakalářské práce je novostavba zděného, pětipodlažního, 

nepodsklepeného bytového domu v Kvasinách, č. p. 423.

1.NP  se nachází parkovací prostory pro automobily a skladovací prostory pro 

obyvatele bytového domu. 2.NP až 5.NP se nachází prostory pro bydlení. V

rovněž nachází technická místnost

Bakalářská práce je rozdělena do tří samostatných okruhů. Prvním okruhem je 

část teoretická, která se zabývá řešením zpětného využití splaškových odpadních vod.

Druhým okruhem je část výpočtová, v níž jsou provedeny výpočty související 

analýzou zadání a koncepčním řešením instalací v celé budově a jejich napojením

sítě pro veřejnou potřebu a výpočty související s následným rozpracováním dílčích 

instalací.

Třetím okruhem je samostatný projekt, ve kterém jsou zpracovány jednotlivé 

výkresy zdravotně technických instalací. 
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TEORETICKÁ ČÁST

ÚVOD

Cílem teoretické části bakalářské práce je zamyšlení se nad problémem zpětného 

využívání splaškových odpadních vod ve stavbách pro bydlení celosvětového 

zvyšování spotřeby pitné vody by totiž měla vznikat snaha o její úsporu.

dnešní době už existují opatření, jejichž úkolem je dosáhnout úspor ve 

spotřebě vody. nejčastější způsoby pětovné využití vod dešťových. Ovšem 

například v klesající intenzitou srážek je vhodná snaha i o využívání vod 

laškových, a to jak vod šedých, tak i černých. Výhodou opakovaného užívání 

splaškových odpadních vod je totiž skutečnost, že můžeme toto opatření aplikovat 

v místech, kde každodenně vzniká obava o výskyt vody. Lze tak předpokládat, že

metody pro úpravu splaškových odpadních cílem jejich opětovného využíti, 

budou stále rozšířenější. [1]

ovšem bud ván pojem odpadní vody, budou vyjmenovány 

druhy a bude uvedeno jejich přibližné složení. Dále se budeme zabývat otázkou 

zpětného využívání odpadních vod v pro bydlení, individuálním, 

centralizovaným decentralizovaným odváděním odpadních vod s jejich opětovným 

využitím (systém DESAR) a také nekonvenčním aranžováním sanitárních systémů 
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ODPADNÍ VODY, A SLOŽENÍ

Odpadní vody definujeme jako vody znečištěné použitím a jako vody odvedené

do systému vnitřní kanalizace. Jedná se tedy především o znečištěné vody odtékající

objektů, ale i o jiné vody, jež mohou ohrozit kvalitu povrchových anebo podzemních 

vod.

Odpadní vody dělíme podle jejich původu na

plaškové odpadní vody – odpadní vody z kuchyní, prádelen, koupelen, 

záchodů a podobných prostorů

dešťové vody – přirozené srážkové vody ze střech, které nebyly znečištěny 

použitím

průmyslové odpadní vody – odpadní vody změněné a znečištěné použitím 

v průmyslu nebo v drobných provozech, včetně chladicích vod

infekční odpadní vody – vody odváděné z infekčních oddělení nemocnic, 

laboratoří atd.

odzemní

ostatní

Splaškové odpadní vody pak můžeme ještě rozdělit na:

vody černé – splaškové vody obsahující fekálie a moč, skládají se z

vod hnědých – fekálie, tvořeny odpadními vodami z

vod žlutých – moč, tvořeny dalšími oddělenými odpadními vodami 

ze záchodů a pisoárů

vody šedé – méně znečištěné, neobsahují fekálie ani moč, jedná se 

především o odpadní vody z , dřezů
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Složení splaškových odpadních vod

vody hnědé – procentuální zastoupení nutrientů v hnědé vodě je přibližně 

16% dusíku, 36% fosforu a 17% draslíku

vody žluté – člověk vylučuje denně 0,6 až 2,0 litru moči, průměrně asi 1,5 

sušině 60g, což něco menší množství, než každý jedinec vypije 

složení

Složka Produkce (g.d
1 1

5,00 3 300

2,20 1 465

0,20 133

1,20 800

3 4 0,58 387

vody šedé – nejvýznamnější znečištění šedých vod je způsobeno díky 

detergentům z pracích prášků, které obsahují vysoké koncentrace solí, v 

mnohých případech obsahují také fosfor a jsou alkalické
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ZPĚTNÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

PRO BYDLENÍ

pro bydlení produkují během své existence odpady, které by měly být 

hlediska hospodářského, ického a zejména hygienického, pravidelně

účinně likvidovány. Pro zajištění udržitelného rozvoje v rámci této oblasti je nutné 

hospodařit s , však snažit se co nejvíc minimalizovat jejich spotřebu. 

domácnostech se totiž nejméně tři čtvrtiny z celkové potřeby množství vody 

spotřebují v koupelnách a WC. tohoto důvodu tak vzniká snaha před odvedením nejen 

dešťových, ale i upravených splaškových vod do veřejné stokové sítě, o jejich zpětné 

využití.

Mezi hospodárné užívání vody v objektech pro bydlení patří především snaha

o úsporu vody pitné, a to v oblastech, kde lze použít vody jiného původu. Jedná se 

zejména o vody dešťové, ale po odpovídající úpravě i o odpadní vody splaškové.

Odpadní vody můžeme obecně likvidovat několika způsoby. Buďto centrálně 

v čistírnách odpadních vod, nebo decentralizovaně přímo v místě jejich vzniku. Druhá 

nám pak umožňuje nakláda odpadní vodou jako s

můžeme v místě vzniku zpracovat a poté zpětně využít. V zahraničí se pro 

decentralizovaný odvod odpadních vod s jejich následným zpětným využitím užívá 

Separování a využívání odpadních vod z domácností ovšem není v dnešní době 

žádnou novinkou. Již v polovině dvacátého století se ve Švédsku a USA objevila 

zdravotně technická zařízení speciálně upravené suché toalety , která byla osazována 

na kompostovací komponenty. Dále byly uplatňovány separační systémy na principu 

dělicích toalet – a suchých pisoárů 

Černé vody obsahující fekálie jsou nositeli živin a energie. Pro jejich opětovné 

využití je tak lepší oddělit od ostatních odpadních vod, čímž zabráníme jejich 

možnému zředění.  Pomocí vhodných technologií je pak následně můžeme přeměnit na 

přírodní hnojivo. 
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Čištěné šedé vody lze využívat jako provozní vodu například na čištění chodníků 

a jiných podobných prostor. Po úpravě a hygienizaci mohou být užívány také na 

splachování záchodů a pisoárů, dále pro úklid a praní. Zředěné upravené šedé odpadní 

vody lze ovšem využít také k závlaze travnatých pozemků. výsledků 

laboratorních šetření vyplývá, že tenzidy na hlinitých a písčitohlinitých půdách

98% poutány při zatížení, které je několikrát větší, než zatížení běžných závlahových 

dávek. žitím závlahy s nízkou intenzitou využití čištěných šedých odpadních vod 

domácností, kdy probíhá zavlažování pouze kořenové zóny rostlin, jsou výsledky ještě 

příznivější. 

Obecně se dá říci, že využívání šedých odpadních vod je více reálné u větších 

producentů, jako jsou například hotely a penziony, případně větší bytové komplexy.

Zařízení sloužící k jednoduché úpravě těchto vod se skládá z vyrovnávací nádrže

horizontálním prouděním, která plní současně také funkci usazování. Před vtok do této 

nádrže se umístí lapák tuků, popřípadě lapák textilních vláken či vlasů. Úkolem 

vyrovnávací nádrže je vyrovnání složení přitékající vody, ale i zajištění rovnoměrného 

odtoku vody na sítový filtr, který lze často vhodně umístit před usazovací nádrž,

posléze na dvouvrstvý nebo třívrstvý pískový filtr navrhují dva, a to 

lně zapojené. Za pískový filtr je možné vložit ještě dočišťovací vegetační 

kořenovou čistírnu s podpovrchovým horizontálním prouděním. Díky dvojici filtrů je 

možný střídavý provoz. Svrchní zakolmatovanou vrstvu je ovšem nutné v pravidelných 

ovovat, proto je vhodné z procesu čištění vyloučit počáteční odtok šedé 

vody z automatických praček, která totiž způsobuje poměrně rychlé zakolmatování 

filtrů.

Pro hygienizaci čištěných šedých odpadních vod je jednou z nejvhodnějších 

metod UV záření pomocí zářič . Umístění desinfekčního zařízení se obvykle provádí 

na odběru z akumulační nádrže. Voda musí být před vlastní desinfekcí čištěná. Průtočné 

množství a potřebná doba zdržení v zářiči jsou rozhodujícími kritérii pro výběr 

vhodného UV zářiče. Tento zářič je pak jěště vhodné doplnit stěracím zařízením. 

Vlastní akumulační nádrž je vhodné volit jako plastovou v podzemním 

provedení lze ji ovšem umístit i uvnitř budovy možností 

odvětrávání případného zápachu usnadnění jejího čištění by měla mít 
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nádrž vyspádované dno a kalovou jímku. Objem nádrže se stanoví jako rozdíl mezi 

součtovou čarou přítoku a odběru.

Nádrž musí být dále označena výstražnou tabulkou „provozní užitková voda“. 

ůže sloužit společně také pro akumulaci dešťových vod, ovšem za předpokladu, že 

zajištěna proti víření vody v nádrži uklidňovacím kusem a rovněž proti případné 

sedimentaci drobných nečistot (vtokový hrnec nebo dvě kolena na potrubí). ddílné 

vody upravené vody musí být čeny tak do 

rozvodného potrubí vody pitné.
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2.1.2

zabývajících se úpravou a čištěním černých odpadních vod

zjednodušeně rozdělit podle toho, jakým způsobem zacházejí s exkrementy. Černé vody 

se mohou přímo kompostovat anebo pouze shromažďovat, případně vysušovat

následné kompostování probíhá někde jinde. Lidské exkrementy totiž obsahují vedle 

dusíku, fosforu a draslíku celou řadu dalších mikroprvků, které se mohou vrátit zpět do 

půdy ve formě cenného hnojiva. Před aplikací na záhony je dobré je zkompostovat, 

přičemž některá zařízení kompostují rovnou, jiné jsou tzv. přestupní stanicí.

které exkrementy skutečně kompostují, mají velkokapacitní zásobník (umístěný 

v suterénu), v němž probíhá kompostovací proces. Klasickým představitelem je toaleta 

–
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2.1.3

ve třicátých letech dvacátého století ve Švéd

konečné využití přímo v místě vzniku, přičemž dobře 

zkompostovaný odpad je hygienicky nezávadný a nezapáchá. cího

navíc neustále významně zmenšuje objem hmoty. ři jednokomorovém 

zásobníku ovšem kompost dobře oddělit od čerstvých fekálií. hygienických 

důvodů proto některé typy obsahují výměnné či rotační zásobníky, v nichž

několik měsíců dozrává a stává se hygienicky nezávadným.
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2.1.4

2.1.5
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ZAŘÍZENÍ NA SEPARACI SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH 

NO –

Tento typ toalet slouží k oddělení žluté a případně i hnědé splaškové odpadní 

vody. Řešení odkanalizování realizované tímto způsobem je vhodné zejména v menších 

oblastech nebo domácnostech. No – y separují moč od fekálií. Poté se moč 

uskladňuje a odděleně od fekálií se zpracovává. Při shromažďováním tak nedochází 

k jejímu mísení s jinými druhy odpadních vod velmi malým množstvím, 

např. 0,2 až 0,5 l vody – odvíjí se od použitého druhu no – . Žluté vody pak 

lze použít přímo na hnojení půdy. Skladba nutrientů je vhodná pro všechny typy půdy.

Na obrázku 2.1.2 hází no –

a na obrázku 2.1.3 se hází no – .
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SUCHÝ PISOÁR

Suchý pisoár je typem zařízení, které pro splachování 

nevyužívá vodu, čímž se redukují náklady na pitnou vodu a dochází k její 100% úspoře. 

Oddělení moči je z hlediska decentralizovaných systémů pouze prvním krokem, avšak 

významnou úsporou pitné vody a také s výhodami pro ČOV a recipient. Při použití 

tohoto systému dochází k zamezení vstupu nut tů do splaškových odpadních vod.

ují a následně využívají v koncentrovaném stavu.

Na obrázku 2.1.4 hází suché pisoáry typu 

rovněž znázorněn princip fungování suchého pisoáru.
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VNITŘNÍ VODOVOD PROVOZNÍ VODY

Provozní vodu, která vznikne úpravou šedé odpadní vody, nazýváme zpravidla 

vodou bílou. Důležitá je zmínka, že se jedná o vodu nepitnou. Z toho vyplývá, že 

vodovod, který má sloužit pro její rozvod, nesmí být v žádném případě přímo spojen

s vodovodem vody pitné. Pokud je doplňování systému se zpětným využitím šedých 

vod řešeno prostřednictvím vody pitné, tak musí být vodovod s pitnou vodu chráněn 

proti možnému zpětnému průtoku provozní vody. současné době se nejvíce využívá 

technologické schéma složené z membránového bioreaktoru a zařízení s

desinfekcí. V minulé době se používaly systémy aktivace s vloženým plovoucím 

nosičem, pískovým filtrem a desinfekcí pomocí UV 

provozní vodou rozvádí tuto vodu k jednotlivým výtokovým 

armaturám a splachovačům. Potrubí zejména výtokové musí být řádně 

označeny tak, aby bylo všem potenciálním uživatelům a rovněž zaměstnancům údržby 

jasné, že se jedná o vodovod s nepitnou vodou.  Označení se provádí buďto nápisem 

,,Nepitná voda“ anebo zákazovou značkou. 
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KONCEPCE ODVODNĚNÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Hlavním cílem klasické koncepce odvodnění zájmového území je jeho napojení 

a pokud možno co nejrychlejší odvedení odpadních vod z tohoto území pomocí 

gravitační trubní sítě. Vlivem stále se zhoršujících podmínek pro budování klasické 

kanalizační sítě způsobených klesajícím počtem obyvatel s malou hustotou zástavby je 

nutné uvažovat o změně strategie pro odvodnění zbývajících, neodkanalizovaných 

oblastí. Důsledkem těchto skutečností došlo k uznání alternativních způsobů dopravy 

odpadních vod. 

Výsledná odvodnění zájmového území je dána vhodnou kombinací 

technických principů, kterými jsou stoková soustava, stokový systém a doprava 

odpadních vod a musí být sestavena s dlouhodobým výhledem a v souladu s plánem 

rozvoje vodovodů a kanalizací. Technické řešení pak může být realizováno

individuální, centralizované, nebo decentralizované řešení čištění odpadních vod. 

Individuální řešení znamená nakládat s odpadními vodami prostřednictvím 

výstavby domovních ČOV, nebo pravidelného vyvážení domovních žump. Podstatou 

centralizovaného řešení je výstavba stokového systému odvádějícího veškeré odpadní 

vody na jednu ČOV pro celé zájmové území případě skupina obcí). Naproti 

tomu decentralizované řešení znamená nakládání s odpadními vodami přímo v daném 

zájmovém území jejich čištěním na více malých ČOV. 

.1 
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INDIVIDUÁLNÍ ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

nejjednodušší způsoby individuální likvidace odpadních vod patří 

vybudování žumpy jímky) nebo septiku. Žumpy ovšem slouží pouze k

které musejí být následně vyváženy. Z hlediska možného zpětného využití odpadních 

vod se nabízí možnost zřízení septiku. Jedná se o nejjednodušší formu čištění, tomu 

však odpovídá také účinnost. U septiku je dosahováno pouze malého procenta vyčištění 

odpadních vod . Nejen ekonomicky se tak jeví zajímavěji řešení 

vybudováním některých druhů domovních ČOV. [vlastní tvorba]

MEMBRÁNOVÁ ČOV

Jedná se o ČOV s vyšším než nařízením vlády požadovaným standardem

účinnost je tak velmi vysoká a vyčištěná odpadní voda může posléze dosahovat 

parametrů vody užitkové p čistíren je firma ASIO, výrobc

čistírny odpadních vod AS . Princip jejího fungování 

spočívá v tom, že před ní osazena čerpací stanice se dvěma čerpadly s mělnícím 

zařízením, dále vý česlový koš a zdvihací zařízení. jejím 

měrný s trojúhelníkovým přelivem, ultrazvukovou sondou a vyhodnocovací 

9

VARIOcomp 125N/D/ULTRA je vybavena částí primární, 

s nitrifikační a denitrifikační zó membránovou, sloužící k separaci aktivovaného 

kalu a vyčištěné vody. Předčištěná splašková odpadní voda z primární části zbavená 

hrubých nečistot gravitačně přepadá přes norné stěny do nitrifikační části. Nitrifikace 

probíhá simultánně s denitrifikací v aktivační nádrži čistírny do 

nitrifikační zóny vhání rootsovým dmychadlem. Druhé rootsovo dmychadlo se využívá 

regeneraci membránových modulů. ptimálního provzdušnění vod je dosaženo 

pomocí j linného provzdušňovacího systému. Důkladného promíchání 

ních vod při denitrifikačním procesu se docílí ponorným mícha . Peristaltické 

dávkovací čerpadlo zajištuje dávkování síranu železitého do aktivační části ČOV. 

ktivovaný kal je potom separován membránovými od vyčištěné vody.
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DOMOVNÍ VEGETAČNÍ ČOV

Základem dobré funkce vegetační čistírny je provedení ideálního ého

předčištění. Hlavním cílem mechanického stupně je zadržení co největšího množství 

plovoucích a usaditelných nerozpuštěných látek. Po kém stupni čištění 

následuje filtrační prostředí s mokřadní vegetací. Jeho úkolem je pomocí filtrace zadržet 

případné přitékající nerozpuštěné látky, především však musí zajistit odstranění 

organického amoniakálního znečištění, ění fosforu, síry, těžkých kovů

dalších kontaminantů prostřednictvím přítomných bakterií ve štěrkové náplni. 

poslední stupeň může být použita stabilizační nádrž, ve které probíhají samočisticí 

přítokových koncentrací znečištění. 

4
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CENTRALIZOVANÉ ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

dnešní době je odpadní voda z domácností odváděna a následně čištěna 

zpravidla centralizovaným systémem. Toto řešení má ovšem několik nedostatků. Mezi 

zásadní patří ten, že odpadní vodu je nutno transportovat na dlouhé vzdálenosti, a tudíž 

je potřeba z důvodu odvedení velkého množství odpadních vod volit poměrně velké 

profily kanalizačních potrubí. Dochází tak ke ztrátě živin, čímž zaniká možnost jejich 

zpětného využití. Dále pak nesmíme opomenout ani hledisko ekonomické a ekologické. 

né odvádění odpadních vod rozlišujeme tři základní typy 

stokových soustav

jednotná stoková soustava

veškeré druhy odpadních vod jsou dopravovány společnou trubní sítí 

směrem na ČOV

oddílná stoková soustava

každý druh odpadních vod se odvádí samostatnou trubní sítí a nedochází 

jejich mísení

modifikovaná stoková soustava

vzájemná kombinace výhod jednotné a oddílné stokové sítě v rámci 

soustavného odvodnění

Odpadní voda může být v rámci centralizovaného odvádění dopravována na 

základě

gravitačního principu

tlakového, s použitím zařízení na hydraulickém či pneumatickém 

vakuového principu podtlakové kanalizace



30

NTRALIZOVANÉ ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH 

PĚTOVNÝM ŽITÍM (SYSTÉM DESAR)

Vlivem demografického, technického a ekonomického vývoje společnosti 

dochází k ovlivnění nejen spotřeby vody jako takové, ale i k ovlivnění

složení vod odpadních. přihlédnutím na stále se zvyšující potřeby a požadavky 

obyvatelstva, průmyslu i zemědělství na spotřebu vody je nutné hledat nové způsoby 

řešení její úspory. 

Systém DESAR se tak stává alternativou centralizovaného odvádění odpadních 

vod, a to zejména v řídčeji obydlených oblastech, kde by cena za vytvoření 

centralizovaného odvádění odpadních vod byla ekonomicky neúnosná. 

ílem tohoto systému je fungovat na základě respektování koloběhu vody 

v přírodě. Decentralizované systémy totiž udržují pevnou látku i kapalné frakce 

odpadních vod v blízkosti místa jejich vzniku. Díky tomu dochází ke zkrácení a 

uzavření vodního cyklu v domácnostech, čímž vzniká nejen úspora pitné vody, ale 

i úspora finanční.

Pro lepší využití jednotlivých látek obsažených v odpadních vodách je nezbytná 

separace odpadů s různou kvalitou, jejich důkladné čištění a zpětné využívání

. Vlivem odděleného hospodaření s odpadními vodami lze snadno docílit 

její přeměny na přírodní o a také předcházet šíření choroboplodných zárodků 

obsažených právě v těchto vodách. Rovněž se tak dá zamezit znečišťování ostatního 

a půdy. 
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NEKONVENČNÍ ARANŽOVÁNÍ SANITÁRNÍCH SYSTÉMŮ 

Tento zatím ještě nový systém zahrnuje celou řadu možností jak netradičně 

nakládat s odpadní vodou. základě se může sestavit celé řešení, nebo se 

použijí jen některé části tak, aby byl výsledek co onomičtější.

snížit množství vypouštěných odpadních vod, nebo 

vat např. odběr pitné vody s využíváním vod srážkových nebo provozní . 

Tento systém se tak stává vhodným doplňkem k centralizovanému, ale především pak 

k decentralizovanému systému odvádění odpadních vod.

Jednotlivé využití některých částí NASS se zabývají (tam, kde je již 

splašková centrální kanalizace

využití srážkových vod

úspora odběru vod na splachování, praní, závlahu (až 50%

recyklací šedých vod u větších objektů

využití vod ze sprch na splachování, dále využití tepla, využití na závlahu 

výhoda v noměrnosti produkce a spotřeby

případným využití odpadních vod na závlahu

některých zvláštních podmínkách, např. při nedostatku jiné vody

se tím pádem stává dalším příkladem likvidace odpadních vod, zejména 

v místech, kde není veřejná kanalizační síť v blízkém dosahu. podobně jako systém 

.
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ZÁVĚR

teoretické části bakalářské práce byla zmíněna potřeba hospodárného 

nakládání s pitnou vodou a byly představeny možnosti vedoucí k jejím úsporám

díky zpětnému využívání splaškových odpadních vod na činnosti, kde není pitná voda 

nezbytně nutná. 

utné si však uvědomit, že ne každý je ochoten takovýto způsob likvidace od

padních vod zvolit. V dnešní době vychází většinou nejlevněji vypouštět nevyčištěné 

odpadní vody do veřejné kanalizace, než je čistit přímo v místě jejich vzniku. Ale jak 

bylo již uvedeno, v odlehlejších místech a méně frekventovaných oblastech, kde se 

veřejná kanalizační síť nenachází vůbec, nebo je velmi vzdálená, přichází tato varianta 

do úvahy. Dále bychom měli také zvážit, pro jaký účel budou případně tyto vody 

opětovně využívány. Například myšlenka opakovaného užití vyčištěných šedých vod na 

splachování, úklid a popřípadě na praní má podle mě své opodstatnění. Ovšem důkladně 

vyčištěné a hygienizované šedé vody lze užít třeba i ke sprchování. A tady podle mě 

začíná hrát důležitou roli psychika člověka. Ne každý je totiž ochoten se umývat vodou, 

která už byla jednou znečištěná, a to i když má téměř parametry vody pitné. Opatrný 

bych byl i v otázce jejich užití na zavlažování, i když zde asi záleží na konkrétním 

případu. Jedná li se například o místo, v jehož okolí se nachází studna zdroj pitné 

, zavlažování bych raději z obavy možné kontaminace podzemní vody nevolil.

U černých vod souhlasím s myšlenkou jejich možného využití na hnojení, ale na druhou 

stranu instalace zařízení typu suchý pisoár nebo no – x toaleta může u leckoho 

vyvolávat jisté pochybnosti. Hlavní otázkou zde asi bude možný zápach v

případně opět jen “ daných jedinců. Vždy je proto nutné zvážit veškeré v

nakládání odpadní vodou a poté zvolit pokud možno tu nejoptimálnější.

Jednotlivé metody zabývající se možností opakovaného využití splaškových 

odpadních vod však mají v současnosti své opodstatnění. Stávají se vhodným 

doplněním metod pro využívání vod srážkových a lze proto v budoucnosti předpokládat 

rozšiřování a zdokonalování.
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B VÝPOČTOVÁ ČÁST

VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A 

KONCEPČNÍM ŘEŠENÍM INSTALACÍ V CELÉ BUDOVĚ 

A JEJICH NAPOJENÍ NA SÍTĚ PRO VEŘEJNOU P TŘE

B.1.1 ZADÁNÍ

Jedná se o novostavbu bytového domu v Kvasinách, č.p. 423, 

nad Kněžnou. Projekt pro daný objekt zpracovává řešení kanalizace a vodovodu. Objekt 

bytového domu je nepodsklepený a má pět nadzemních podlaží. se nachází 

parkovací prostory pro automobily 7 parkovacích stání , kočárkárna skladovací 

prostory pro obyvatele bytového domu. 2.NP až 4 se nachází vždy čtyři bytové 

nachází tři bytové jednotky a technická místnost objektu. Na 

bytové jednotky, které se nachází v 2.NP až 4 se uvažují vždy tři obyvatelé. Na 

bytové jednotky v 5. NP se uvažují postupně dva, tři a čtyři obyvatelé. V celém 

bytovém domě se tedy uvažuje celkem 45 obyvatel. 

Sítě technického vybavení jsou vedeny souběžně s komunikací, která se nachází

před objektem bytového domu. Napojení bude provedeno na stávající veřejný 

vodovodní řad o velikosti DN 80 a stávající jednotný kanalizační řad o velikosti DN

400.
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B.1.2 BILANCE POTŘEBY VODY

bytovém domě se uvažuje celkem 45 obyvatel lokální příprava teplé vody.

Počet obyvatel: n = 45

Součinitel denní nerovnoměrnosti: kd 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh 

Specifická potřeba vody vyhlášky č. 120/2011 Sb.

bytový fond
3 

tekoucí teplou vodou teplá

3

růměrná denní potřeba vody: 

p

Maximální denní potřeba vody: 

p . kd 

Maximální hodinová potřeba vody:

h 1/24 . Qp . kd .kh . 4320 . hod

Roční potřeba vody:

p
3

B.1.3 BILANCE POTŘEBY TEPLÉ VODY

Počet obyvatel: n = 45

Potřeba teplé vody: q = 40 l/

Celková potřeba teplé vody:



35

BILANCE ODTOKU ODPADNÍCH VOD

B.1.4.1 SPLAŠKOVÁ ODPADNÍ VODA

Počet obyvatel: n = 45

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh 6,8 

růměrný denní odtok splaškové vody: 

p

Maximální denní odtok splaškové vody: 

p . kd 

Maximální hodinový odtok splaškové vody:

h p .kh 6,8

Roční odtok splaškové vody:

p
3

B.1.4.2 DEŠŤOVÁ ODPADNÍ VODA

Výpočet množství srážkových vod

Druh odvodňované plochy Střechy nepropustnou horní vrstvou

Součinitel odtoku:

Odvodňovaná plocha: 
2

Redukovaná plocha:
2

Druh odvodňované plochy Dlažby pískovými spárami

Součinitel odtoku:

Odvodňovaná plocha: 
2

Redukovaná plocha: 45,32 
2
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Druh odvodňované plochy Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár

Součinitel odtoku:

Odvodňovaná plocha: 
2

Redukovaná plocha:
2

Druh odvodňované plochy Zatravněné plochy

Součinitel odtoku:

Odvodňovaná plocha: 
2

Redukovaná plocha:
2

Celková odvodňovaná plocha: = ∑ A
2

2

Dlouhodobý srážkový úhrn: 774 Královéhradecký kraj 0,774

Roční množství odváděných srážkových vod: . 0,774 880,65
3



37

VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM 

ROZPRACOVÁNÍM DÍLČÍCH INSTALACÍ 

B.2.1.1 NÁVRH PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY

Návrh je pro jednotlivé bytové jednotky proveden pomocí zjednodušené metody 

krátkodobá odběrová špička Hodnoty potřeby vody vychází z normy ČSN 06 0320 

né soustavy v budovách – Příprava teplé vody – avrhování a projektování.

ytová 21, 31, 41,

počet osob: 3

podlahová plocha: 76,72 m2

Bytová jednotka: , 42

počet osob: 3

podlahová plocha: 76,69 m2

ístnost – zařizovací předmět č potřeba TV

– 1 x vanová koupel

Umývárna + WC – 1 x mytí rukou

Obytná kuchyně – mytí nádobí 

ú mytí podlahy

∑ 103,4

Návrh zásobníku

DRAŽICE OKCE 180 příloha v část

Jedná se o elektrický přímotopný zásobníkový ohřívač vody.

Doba ohřevu 10˚C na 60˚C elektrickou energií: 5 hodin.
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Bytová jednotka: 23, 33, 43

počet osob: 3

podlahová plocha: 68,85 m2

Místnost – zařizovací předmět Č potřeba TV 

– 1 x vanová koupel

Umývárna + WC – 1 x mytí rukou

Obytná kuchyně – mytí nádobí 

ú mytí podlahy

∑ 101,8

Návrh zásobníku:

DRAŽICE OKCE 180 viz příloha v části B.2.3

Jedná se o elektrický přímotopný zásobníkový ohřívač vody.

103,8

Doba ohřevu 10˚C na 60˚C elektrickou energií: 5 hodin.

Bytová jednotka: 24, 34, 44

počet osob: 3

podlahová plocha: 63,27m2

Místnost – zařizovací předmět č potřeba TV 

– 1 x vanová koupel

Umývárna + WC – 1 x mytí rukou

Obytná kuchyně – mytí nádobí 

ú mytí podlahy

∑ 100,6

Návrh zásobníku:

DRAŽICE OKCE 180 viz příloha v části B.2.3

Jedná se o elektrický přímotopný zásobníkový ohřívač vody.

102,6

Doba ohřevu 10˚C na 60˚C elektrickou energií: 5 hodin.
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Bytová jednotka:

počet osob: 4

podlahová plocha: 100,21
2

Místnost – zařizovací předmět č potřeba TV 

– 1 x vanová koupel

Umývárna + WC – 1 x mytí rukou

ú mytí podlahy 1,0 20

∑ 102

Návrh zásobníku:

DRAŽICE OKCE 200 viz příloha v části B.2.3

Jedná se o elektrický přímotopný zásobníkový ohřívač vody.

20

Doba ohřevu 10˚C na 60˚C elektrickou energií: 5,5

Místnost – zařizovací předmět č potřeba TV 

Obytná kuchyně – mytí nádobí 8

Návrh zásobníku:

DRAŽICE viz příloha v části B.2.3

Jedná se o elektrický beztlakový zásobníkový ohřívač vody.

8

Doba ohřevu 10˚C na 60˚C elektrickou energií: .
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Bytová jednotka:

počet osob: 3

podlahová plocha: 68,30 m2

Místnost – zařizovací předmět č potřeba TV 

– SM 1 x sprchování 1 x 

Umývárna + WC – 1 x mytí rukou

Obytná kuchyně – mytí nádobí 

ú mytí podlahy

∑ 46,6

Návrh zásobníku:

DRAŽICE OKCE 125 viz příloha v části B.2.3

Jedná se o elektrický přímotopný zásobníkový ohřívač vody.

25 46,6

Doba ohřevu 10˚C na 60˚C elektrickou energií: 3,8 

Bytová 

počet osob: 2

podlahová plocha: 64,85 m2

Místnost – zařizovací předmět č potřeba TV 

– SM 1 x sprchování 1 x 

Umývárna + WC – 1 x mytí rukou

Obytná kuchyně – mytí nádobí 2 x

ú mytí podlahy

∑ 44

Návrh zásobníku:

DRAŽICE OKCE 100 viz příloha v části B.2.3

Jedná se o elektrický přímotopný zásobníkový ohřívač vody.

00 44

Doba ohřevu 10˚C na 60˚C elektrickou energií: 3,0
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DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

Dimenzování bylo provedeno podle normy ČSN 75 5455 Výpočet vnitřního 

výpočtu byl použit software Microsoft Excel.

.1 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY A PŘÍPOJKY

Schéma pro dimenzování potrubí studené vody [vlastní tvorba –

výkresová příloha
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B.2.1.2.2 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

1.2.2: Schéma pro dimenzování potrubí teplé vody [vlastní tvorba] 
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DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU

1.2.3: Schéma pro dimenzování potrubí požárního vodovodu [vlastní tvorba] 
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B.2.1.3 NÁVRH VODOMĚRŮ

Návrh vodoměrů je uskutečněn na základě výše provedeného dimenzování 

vodovodu studené vody a vychází z technických podkladů od výrobce. Jedná se 

o vodoměry od firmy Maddalena viz příloha v části B.2.3 .

B.2.1.3.1 NÁVRH BYTOVÉHO VODOMĚRU

Návrh: jednovtokový suchoběžný bytový vodoměr Maddalena TT

3

Posouzení na minimální průtok:

WC nádržka, popř. myčka nádobí

Posouzení na maximální průtok studené vody:

Posouzení je provedeno na odběrných úsecích, na nichž jsou vodoměry osazeny. 

Posouzení je provedeno na 1,15 násobek největšího vypočteného průtoku studené vody 

jednotlivých úseků. Největší hodnota průtoku činí 0,54 l/s.

d
3

d

d
3

3

3 3
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B.2.1.3.2 NÁVRH DOMOVNÍHO VODOMĚRU

Návrh: vícevtokový mokroběžný domovní vodoměr Maddalena

100 0,028

20
3

Posouzení na minimální průtok:

WC nádržka, popř. myčka nádobí

Posouzení na maximální průtok studené vody:

Posouzení je provedeno na odběrném úseku, na němž je vodoměr osazen. 

Posouzení je provedeno na 1,15 násobek vypočteného průtoku studené vody v úseku. 

Největší hodnota průtoku činí 2,12 l/s.

d
3

d

d
3

3

3
20

3
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B.2.1.4 VÝPOČET ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY

Změna délky potrubí

Δl = α . L . Δt 

Δl……………změna délky potrubí 

L…………….výpočtová délka potrubí

Δt…………....rozdíl mezi teplotou studené a teplé vody 

Δt = 55 – ˚C = 45 

α …………….součinitel teplotní roztažnosti 

α = 0,12 

Volná kompenzační délka

Δl
0,5

…………..volná kompenzační délka

k…………….materiálová konstanta

D…………….vnější průměr potrubí 

Δl……………změna délky potrubí 
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.4: Schéma kompenzačních délek [vlastní tvorba] 
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DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ KANALIZACE

Řešeným objektem je bytový dům, kde součinitel odtoku 0,5 výpočtu byl 

použit software Microsoft Excel.

Průtok splaškových vod:

. √ ∑ DU

……………...součinitel odtoku 0,5 0,5

∑ …………součet výpočtových odtoků

Průtok dešťových vod vod:

…….............průtok srážkových vod (l/s)

i……………….intenzita deště (l/s. 2

A…...................půdorysný průmět odvodňované plochy (m2

Výpočtové odtoky DU jednotlivých zařizovacích předmětů:
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B.2.2.1.1 DIMENZOVÁNÍ SPLAŠKOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ

: Schéma dimenzování připojovacích potrubí na větvi S9 [vlastní tvorba] 
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: Schéma dimenzování připojovacích potrubí na větvi S10 [vlastní tvorba] 
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: Schéma dimenzování připojovacích potrubí na větvi S11 a S12

[vlastní tvorba] 
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Pozn. Větev S12 je shodná s větví S11.

B.2.2.1.2 DIMENZOVÁNÍ SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO  POTRUBÍ

potrubí vedené v instalační šachtě

potrubí vedené v
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B.2.2.1.3 DIMENZOVÁNÍ SPLAŠKOVÉHO SVODNÉHO POTRUBÍ

potrubí vedené pod stropem 1. NP

potrubí vedené v zemi

B.2.2.1.4 DIMENZOVÁNÍ DEŠŤOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ

potrubí vedené v instalační šachtě

potrubí vedené v
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B.2.2.1.5 DIMENZOVÁNÍ DEŠŤOVÉHO SVODNÉHO POTRUBÍ

potrubí vedené pod stropem 1. NP

potrubí vedené v

Pozn. Průtok pro úsek RN ’ dosazen z návrhu retenční nádrže. Jedná se o regulovaný 

průtok srážkových vod viz část .2.2

6 DIMENZOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

p o

……………....průtok splaškových vod (

………………...trvalý prů

p………………..čerpaný průtok (l/s

………………...průtok srážkových vod 
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DIMENZOVÁNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE

� intenzita deště  
1

� návrhová periodicita srážek p = 0,2 rok
1

� součinitel odtoku srážkových povrchových vod 

Stanovení retenčního objemu:

� = ∑ A
2

…………. edukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy
2

……………půdorysný průmět odvodňované té 
2

……………součinitel odtoku srážkových vod 

2

o střecha
2

o střecha

o chodník
2

o chodník

o parkoviště
2

o parkoviště

o tráva
2

o tráva

� o

o ……....regulovaný odtok srážkových vod retenční dešťové nádrže (l/s)

i………….intenzita deště
1

…..........půdorysný průmět odvodňované plochy 
2

o
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� d – o
3

w………..součinitel stoletých srážek

hd………..návrhový úhrn srážky ( p

trvání srážky 

.……..redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m
2

……….. hladiny retenční dešťové nádrže (
2

o……….regulovaný odtok srážkových vod retenční dešťové nádrže (l/s)

………. .doba trvání srážky (min) stanovené návrhové periodicity p

5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 60,00 120,00

(m²) 1137,79 1137,79 1137,79 1137,79 1137,79 1137,79 1137,79 1137,79

o 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

hd 12,00 18,00 21,00 23,00 25,00 27,00 29,00 35,00

(mᶟ) 12,63 18,43 20,82 22,08 22,31 22,54 20,72 15,27

240,00 360,00 480,00 600,00 720,00 1080,00 1440,00 4320,00

(m²) 1137,79 1137,79 1137,79 1137,79 1137,79 1137,79 1137,79 1137,79

o 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

hd 39,00 44,00 49,00 50,00 51,00 54,00 55,00 85,00

(mᶟ) 4,73 23,59 42,46 65,87 89,28 159,53 232,05 787,16

Navrhuji železobetonovou retenční nádrž o objemu 23,9 m
3
. Vnitřní rozměry 

nádrže činí 2900x5500x1500 mm. Nádrž bude opatřena litinovým poklopem 

o rozměrech 600x600 mm s třídou zatížení A15. Hloubka dna je 3,23
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B.2.2.3 DIMENZOVÁNÍ ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN

Stanovení jmenovité velikosti

� x d

…………maximální odtok dešťových vod (l

………....maximální odtok odpadních vod (l/s)

d………….součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu ště

………….přitěžující součinitel v závislosti na druhu odtoku odpadních

�

�

Navrhuji odlučovač lehkých kapalin Maximální 

průtoku 10 l/s, objem kalové jímky 2000 l, objem ropných látek 238 l.

B.2.2.4 NÁVRH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEPADŮ

Dimenzování pravoúhlého bezpečnostního přepadu

�
1,5

…………….průtok bezpečnostním přepadem

h………………..výška bezpečnostního přepadu

� 0,07 –

…………….součinitel odtoku srážkových vod (

…………….půdorysný průmět plochy střechy (m
2

0,07 – 0,03 . 1,0

00
1,5

394,56

Navrhuji celkem 4 bezpečnostní přepady o rozměrech 100 x 100 mm. Umístění 

přepadů výška spodní hrany nad rovinou střechy se provede po konzultaci se statikem.
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B.2.3 PŘÍLOHY K ČÁSTI B.2

Příloha B.2.1.1 – zásobníky teplé vody ražice ražice

1. popis zásobníku

12
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2. rozměry ohřívače

2.3.2 12
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3. technické parametry

12
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Příloha B.2.1.1 – zásobníky teplé vody Dražice ražice

1. popis zásobníku

13
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2. rozměry ohřívače

13
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3. technické parametry

13
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Příloha B.2.1.1 – beztlakový zásobník teplé vody Dražice BTO IN 10

1. technické parametry

14
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Příloha B.2.1.3.1 jednovtokový suchoběžný bytový vodoměr Maddalena TT

1. technické parametry

15
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Příloha B.2.1.3.2 vícevtokový mokroběžný domovní vodoměr Maddalena TT

16
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C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚVOD

BILANCE POTŘEB

.1.2.1 POTŘEBA VODY

.1.2.2 POTŘEBA TEPLÉ VODY

ODPADNÍCH VOD

.1.3.1 SPLAŠKOVÁ ODPADNÍ VO

.1.3.2 DEŠŤOVÁ ODPADNÍ VODA

PŘÍPOJKY

.1.4.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

.1.4.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

VNITŘNÍ KANALIZACE

VNITŘNÍ VODOVOD

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

ZEMNÍ PRÁCE
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C.1.1 ÚVOD

novostavba bytového domu v Kvasinách

Místo: Kvasiny č.p. 423, parcelní číslo 

K2  Investiční, s.r.o., Koželužská  č.p. 554, 537 01 

Stupeň: Projekt pro provedení stavby

květen 2015

Tomáš Jurek

Projekt pro provedení stavby zpracovává řešení vnitřní kanalizac a vnitřního

vodovodu, včetně jejich přípojek bytového domu v Kvasinách č.p. 423, 

celní číslo 1014/6. Jedná se o zděný objekt pětipodlažního nepodsklepeného 

bytového domu. 1.NP  se nachází parkovací prostory pro automobily 7 parkovacích 

stání , kočárkárna a skladovací prostory pro obyvatele bytového domu. Ve 2.NP až 

4 se nachází vždy čtyři bytové jednotky. pak nachází tři bytové jednotky 

a technická místnost objektu. Jako podkladem pro zpracování projektu sloužilo 

– stavební řešení stavby. Situace s inženýrskými sítěmi k

přiložena n vypracována na základě katastru nemovitostí.

.1.2 BILANCE POTŘEB

C.1.2.1 POTŘEBA VODY

bytovém domě se předpokládá celkem 45 obyvatel a lokální příprava teplé 

vody. Specifická potřeba vody vychází z vyhlášky č. 120/2011 Sb., kde bytový 

uvažuje potřeba 3 tekoucí teplou vodou teplá

.

Specifická potřeba vody:

3

růměrná denní potřeba vody: 

p

Maximální denní potřeba vody: 

p . kd 
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Maximální hodinová potřeba vody:

h p . kd .kh

Roční potřeba vody:

p
3

POTŘEBA TEPLÉ VODY

Hodnoty potřeby vody vychází z normy ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách –

Příprava teplé vody – Navrhování a projektování.

Potřeba teplé vody: q = 40 l/

Celková potřeba teplé vody

.1.3 BILANCE ODTOKU ODPADNÍCH VOD

C.1.3.1 SPLAŠKOVÁ ODPADNÍ VODA

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh 

Průměrný denní odtok splaškové vody: 

p

Maximální denní odtok splaškové vody: 

p . kd 

Maximální hodinový odtok splaškové vody:

h p .kh

Roční odtok splaškové vody:

p
3

C.1.3.2 DEŠŤOVÁ ODPADNÍ VODA

Výpočet množství srážkových 

Druh odvodňované plochy Střechy nepropustnou horní vrstvou

Součinitel odtoku:

Odvodňovaná plocha: 2

Redukovaná plocha: 2
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Druh odvodňované plochy Dlažby pískovými spárami

Součinitel odtoku:

Odvodňovaná plocha: 2

Redukovaná plocha: 2

Druh odvodňované plochy Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár

Součinitel 

Odvodňovaná plocha: 2

Redukovaná plocha: 2

Druh odvodňované plochy Zatravněné plochy

Součinitel odtoku:

Odvodňovaná plocha: 2

Redukovaná plocha: 2

Celková odvodňovaná plocha: = ∑ A 2

2

Dlouhodobý srážkový úhrn: Královéhradecký 

Roční množství odváděných srážkových vod: 3

.1.4 PŘÍPOJKY

.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Bytový dům bude odkanalizován do stávající jednotné kanalizační stoky

400, která je vedena v před objektem. Pro odvod dešťových a 

splaškových odpadních vod bude vybudována nová kanalizační přípojka z

150. Průtok odpadních vod přípojkou činí 8,37 l/s. Napojení přípojky na stávající 

řad bude provedeno jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šac bude nacházet

pozemku před objektem bytového domu. Šachta betonových skruží 

o průměru 1000 mm a opatřena poklopem o průměru 600 mm.
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Na dešťové kanalizaci bude před hlavní vstupní šachtou zřízena monolitická 

železobetonová retenční nádrž o objemu 23,9 3
. Regulovaný od o nádrže činí 3,41 

Potrubí kanalizační přípojky bude uloženo na pískový podsyp o výšce 100 mm a 

bude obsypáno nad vrchol hrdel do výšky 300 mm.

.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Bytový dům bude zásoben pitnou vodou pomocí nově vybudované vodovodní 

přípojky z HDPE 100 SDR 11 63x5,8. Přípojka bude napojena na stávající veřejný 

vodovodní řad, který je veden v komunikaci před objektem. Přetlak vody v místě 

napojení přípojky na řad se rozmezí 0,52 až 0,55 MPa. 

Výpočtový průtok přípojkou činí 2,12 l/s. Průtok byl určen podle normy ČSN 75 5455.

Na stávající veřejný vodovodní řad o velikosti DN 80 bude přípojka napojena 

navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrná sestava 

hlavním uzávěrem vody a vodoměrem DN 40 se bude nacházet ve vodoměrné šachtě 

umístěné na pozemku před objektem.

Potrubí vodovodní přípojky bude uloženo na pískový podsyp o výšce 100 mm a 

bude obsypáno pískem do výšky 300 mm nad vrcholem potrubí. Podél potrubí přípojky 

se umístí signalizační vodič (CU drát izolovaný  CYY 2,5 . Nad potrubím pak bude 

ve výkopu ve výšce 300 mm umístěna výstražná fólie.

.1.5 VNITŘNÍ KANALIZACE

Vnitřní kanalizace odpovídá normám ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760.

Kanalizace odvádějící odpadní vody z objektu bude napojena na nově 

vybudovanou kanalizační přípojku vedenou do stávající veřejné stoky jednotné 

růtok odpadních vod přípojkou činí 8,37
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Svodná potrubí budou vedena pod stropem v prostoru garáže v zakrytá 

a dále v zemi pod úrovní podlahy 1. NP. místě spojení svodného 

dešťového a svodného splaškového potrubí bude zřízena hlavní vstupní šachta, ze které 

ační přípojka do veřejné stoky. Šachta bude provedena 

betonových skruží o průměru 1000 mm a opatřena litinovým poklopem o průmě

třídou zatížení A15.

Svodná potrubí budou pod objektem procházet otvory a svislými drážkami 

v základových konstrukcích. Otvory mají rozměry 300x300 mm, jednotlivé svislé 

drážky pak mají rozměry uvedeny ve výkresech. Prostupy budou vyplněny pískem. 

Jejich umístění je patrné z výkresu půdorysu základů.

Pro čištění splaškových svodných potrubí vedených v bude zřízena vně 

objektu revizní šachta Tegra 425 a uvnitř objektu pak bude zřízena železobetonová 

šachta, v níž bude osazena na svodném potrubí čisticí tvarovka. Dešťové svodné potrubí 

bude mít na své větvi odvádějící srážkové vody z přilehlého parkoviště osazenu rovněž 

revizní šachtu Tegra 425. Tato větev bude navíc vedena přes odlučovač lehkých kapalin 

Splašková odpadní potrubí odvádějící odpadní vody z jednotlivých bytů budou 

instalačních šachtách a podél zdí v ochranné přizdívce 

pomocí větracího potrubí s venkovním prostředím. Ke konstrukcím budou přichycena 

kovovými objímkami s gumovou vložkou. Vždy před přechodem zalomením

odpadního potrubí do svodného na něm bude osazena čisticí tvarovka, a to ve výšce 1 m 

nad úrovní čisté podlahy. Tyto tvarovky tak budou osazeny ve 2. NP a v

Připojovací potrubí budou vedena v nenosných příčkách pod omítkou. Pro 

napojení automatických praček a bytových myček nádobí budou použity podomítkové 

vodní zápachové uzávěrky HL 400.

Dešťová odpadní potrubí odvádějící srážkové vody ze střechy objektu budou 

instalačních šachtách a podél zdí v ochranné přizdívce. Ke konstrukcím budou 
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přichycena kovovými objímkami s gumovou vložkou. Na střeše budou opatřena 

střešním vtokem PVC přírubou . Tyto vtoky budou vybaveny záchytným 

košem o průměru 170 mm na zachytávání nečistot. Vždy před přechodem zalomením

odpadního potrubí do svodného na něm bude osazena čisticí tvarovka, a to ve výšce 1 m

nad úrovní čisté podlahy. Tyto tvarovky tak budou osazeny ve 2. NP a v Dešťová 

přes filtrační šachtu Tegra 1000 do retenční nádrže, z níž je 

zajištěn regulovaný odtok pomocí regulačního prvku typu T 160.

Retenční nádrž byla navržena na periodu srážek 0,2 1
. Regulovaný odtok 

srážkových vod pak byl vypočten podle přirozeného odtoku z původního terénu, jeho 

Pro svodná dešťová i splašková potrubí uložené v budou užity trouby a 

PP MASTER SN 12 uložené na pískovém loži o tloušťce 100 mm a budou 

obsypány pískem do výšky 300 mm nad vrchol hrdel. 

Svodná potrubí vedená pod stropem v

Ke konstrukci stropu se upevní pomocí kovových objímek s vou vložkou. Potrubí 

budou navíc opatřena protimrazovou ochranou pomocí topného kabelu PFP o výkonu 

integrovaným automatickým termostatem, který bude udržovat teplotu potrubí 

v rozmezí 3 – 10˚C.

Dešťová a splašková odpadní potrubí budou rovněž pro

stěnám budou také upevněna pomocí kovových objímek s gumovou vložkou.

Před uvedením kanalizace do provozu musí být provedena zkouška těsnosti 

ČSN 75 6760.
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.1.6 VNITŘNÍ VODOVOD

Vnitřní vodovod odpovídá normám ČSN 75 5455 a ČSN 73 6660.

Vnitřní vodovod objektu bude na nově vybudovanou vodovodní přípojku 

HDPE 100 SDR 11 63x5,8 napojen ve vodoměrné šachtě. Výpočtový průtok 

přípojkou činí 2,12 l/s. Vodoměrná sestava s hlavním uzávěrem vody, vodoměrem 

40 20 
3 a zpětným ventilem bude nacházet 

na přívodním potrubí v betonové vodoměrné šachtě umístěné na pozemku před 

v zeleném pásu. Rozměr šachty je 1800x1200x1500 mm. Potrubí vnitřního 

vodovodu vstoupí do objektu přes v základových konstrukcích ochrannou trubkou 

v hloubce 1,4 m pod terénem. Rozměry prostupu 150x150 mm. Hlavní uzávěr objektu 

se nachází v betonové armaturní šachtě umístěné v místnosti 102 v 1. NP. Rozměr 

šachty je 1800x800x1200 .  Bytové vodoměry 
3 instalačních šachtách a budou přístupné z umýváren 

jednotlivých bytů pomocí dvířek. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní 

řad se dle provozovatele pohybuje v rozmezí hodnot 0,52 až 0,55 MPa.

Ležaté potrubí vnitřního vodovodu bude v

prostoru garáže v 1. NP zakrytá podhledem . Stoupací potrubí bude v

volně podél zdi a dále pak povede v instalačních šachtách společně s dešťovými a 

splaškovými odpadními potrubími kanalizace. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí 

nenosných příčkách pod omítkou. V bytě 51 v

část připojovacího potrubí v

Teplá voda bude připravována lokálně v jednotlivých bytech prostřednictvím 

elektrických zásobníkových ohřívačů Dražice. Na přívodu studené vody k jednotlivým 

zásobníkům bude osazen kulový kohout s odvodněním, zpětný ventil, pojistný ventil

nastavený na 0,6 MPa a tlakoměr.

Součástí vnitřního vodovodu je také požární vodovod. Hadicový systém pro 

první zásah s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m bude osazen v

garáže. Hadicové systémy pro první zásah s tvarově stálou hadicí DN19 délky 30 m pak 

ny v 3. NP a 5. NP vždy na chodbě naproti schodišti. Hadicové systémy 

budou osazeny ve výklenku ve zdivu. Jejich umístění je patrné z výkresů půdorysů 
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vnitřního vodovodu pro jednotlivá podlaží. Požární vodovod je od vodovodu pitné vody 

oddělen prostřednictvím ochranné jednotky EA.

Materiálem pro potrubí vnitřního vodovodu je PPR, PN 20. Úsek vedený 

v Potrubí, které povede vně objektu pod povrchem,

HDPE 100 SDR 11. Svařovat lze jen plastová potrubí stejného 

materiálu od jednoho výrobce. Potrubí požárního vodovodu bude z pozinkované oceli. 

Pro napojení výtokových armatur se použije nástěnek připevněných ke stěně. Plastové 

potrubí musí být spojeno se závitovou armaturou prostřednictvím přechodky 

mosazným závitem. Potrubí, které bude uvnitř objektu vedeno volně podél stavebních 

konstrukcí, bude k těmto konstrukcím připevněno pomocí kovových objímek 

gumovou vložkou. Potrubí vedené v zemi bude uloženo do pískového lože o tloušťce 

100 mm a bude obsypáno pískem do výšky 300 mm nad jeho vrchol. Podél potrubí se 

umístí signalizační vodič (CU drát izolovaný  CYY 2,5 . Uzavíracími armaturami 

budou mosazné kulové kohouty s

Tepelná izolace potrubí vnitřního vodovodu bude provedena z návlekové izolace 

N o tloušťce 20 mm. Ležaté potrubí vedené pod stropem 1. NP bude navíc 

opatřeno protimrazovou ochranou pomocí topného kabelu PFP o výkonu 12W/m s 

integrovaným automatickým termostatem, který bude udržovat teplotu potrubí 

v rozmezí 3 – 10˚C.

Před uvedením vnitřního vodovodu do provozu musí být provedena zkouš

těsnosti podle ČSN EN 806 4.

.1.7 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Jednotlivé zařizovací předměty budou užity podle sestav specifikovaných 

v legendě zařizovacích předmětů. Záchodové mísy budou v každém bytě kombinační.

Horní okraj záchodové mísy bude ve výšce 400 mm nad čistou podlahou. 

umývátka budou opatřena stojánkovými směšovacími bateriemi. Dřezy budou opatřeny 

nástěnnými směšovacími bateriemi. Vanové a sprchové baterie budou rovněž nástěnné. 

Pro napojení automatických praček a bytových myček nádobí budou použity 

podomítkové vodní zápachové uzávěrky HL 400.
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Lze použít pouze výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody dle 

normy ČSN EN 1717.

.1.8 ZEMNÍ PRÁCE

Přípojky a další potrubí vedená pod úrovní terénu se budou ukládat do 

vyhloubených rýh o šířce 1 m. Podsyp potrubí musí být předem dostatečně dobře 

zhutněn. Při provádění je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy s 

hloubkou větší než 1,3 m je nutné opatřit příložným pažením. Dále je nezbytné výkopy 

ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je nutné z prostoru výkopu odčerpávat. 

Výkopek se bude po dobu výstavby ukládat podél jednotlivých rýh. Případná 

přebytečná zemina se pak odveze na skládku mimo staveniště.

Před prováděním zemních prací je nutné vytyčení veškerých inženýrských sítí 

objedná investor nebo dodavatel stavby . Při křížení a souběhu s 

jinými sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, normy Č 2000 5

52, ČSN 33 2000 5 54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto 

sítí. Při zjištění jakéhokoliv nesouladu polohy sítí s mapovými podklady od jejich 

nutná konzultace s příslušným em sítě. V místě křížení a 

v místě souběhu s jinými sítěmi je nutné provádět výkopové práce pouze ručně, a to 

velmi opatrně, bez použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, z 

důvodu možného poškození těchto sítí. Obnažené sítě je pak nezbytné při provádění 

zemních prací zajistit proti jejich případnému poškození. Provozovatelé jednotlivých 

obnažených sítí budou před zásypem výkopů přizváni ke kontrole jejich stavu.

O výsledku kontroly se pak provede zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp 

jednotlivých křížených sítí se uvedou do původního stavu.

Při stavbě je nutno dodržet příslušné ČSN a z čnost 

zdraví při prá .
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C.2 LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
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ZÁVĚR

Bakalářská práce byla zpracována v jejím zadaném rozsahu. Cílem jejího řešení 

je zodpovědný návrh zdravotně technických instalací v bytovém domě

jeho dispoziční uspořádání a funkčnost navržených rozvodů vnitřní kanalizace a 

vnitřního vodovodu.

teoretické části byly zmíněny možné způsoby a metody zabývající se zpětným 

využíváním splaškových odpadních vod v objektech pro bydlení. Byla zde zdůrazněna 

potřeba hospodárného nakládání s byly uvedeny činnosti, u kterých 

může být pitná voda nahrazena vodou provozní.

části výpočtové je řešena analýza zadání s bilancemi potřeb pro daný objekt

dále jsou zde uvedeny výpočty související s návrhem vnitřní kanalizace a vnitřního 

vodovodu.

Část projektová zabývající se jednotlivými instalacemi je vypracována ve formě 

projektu pro provedení stavby. Součástí tohoto oddílu je rovněž technická zpráva a 

legenda zařizovacích předmětů. Jednotlivé výkresy jsou pak přiloženy jako příloha 

k této bakalářské práci.
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Normy, vyhlášky:

ČSN 01 3450 Technické výkresy – – Zdravotně technické a plynovodní 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 

projektování

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN EN 858 2 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 2: Volba 

jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

ČSN 75 6551 odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami

Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 

428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Zákon č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2010 Sb. o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon). Úplné znění vodního zákona – zákon č. 273/2010 Sb.
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POUŽITÝ SOFTWARE:
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ:

– nadzemní podlaží

– jmenovitá světlost

– (vysoce hustý polyetylen

–

– umývátko

– kuchyňský dřez jednoduchý

– záchodová mísa

– koupací vana

– sprchová mísa

– automatická pračka

– bytová myčka nádobí

– podlahová vpust

– střešní vtok

označující zařizovací předměty jsou specifikovány v části C.2. Ostatní zkratky 

užité v textu jsou objasněny přímo v něm. 
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PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ

ROZVINUTÝ ŘEZ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH A 

PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ
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PŘÍP

C.4.10   PODÉLNÝ PROFIL SVODNÉHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ A 
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C.5.3   PŮDORYS 3. NP
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C.5.6   AXONOMETRIE VNITŘNÍHO VODOVODU
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