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1. Úvod 

P edm tem diplomové práce je vypracování provád cí projektové dokumentace pro 

rekonstrukci skeletové budovy na objekt zdravotního st ediska s láze skou pé í a 

rehabilitacemi, ešení vnit ní kanalizace a vnit ního vodovodu. Projekt je vypracován dle 

zákona 183/2006 Sb. [6], vyhlášky 499/2006 Sb. [7], vyhlášky 268/2009 Sb. [8] a vyhlášky 

398/2009 Sb. [21] Rozsah práce je proveden dle sm rnice d kanky .7/2013[1].   

Sou ástí ešení vnit ní kanalizace a vnit ního vodovodu je návrh zp tného využití 

odpadního tepla z vod a zp tného využití šedých vod, návrh provozu vodolé by, výpo et 

bilance splaškových a deš ových vod, dimenzování rozvod  vnit ního vodovodu a vnit ní 

kanalizace, vyhotovení projektové dokumentace pro zdravotn  technické instalace a 

ekonomické vyhodnocení. Projekt dále eší výpo et a posouzení stavebních konstrukcí 

z tepeln  technického hlediska v etn  pr kazu energetické náro nosti budovy. Obsah 

diplomové práce se skládá z textové ásti, výkresové dokumentace a p íloh. 

 Textová ást se v úvodu zabývá sou asným stavem problematiky zp tného využívání 

odpadního tepla z vod a šedých vod, pokra uje metodikou ešení, definicí specifik, volbami 

metod navržených systém  a kon í dosaženými výsledky vyjad ující úspory energií v etn

ekonomického vyhodnocení a návratnosti. Textová ást stavebního ešení obsahuje pr vodní 

zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou ást, zásady organizace 

výstavby, dokumentaci stavby a technickou zprávu ZTI. Diplomová práce kon í záv rem a 

uvedením použitých podklad  a literatury. 

 Výkresovou dokumentaci tvo í stavební výkresy pro realizaci rekonstrukce skeletové 

budovy, výkresy vnit ní kanalizace a vnit ního vodovodu. 

  P ílohy tvo í mj. výpo et a posouzení stavebních konstrukcí z tepeln  technického 

hlediska v etn  pr kazu energetické náro nosti budovy podle kritérií SN 73 0540-2 [9] a 

vyhlášky . 78/2013 Sb. [26], seznam použitých skladeb konstrukcí, dokladovou ást, 

dimenzování rozvod  vnit ní kanalizace a vnit ního vodovodu, hydraulické posouzení 

navrženého p ívodního potrubí, výpo et pot eby teplé vody a tepla na její oh ev, návrh 

domácí vodárny, výpo et pojistného ventilu a expanzní nádoby, bilance splaškových a 

deš ových vod, výpo et schodišt  a porovnání p vodní fotodokumentace chátrající stavby 

s navrženým stavem v 3D vizualizaci. 
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2. Metodika ešení diplomového úkolu 

Hlavní autorovou myšlenkou je najít úsporný energetický potenciál v oblasti ešení 

vnit ního vodovodu a kanalizace. Tématem práce je vypracování návrhu pro zp tné využití 

tepelné energie z odpadních vod ve stávající skeletové budov  v okresním m st

Karviné, která bude zrekonstruována na zdravotní st edisko s láze skou pé í a rehabilitacemi. 

Zp sob využití odpadního tepla je navržen za pomocí nízko nákladového ešení pro p ípravu 

teplé vody s d razem na zohledn ní reálného provozu objektu a vliv  z pohledu tepelné 

techniky. Sou ástí ešení je také navržení zp tného využití šedých vod pro splachování WC, 

mytí podlah, závlahu a o istu zpevn ných ploch. Výsledkem je ekonomické vyhodnocení 

investice do navržených systém  a výkaz ro ní úspory energie pro oh ev TV a pitné vody. 

Následující text se zam í na p ehled a aktuálnost sou asného stavu ešené 

problematiky. Dále se bude zabývat podrobným popisem návrhu ešení pro zadaný objekt a 

záv rem jsou dosažené výsledky a jejich vyhodnocení. 

2.1 Sou asný stav ešené problematiky 

Moderním trendem v souvislosti se snižováním energetické náro nosti budov je hledání 

nových zp sob  ke snižování celkového množství dodané energie, což vede k za azení 

daného objektu do vyšších energetických t íd v pr kazu ENB. Diplomová práce se v tomto 

ohledu zam uje na inovativní ešení využíváním zp tn  získávaného tepla z odpadních 

vod kanaliza ního systému a využíváním šedých vod. 

•    Sou asný stav ešené problematiky zp tn  získávaného tepla z odpadních vod 

Využití zp tn  získávaného tepla z odpadních vod a šedých vod není prozatím 

v našich pom rech obvyklé, p itom zásluhou t chto energetických zisk  lze p i jejich zp tném 

využití snižovat náklady na výrobu tepla, elektrické energie, pop . chladu. O prozatímních 

zkušenostech vypovídají následující odkazy na zahrani ní realizovaná díla, kde bylo pro 

zp tné získání tepla užito r zných druh  tepelných vým ník . 

Tepelné vým níky mohou být vložené do kanaliza ního potrubí (KASSAG 

LANGNAU AG, Švýcarsko, viz [45]), integrované do betonové st ny kanaliza ního potrubí 

(Rabtherm Energy Systéme, Švýcarsko, viz [46]), dále jako p edizolované kanaliza ní potrubí 

s integrovaným ocelovým vým níkem tepla (KASSAG LANGNAU AG, Švýcarsko) i jako 

externí ocelové dvoutrubkové vým níky tepla (JC Equipments Pvt Ltd , Jižní Indie, viz [47]). 
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Obr. 1 a 2 – P íklad tepelného vým níku vloženého do kanaliza ního potrubí a externího 

ocelového dvoutrubkového vým níku tepla [45]; [47] 

    

Obr. 3 a 4 – P íklad tepelného vým níku integrovaného do betonové st ny kanaliza ního 

potrubí a p edizolovaného kanaliza ního potrubí s integrovaným ocelovým vým níkem tepla 

[46]; [45] 

Jako první realizace rekupera ního systému odpadních vod ve ejné kanalizace na sv t

se jeví stavba obnovy hlavní kanalizace v Curychu roku 1997 - 1999. Jedná se o 201 m 

dlouhý tepelný vým ník produkující až 1 000 kWh energie za hodinu, což šet í 100 litr

topného oleje za hodinu a znamená snížení 1 500 CO2 ro n  a výrazn istší vzduch pro 

obyvatele m sta. [48] 

Obr. 5 – Snímek po ízený ze stavby obnovy hlavní kanalizace v Curychu z roku 1 999 [48]  
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Mezi další úsp šn  realizované projekty pat í nap . stavba obchodního centra 

v n meckém Leverkusenu (wellnes, fitness, ordinace), stavba švýcarské rezidence 

Wässerwiesen ve Winterthur-Wülflingenu i rakouského víde ského kanálu obchodního 

et zce, kde byly použity tepelné vým níky integrované do betonových kanaliza ních skruží. 

V našich pom rech se odvážný investor teprve hledá. Je otázkou, zda sou asná 

úsporná opat ení legislativn  p inutí stavební firmy a lenské státy Evropské unie zabývat se 

touto problematikou podrobn ji a zp tné využívání odpadního tepla zaznamená pokrok 

obdobn  jako využívání solární energie.   

•    Sou asný stav ešené problematiky využívání šedých vod 

V termínech a definicích platné evropské normy SN EN 12056-1 [13] je šedá voda 

definována jako splašková odpadní voda neobsahující fekálie a mo . Jedná se tedy o vodu 

z umyvadel, sprch, van, kuchy ských d ez , pra ek, my ek nádobí apod. Využívání šedé 

vody, stejn  jako využívání deš ové vody, je vhodný zp sob, jak snížit náklady spojené se 

spot ebou pitné vody a napomáhat životnímu prost edí. 

 Zkušenosti s problematikou využití šedých vod v eské republice nejsou dostate n

rozší eny, op tovné využití dokonce neomezuje žádný zákon, vyhláška ani p edpis. Avšak 

nap . v sousedním N mecku již existují normy (DIN), které informují o možnostech využití 

šedých vod a tamní firmy nabízejí mnohem širší sortiment za ízení, než je tomu práv  v R. 

Proto se m že jevit tato oblast jako perspektivní. Nejvhodn jší uplatn ní nachází investice do 

systému na využití deš ových nebo šedých vod u objekt  ob anské vybavenosti, jako nap . u 

škol, hotel , lázní apod., které naskýtají možnosti v tšího využití t chto vod. 

 První praktické zkušenosti p i nakládání s šedými vodami poskytují zahrani ní státní 

technické normy (DIN, BS). Na ekonomické výhody využívání šedé vody poukazuje p íklad 

z pr myslové školy v n meckém Wolfbachu, která využívá filtra ní za ízení na využití šedé 

vody. Voda z 16 sprch je po p efiltrování využívána ke splachování toalet. Ro n  tak škola 

ušet í kolem 2 500 Eur. [43] 

Stejn  jako u systém  pro zp tné využívání tepla z odpadních vod je využití šedých 

vod v eské republice nep íliš rozší ené. Lze p edpokládat, že s pravidelným navyšováním 

ceny za vodné a sto né se budeme brzy otázkou využití šedých vod pravideln  zabývat nejen 

v zahrani í, ale také u nás. 
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2.2 Zásady ešení 

Metodika ešení ve svém úvodu nejprve definuje, jakým zp sobem jsou ešeny 

jednotlivé oblasti týkající se specifického ešení vnit ní kanalizace a vnit ního vodovodu. 

Dále pokra uje výpo tovou ástí zpravidla odkazující se na p ílohy diplomové práce. Jedná se 

o stanovení pot ebného množství teplé vody, celkového množství odpadních vod k získání 

tepelné energie na základ  navrženého provozu v objektu a podrobn  poukazuje na 

problematiku stanovení pot ebné výsledné teploty odpadních vod.  

Napojení objektu na sít  technické infrastruktury 

Objekt zdravotního st ediska bude odkanalizován prost ednictvím stávající kanaliza ní 

p ípojky, která je napojena na jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu. P ípojka za íná v 

míst  hlavní istící šachty p ed objektem a kon í napojením na ve ejnou kanalizaci. 

 Stávající vodovodní p ípojka byla posouzena výpo tem na nový požadovaný pr tok a 

vyhodnocena jako nevyhovující. Z kapacitních d vod  je navržena nová vodovodní p ípojka. 

len ní potrubí 

Návrh systému k využití využívaných šedých vod vyžaduje realizaci složit jšího ešení 

rozvod  potrubí odvád jící splaškové vody. V systému vnit ní kanalizace bude pot eba 

realizace trojího odpadního potrubí. První bude zvláš  odvád t splaškové erné a šedé 

nevyužívané vody (v tev A a B, viz výkresová dokumentace), které vyžadují náro n jší 

zp sob išt ní na op tovné využití. Druhé odpadní potrubí bude pro deš ové vody (v tev C). 

Na t etí odpadní potrubí (v tev D) budou napojeny hydromasážní terapeutické vany a sprchy 

vodolé ebnému provozu - z t chto využívaných šedých vod je navrženo zp tné získávání 

odpadního tepla a nahrazování pitné vody. 

Výškové uspo ádání a spádování svodného potrubí 

Výškové uspo ádání a spádování je nutné vy ešit za p edpoklad  dodržení minimální 

krycí vrstvy nad horní hranou potrubí uvnit  objektu a také krycí vrstvy zeminy (násypu) p i 

výstupu z objektu kv li nezámrzné hloubce. P i vedení nesmí dojít ke st etu jednotlivých 

potrubí, pro k ížení platí norma SN 73 6005 [22]. Zárove  je vhodné myslet na hloubkové 

osazení zaizolované podzemní nádrže s tepelným vým níkem a akumula ní nádrže do terénu 

a zabránit tak nevhodným terénním úpravám. Hlavní roli ve výškovém uspo ádání hrálo 

zam ení skute né výšky dna hlavní isticí šachty p ímo na míst  stavby. P i realizaci musí 

být dodržen spád jednotlivých v tví dle rozvinutých ez  ve výkresové ásti PD. 
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Využití šedých vod jako úspora tepelné energie a pitné vody 

Vzhledem k obecnému nedostatku zkušeností se zp tným využitím neseparovaných 

šedých vod je navrženo v projektu využití nejmén  zatížených odpadních vod z provozu 

vodolé by – z hydromasážních za ízení a p íslušných sprch. Tepelná energie splaškových 

šedých vod bude využita pro p edeh ev TV a po odejmutí tohoto tepelného potenciálu budou 

šedé vody sekundárn  využity. Ochlazené šedé vody jsou navrženy ke splachování toalet, 

úklidu, zavlahování a o ist  zpevn ných ploch. Využíváním šedých vod dojde k odleh ení 

systému vnit ní kanalizace a úspo e pitné vody.  

P ed prvním použitím šedých vod pro úklid prob hne ur ení pom ru množství chlóru 

v gramech na 1 m3 vody, pop . nutnost dezinfek ních prost edk  obsahující chlór. Množství 

zbytkového chlóru ve vodách odvád ných dále do istírny m stských odpadních vod nebo do 

vodního recipientu nesmí narušit jejich následné biologické išt ní nebo samo isticí 

schopnost vodního recipientu a musí být v souladu se stanoveným limitem dle kanaliza ního 

ádu nebo povolení vodohospodá ského orgánu [28]. 

 Místa použití systému šedých vod budou ozna ena nápisem „Nepitná voda: ŠEDÁ 

VODA!“.  

Využití deš ových vod jako úspora pitné vody 

Z výpo tu úspor pitné vody nahrazením šedými vodami vyplývá, že navržený 

vodolé ebný provoz vyprodukuje nadbytek odpadních vod a bude docházet k nadm rnému 

odvád ní využívaných šedých vod p epadem z akumula ní nádrže do kanalizace pro ve ejnou 

pot ebu. Lze p edpokládat, že jakost deš ových vod ve srovnání s navrženými 

využívanými šedými vodami by byla po p íchodu do kontaktu se st ešní krytinou, odpadními 

potrubími a filtry více znehodnocena. Z t chto praktických a ekonomických d vod  nebudou 

navrženy deš ové vody k dalšímu využití. 

Hluk a orosování potrubí 

P i odvodn ní plochých st ech je z ízeno vnit ní deš ové odpadní potrubí. Vnit ní 

deš ové odpadní potrubí však umož uje p ímý styk s vn jším prostranstvím a musí se 

izolovat a zamezit tak vzniku tepelných most . Aby bylo minimalizováno obt žování 

hlukem, je navrženo zvukov  izola ní potrubí. Materiál je navržen dle systému OSMA Skolan 

dB, které dosahuje hodnot hlukové emise 21 dB. Dalšímu snížení p enosu hluku zabrání 

kotvení ocelovými objímkami s pryžovou výstelkou. Na ukládanou trubku Skolan dB bude 

namotán plst ný rukáv jako izolace proti kondenza ní vod  z orosení. 
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Filtrace 

Vzhledem k tomu, že nahrazení pitné vody separovanými šedými vodami ze sprch a 

vodolé ebného provozu není navrženo pro praní prádla, nevyžaduje systém kvalitn jší filtraci 

a zvýšené nároky na išt ní. Zp tné využití je navrženo pro splachování toalet, úklid, závlahu 

a o istu zpevn ných ploch. První fázi filtrace p edstavuje inertní filtr umíst ný uvnit

podzemní nádrže p i nátoku šedých vod. Hrubou filtrací budou odstran ny hrubé ne istoty 

jako vlasy a vlákna. Ochranu pr chodem jemnými tryskami p i splachování WC bude 

zajiš ovat jemný filtr ur ený pro montáž do tlakového potrubí navržené domácí vodárny.  

Odv trání 

Odv trání vnit ní kanalizace bude prodloužením odpadních potrubí nad st echu tak, aby 

zápach nevnikal do objektu. Stejn  tak podzemní nádrže pro umíst ní tepelného vým níku a 

akumulaci šedých vod budou samostatn  odv trány. Revizní poklopy budou pachot sné. 

Kapacita vybavení provozu vodolé by 

Sou ástí obsahu zadání diplomové práce je navrhnout provoz vodolé by. Práv

odd lení vodolé by zdravotního st ediska se jeví jako nejzajímav jší z pohledu využívání 

odpadního tepla z vod a využívání šedých vod. Veškeré výpo ty jsou nastaveny na 

hydromasážní terapeutická za ízení spole nosti BTL zdravotní technika, a.s.[49]. 

Jedná se o celot lové vany BTL-3000 Sandea a BTL-3000 Litea, kon etinové ví ivé 

vany na dolní kon etiny BTL-3000 Tenea 20 a horní kon etiny BTL-3000 Cornea 20 a BTL-

3000 skotské st iky 10.  

Obr. 6 – Hydromasážní terapeutická za ízení navržena ve vodolé ebném provozu [49]  

Recyklace šedých vod 

P i dopracování projektové dokumentace by bylo vhodné analyzovat ešení recyklace 

šedých vod, protože není ekonomické vypustit kvalitn  upravenou vodu do m stské OV. 

Inspiraci lze hledat p edevším za hranicemi R, nap . v N mecku existují r zné zp soby, jak 

je možné šedou vodu technicky recyklovat. Tato technologie se zna n  liší v její složitosti, 

velikosti, výkonu, kvality a investice.  
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2.2.1 Stanovení pot eby teplé vody v jednotlivých provozech 

Pro zjišt ní celkové pot eby teplé vody pro ešený objekt je nutné stanovit pot ebu TV 

v jednotlivých provozech. P edpokladem pro správné ur ení množství TV jsou asové doby 

lé ebných procedur a odbavení pacienta, po et zam stnanc  a pacient , kapacita vybavení 

provozu a otevírací doba objektu. Délka stanovené týdenní pracovní doby dle zákoníku práce 

pro zdravotnická za ízení iní 40 hodin týdn  [27]. 

Tab. 1: Stanovení p edpokládaného provozu 

Podl. Provoz 

Po et 
zam stnanc
za 1.pracovní 

sm nu 

Doba 
 vyšet ení / 

lé by 

Odbavení
1 pacienta

 pro 
výpo et 

Kapacita 
provozu 

Max. po et
pacient  za 
1. pracovní 

sm nu 
Vodolé ba 2 8 - 15 45 min. 8  zdrav. za ízení 88 
Rehabilitace 5 30 - 45 min. 45 min. 5 masáž. lehátek 48 
Recepce 1 - - 1 pracovní st l - 
Kancelá
ú etní 

1 - - 1 pracovní st l - 
1.NP

Ordinace 1 20 min. 30 min. 1 lehátko 23 
P ípravna 5 10 min. 5 lehátek 
Vyšet ovna 5 10 min. 

30 min. 
5 lehátek 

80 

Elektrolé ba 2 8 - 10 min. 30 min. 6 lehátek 96 
2.NP

Psycholog 1 30 - 45 min. 45 min. 1 pracovní st l 10 
1.NP
2.NP

Úklid 2 800 m2 - 

 25 - 355 

Tab. 2: Stanovená týdenní pracovní doba 

 Den Pracovní sm na P estávka 
Pond lí 7:00 - 15:30 hod. 11:00 - 11:30 hod. 
Úterý 7:00 - 15:30 hod. 11:00 - 11:30 hod. 
St eda 7:00 - 15:30 hod. 11:00 - 11:30 hod. 

tvrtek 7:00 - 15:30 hod. 11:00 - 11:30 hod. 
Pátek 7:00 - 15:30 hod. 11:00 - 11:30 hod. 
Sobota 
Ned le 

zav eno 

Výpo et pot eby teplé vody v jednotlivých provozech je proveden na základ

SN 06 0320/2006 Tepelné soustavy v budovách - P íprava teplé vody - Navrhování a 

projektování [1] a dle Tab. 1 a Tab. 2., viz P íloha . 17. 
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2.2.2 Stanovení celkové pot eby teplé vody 

Stanovení celkové pot eby teplé vody je množstvím studené vody procházející 

podzemní zaizolovanou jímkou, které získá tepelnou energii z odpadních šedých vod a je dále 

vedeno do nep ímo natáp ného oh íva e TV. 

Celková pot eba teplé vody za den: 

3168,1116811 mlmcdw == , viz P íloha . 17.

2.2.3 Stanovení množství odpadní vody k získání tepelné energie 

 Za ú elem zisku odpadního tepla budou využívány odpadní vody ze sprch a z provozu 

vodolé by. Celková množství jsou stanovena na základ  Tab. 1 a Tab. 2 pomocí odvození z 

kalorimetrické rovnice a návrhové výstupní teploty ze za izovacích p edm t . Po áte ní 

teplota odpadní vody ze sprch je uvažována w1 = 40°C [32], teplota z vodolé ebného provozu 

w2 = 37°C [51]. 

ts QQ =   

twtsws cmcm θθ ∆=∆ ....    

).().( 00 ttss mm θθθθ −=−    

tttsss mmmm θθθθ −=− ..    

ssttts mmmm θθθθ +=+ 00 ..   

st

sstt

mm

mm

+
+

=
θθ

θ0

Tab. 3: Celková množství odpadní vody k získávání tepelné energie 

Za izovací 
p edm t 

Dávka vody [l]
( w1 = 40°C) 

Dávka vody [l]
( w2 = 37°C) 

Po et dávek 
za sm nu [-] 

Celkové 
mn. dávek[l] 

Sprchy (pacienti) 37,5  - 72 m2 = 2 700 
1x BTL-3000 Sandea  - 280 12 m3 = 3 360 
2x BTL-3000 Litea   - 220 24 m4 = 5 280 
2x BTL-3000 Tenea   - 140 24 m5 = 3 360 
2x BTL-3000 Cornea  - 25 24 m6 = 600 

mcww = 15 300 

Celkové množství odpadní vody k získávání tepelné energie za den (sm nu): 

33,1530015 mlmcww ==   
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2.2.4 Stanovení výsledné teploty odpadních vod v jímce 

Teplota odpadních šedých vod svedených do zaizolované podzemní nádrže, která 

obsahuje potenciáln  využitelné odpadní teplo z vod, se vyjád í váženým pr m rem teplot dle 

kalorimetrické rovnice (viz Tab. 3) s vlivem tepelných ztrát uvažovaných dle vztahu: 

xpjpzpof θθθθθθ ∆−∆−∆−∆−=    

kde: 

f je výsledná teplota šedé vody ponížená o tepelné ztráty [°C]; 

0  pr m rná teplota šedé vody dle objemového p ítoku [°C]; 

zp  tepelná ztráta na oh átí za izovacího p edm tu p es teplosm nnou plochu [°C]; 

p  tepelná ztráta pr tokem dávky šedé vody potrubím v zemi [°C]; 

pj  tepelné ztráty v zaizolované podzemní jímce [°C];

x  tepelné ztráty zohled ující další dopl ující ztráty [°C]. 

Vážený pr m r teploty šedých vod dle objemového p ítoku 

Pr m rná teplota šedých vod t0 svedených do podzemní nádrže se ur í pomocí 

váženého pr m ru celkového množství dávek a teplot odpadních vod z jednotlivých provoz

za 1 pracovní sm nu dle Tab. 3. 

i

wji

m

m

Σ

Σ
=

θ
θ

.
0 [30]  

kde: 

mi  je i - té množství vypušt né dávky odpadní vody do nádrže [m3]; 

wi   i - tá teplota vypušt né dávky odpadní vody do nádrže [°C]. 

Pr m rná teplota odpadní vody dle objemového p ítoku: 

6003360528033602700

37.60037.336037.528037.336040.2700
0 ++++

++++
=θ    

C°= 53,370θ
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Tepelná ztráta na oh átí za izovacích p edm t

Tepelná ztráta zohled uje p ibližný asový pokles teploty vody p es teplosm nnou 

plochu za ízení vodolé by b hem lé ebného procesu a sprchových vani ek p i sprchování. 

Zm na teploty zp se vyjád í dle vztah : 

=∆ 6,3..
. i

dwi

Ti
zp t

cm

φ
θ [30] 

)(.. wizpiTi AU θθφ −= [30]  

kde: 

Ti  je celkový tepelný tok [W]; 

ni   po et dávek za sm nu [-]; 

mi   hmotnost obsahu vody za sm nu [kg]; 

cdw   m rná tepelná kapacita vody [kJ/(kg.K)]; 

ti   as [h]; 

U  sou initel prostupu tepla st nami [W/(m2.K)]; 

Ai  teplosm nná plocha za izovacího p edm tu [m2]; 

zp   teplota za izovacího p edm tu [°C]; 

wi   teplota vody na výtoku ze sm šovací baterie [°C]. 

Za izovací p edm ty: 

materiál:         akrylát  

tlouš ka st ny:       4 mm 

sou initel tepelné vodivosti :     0,2 W/(m.K)  

sou initel prostupu tepla U:       3,57 W/(m2.K)  

Tab. 4: Podíl za izovacích p edm t  na poklesu teploty o 

Za izovací Ti U A zp wi ni cdw ti zp,i

p edm t [W] [W/(m2.K)] [m2] [°C] [°C]  [-] 
mi

[kg] [kJ/(kg.K)]  [hod] [°C] 
wi - 

zp,i

Sprchy 
(pac.) 

46,3 0,81 40 72 37,5 0,008 0,01 39,99 

BTL Sandea 165 3,56 12 280 0,25 0,13 36,87 

BTL Litea 135 2,9 24 220 0,25 0,13 36,87 

BTL Tenea 82,6 1,78 24 140 0,25 0,13 36,87 

BTL Cornea 21,8

3,57 

0,47

24 
37 

24 25 

4,18 

0,25 0,19 36,81 

zp (vážený pr m r dle zp,i a množství vody z jednotlivých za izovacích p edm t ) = 0,1 

Pokles teploty vlivem ochlazení vody o za izovací p edm ty: Czp °=∆ 10,0θ
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Tepelná ztráta pr tokem v potrubí uloženého v zemi 

Tepelná ztráta zohled uje podélnou zm nu teploty p es zaizolované potrubí vedoucí od 

napojení zápachových uzáv rek za izovacích p edm t  do samotné podzemní jímky. Výpo et 

je proveden dle vyhlášky .193/2007 Sb. [31]. Zm na teploty p je dána rovnicemi [30]: 

wwi

iT
iP cm .'

6,3.,
,

φ
θ =∆ [30]

)(.. ,0, aiimiiT lU θθφ −= [30] 

  
kde: 

T,i  je celkový tepelný tok pro i-té potrubí [W]; 

m‘i   i-tý hmotnostní pr tok proudící odpadní vody [kg/h]; 

cww   m rná tepelná kapacita odpadní vody [kJ/(kg.K)]; 

U0  sou initel prostupu tepla válcovou st nou [W/(m.K)]; 

li  délka i-tého úseku potrubí [m]; 

im,i   po áte ní teplota látky v i-tém potrubí [°C]; 

a   teplota v okolí potrubí [°C]. 

Výpo et sou initele prostupu tepla zaizolovaného potrubí: 

Dd

D

sd

d

sd

U

eizttti .

1
ln

.2

1

.2
ln

.2

1

).2.(

10

αλλα

π

+⋅+
−

⋅+
−

= [31] 

kde: 

U0 je sou initel prostupu tepla válcovou st nou [W/(m.K)]; 

D  vnit ní pr m r trubky [m]; 

d  vn jší pr m r trubky [m]; 

diz  vn jší pr m r izolace [m]; 

iz  sou initel p estupu tepla na povrchu izolace [W/(m2.K)]; 

i  sou initel p estupu tepla na vnit ní stran  trubky [W/m2.K]; 

iz  sou initel tepelné vodivosti tepelné izolace [W/(m.K)];

tr  sou initel tepelné vodivosti materiálu trubky [W/(m.K)]. 
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Poznámka: 

Sou initel p estupu tepla i [W/(m2. K)] mezi médiem a vnit ním povrchem trubky lze 

p i b žných výpo tech je zanedbat, protože tepelný odpor p i tomto p estupu tepla je relativn

malý. [50] 

Sou initel p estupu tepla e [W/(m2. K)] mezi povrchem potrubí a okolním vzduchem 

se pro p ibližné výpo ty uvažuje 10 W/(m2. K). [50] 

Hodnota sou initele tepelné vodivosti ( iz a tr) závisí také na teplot  a ve výpo tu je 

uvažována jako konstanta. 

Svodné splaškové potrubí DN 110 (103,6 x 3,2 mm t =0,150 W/(m. K) [52]) je 

provedeno z potrubí systému OSMA KG-Systém (PVC)®, kruhové tuhosti SN 4 [52]). 

Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm s povrchovou úpravou tvo ící parot snou zábranu 

kašírovanou hliníkovou fólií PAROC section AluCoat T, iz =0,034 W/(m. K) [50]. 

Výpo et a vyhodnocení sou initele prostupu tepla izolovaného potrubí: 

)./(34,0)./(295,0 .2007/193,00 KmWUKmWU Sb =≤=   

Výpo et po áte ní teploty látky a teploty v okolí potrubí: 

xzpwim θθθθ ∆−∆−= 11, [30]  

  
Po áte ní teplota odpadních vod ze sprch s odkazem na Tab. 4: 

Cim °=−−= 19,398,001,0401,θ

Po áte ní teplota odpadních vod z hydromasážních za ízení s odkazem na Tab. 4: 

Cim °=−−= 13,3674,013,0372,θ

Teplota v okolí potrubí (v zemin ) dle SN [9] je uvažována pro výpo et: 

Ca °= 5θ . 

Pro výpo et poklesu teploty v potrubí je nutné nejprve spo ítat tepelnou ztrátu potrubí 

vedoucí zvláš  ze sprch (pr m r. vzdálenost 28 m) a z vodolé by (pr m r. vzdálenost 35 m): 

WT 282)519,39(.28.295,01, =−=φ   

WT 321)513,36(.35.295,02, =−=φ   
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Výpo et hmotnostního pr toku ze sprch m‘1 a z vodolé by m‘2: 

Celková pot eba vody pro sprchy iní 2 700 l = 2 681,1 kg za sm nu 8,5 hod.: 

hkgm /4,315
5,8

1,2681
'1 ==   

Celková pot eba vody pro vodolé bu iní 12 600 l = 12 511,8 kg za sm nu 8,5 hod.: 

hkgm /0,1472
5,8

8,12511
'2 ==   

Díl í výpo et poklesu teploty v potrubí ze sprch p,1 a vodolé by p,2 : 

CP °==∆ 77,0
18,4.4,315

6,3.282
1,θ   

CP °==∆ 19,0
18,4.0,1472

6,3.321
2,θ   

Celková zm na teploty p se vypo te dle vztahu: 

2,1, PPP θθθ ∆+∆=∆    

CP °=+=∆ 96,019,077,0θ   

Tepelné ztráty v zaizolované podzemní jímce 

Zjednodušená metoda je založena na p edpokladu, že odpadní voda v podzemní jímce 

se neustále dopl uje a do potrubí SV proudí nová voda o stálé teplot . Je tak uvažováno s 

ustáleným tepelným stavem, tedy se stacionárními podmínkami.  

Velikost podzemní jímky je navržena tak, aby množství objemu odpadní vody 

obsahovalo dostatek tepelné energie k p edání tepla oh ívanému množství pitné vody na 

vypo tenou výstupní teplotu TV z podzemní jímky i v d sledku nesoudobosti provozu. Do 

výpo tu nevstupuje po áte ní ochlazení p ivád jícím množstvím vody do prázdné nádrže 

v dob  zahájení provozu a ochlazení t chto šedých vod v d sledku provozních p estávek.  

P edm tem práce není provedení výpo tu simulace p edpokládané stratifikace. 

Zanedbání vlivu rozdílných teplot v r zných výškových úrovních v nádrži je provedeno za 

p edpokladu rovnom rného p ítoku odpadních vod a výsledného tvaru zaizolované podzemní 

plastové sva ované samonosné nádrže. 
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Tepelná ztráta zohled ující další dopl ující ztráty 

Ve výpo tu jsou zohledn ny tepelné ztráty na výslednou teplotu šedých vod rezervou 

x = 2 %. Jedná se o tepelné ztráty mající zanedbatelný vliv, pop . z fyzikálního hlediska 

složit  popsatelný dynamický vliv.  Nap . tepelnou ztrátu zohled ující rozdíl návrhové teploty 

vnit ního vzduchu ai = 24°C [9] a teploty vody w1 = 40°C [32], resp. w2 = 37°C [50]; 

tepelnou ztrátu zohled ující rozdíl teploty vody a teploty t la vyšet ující osoby (36,3 až 

36,5°C – vážený pr m r dle v ku lov ka st ední a vyšší v kové skupiny); tepelnou ztrátu 

pr tokem vypušt né dávky šedé vody potrubím v interiéru; tepelnou ztrátu zp sobenou 

tepelnými vazbami; tepelnou ztrátu odparem, tepelnou ztrátu technologickou nekázní p i 

realizaci, jiné tepelné ztráty. 

Tepelná ztráta zohled ující ztráty dle 4.5: 

2

02,0.3702,0.40 +
=∆ xθ   

Cx °=∆ 77,0θ

Výsledná teplota odpadních vod v zaizolované podzemní jímce 

Výsledná teplota odpadních vod v podzemní jímce: 

77,0096,010,053,37 −−−−=fθ

Cf °= 6,35θ

Výsledek je pro výpo et zaokrouhlen na stranu bezpe nosti. 

2.3 Volba metody ešení využívání odpadního tepla z vod jako úspora 

zemního plynu 

2.3.1 Návrh tepelného erpadla 

P i studii možností využívání odpadního tepla z vod se práce zprvu zam ovala na 

použití tepelného erpadla. Nevýhody tohoto ešení spo ívají ve složité technologii, 

akumulaci teplé vody a investi ních nákladech, provozních nákladech na kompresor a 

pomocných erpadel. Velkou nevýhodou tepelných erpadel pro dané využití je omezení 

vstupní teploty na primární stran , která m že být max. 15°C až 20°C (dle typu T ).  
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P itom teplota odpadních vod z vodolé ebných provoz  se pohybuje kolem 36°C. Muselo by 

tak docházet k ochlazování odpadní vody pitnou vodou z vodovodní p ípojky, což je 

nežádoucí a kontraproduktivní. Záv rem je, že použití T  není vhodným ešením pro využití 

odpadního tepla z vod v láze ském provozu. 

2.3.2 Návrh tepelného vým níku 

Tento návrh se zabývá metodou využívání odpadního tepla z šedých vod, p i níž je 

použit zjednodušený výpo tový postup pro návrh protiproudého vým níku, který je 

analogicky aplikován na dané konkrétní ešení.  

Odpadní vody o pr m rné teplot f  = 35,6°C a pr toku m’1  = 0,5 l/s budou svedeny do 

podzemní jímky, která bude tepeln  izolována. Potrubí zásobující oh íva  studenou vodou 

z vodovodní p ípojky o teplot 10 = 10°C a pr toku m’2 = 0,365 l/s systém oh evu TV bude 

pono eno do odpadní vody, ímž bude docházet k p edávání tepelné energie a p edeh ívání 

studené vody p ed plnohodnotným oh evem na p edpokládanou teplotu 55°C. 

Dá se p edpokládat, že trubkový m d ný vým ník pro ú ely využívání odpadního 

tepla z vod je mén  vhodný a nebude mít takové parametry jako deskový vým ník, který 

dokáže dosáhnout lepšího p iblížení st edních teplot a v p ípadech využití odpadního tepla je 

každý stupe  znatelný pro ekonomiku a návratnost. Trubkový vým ník pot ebuje mít pro 

svou funkci mnohem vyšší teplotní rozdíl mezi primární a sekundární stranou. Práce 

v následujícím textu poukazuje na možný návrh trubkového a deskového vým níku, nicmén

podrobnému stroja skému návrhu a konkrétním podmínkám se nev nuje. 

Využívané šedé vody ur ené ke zp tnému získání tepelné energie budou áste n

akumulovány v zaizolované podzemní nádrži s tepelným vým níkem. Jedná se o nepatrný 

akumula ní objem (cca ¾ m3) sloužící k vyrovnání asové nesoudobosti provozu p i p ítoku a 

odtoku vody.  

Dále je pot eba mít na pam ti, že zne išt né vody zanáší vým ník a zhoršují tak jeho 

vlastnosti (U). Je tedy zapot ebí zajistit dobrou úpravu (odkalování, filtraci, tangenciálními 

odlu ova i) odpadní vody. Dále omezit zanášení tím, že vým ník bude navržen tak, aby 

nap tí kapaliny na deskách ( ) bylo na vyšší hodnot  (vyšší turbulence), což znateln  zmírní 

zanášení. Vým ník by m l být také snadno p ístupný k údržb , aby dle pot eby jej bylo 

možné tlakem vody jednoduše opláchnout. P i provozu je vhodné vést záznamy teplot, 

p ípadn  i hydraulické ztráty, kdy p i ur ité zm n  parametr  by byl doporu ený servis 

( išt ní). 



Diplomová práce 

32 

Návrh trubkového vým níku 

Tab. 5: Vstupní veli iny pro výpo et teplosm nné plochy vým níku 

Odvád ná odpadní šedá voda Podzemní jímka P ivád ná pitná studená voda 
→= slm /5,0'1 slm /365,0'2 =←

→°= Ct 6,35'1 Ct °=← 00,10'2

↓°= Ct ?''1 Ct °=↑ 00,22''2

→= )./(18,4 KkgkJc

Plocha vým níku 

A = ? m2

 = 1 225 W/(m2.K) )./(18,4 KkgkJc =←

Celková délka l [m] potrubí se stanoví ze vztah  pro výpo et protiproudého vým níku tepla: 

)'''(..')'''(..' 222111 ttcmttcmQ −=−= (16)  

sttAQ ∆= ..α (17)  

'

''
ln

'''

t

t
tt

tst

∆
∆

∆−∆
=∆ (18)  

r

A
l

..2 π
= (19)  

kde: 

Q  je tok tepla teplosm nnou plochou [m];

m’1  hmotnostní pr tok odpadní šedé vody [l/s]; 

m’2  hmotnostní pr tok p ívodní pitné vody [l/s]; 

t’1  teplota vstupní odpadní vody do nádrže [°C]; 

t’’1  teplota výstupní odpadní vody z nádrže [°C]; 

t’2  teplota vstupní pitné vody do nádrže [°C]; 

t’’2  teplota výstupní pitné vody z nádrže [°C]; 

tst   logaritmická st ední teplotní hybná síla [°C]; 

t’  teplotní hybná síla na prvním konci vým níku [°C]; 

t’’  teplotní hybná síla na druhém konci vým níku [°C]; 

A   teplosm nná plocha [m2]; 

  sou initel p estupu tepla mezi odpadními vodami a potrubím s pitnou vodou. 

Pozn.:  Sou initel p estupu tepla  se pohybuje dle údaj  výrobc  850 až 1 600 

W/(m2. K) a zahrnuje také prostup st nou potrubí. Uvažováno je s pr m rnou 

hodnotou  = 1 225 W/(m2. K). 
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Výpo et: 

WttcmQ 30818)1022(.4180.365,0)'''(..' 222 =−=−=

Ct
cm

Q
t °=+=+= 76,1810

4180.5,0

30818
'

.'
'' 2

1
1

Ctst °=
−

=∆ 04,11

76,8

68,13
ln

76,868,13

235,1
04,11.1225

30818

.
m

t

Q
A

st

==
∆

=
α

ml 11
0195,0..2

35,1
==

π
  

Výsledek:   Aby byl spln n požadavek vstupních a výstupních charakteristik pro trubkový 

vým ník, tak musí být délka potrubí 11 m (Cu 42 x 1,5 mm). 

Obr. 7: Schematické znázorn ní p edeh evu pitné vody trubkovým vým níkem pro teploty 

vody zleva 10°C, 15°C, 20°C, 25°C 

   

Obr. 8: Model podzemní zaizolované jímky s trubkovým m d ným vým níkem (pokra .) 
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Obr. 8: Model podzemní zaizolované jímky s trubkovým m d ným vým níkem (dokon ení) 

Návrh deskového vým níku 

P i návrhu atypického deskového vým níku autor spolupracoval s p edním 

dodavatelem tepelných vým ník  firmou Alfa Laval. Výsledné parametry jsou uvedeny 

v Tab. 6. 

Tab. 6: Parametry deskového vým níku Alfa Laval 

Parametr Primární strana Sekundární strana 

Kapalina Voda Voda 

Tepelná vodivost [W/(m.K)] 0,617 0,606 

Hmotnostní pr tok [kg/s] 0,5 0,365 

Vstupní teplota [°C] 35,6 10 

Výstupní teplota [°C] 22 25,5 

Sou initel p estupu tepla [W/(m2.K)] 4113 

Teplosm nná plocha 1 vým níku [m2] 0.9 

Po et desek [ks] 13 

Materiál / tl. desek  ALLOY 316 / 0.40 
Délka x ší ka x výška [mm] 884 x 264 x 591 

Výsledek:   K využívání odpadního tepla dle zadaných parametr  posta í 13 deskových 

nerezových vým ník  Alfa Laval. 

    
Obr. 9: Model deskového vým níku ALLOY 316/0.40 
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2.4 Volba metody ešení využívání šedých vod jako úspora pitné vody 

  V projektu je navrženo využití nejmén  zne išt ných šedých vod a to ze sprch a 

vodolé ebného provozu p edstavující 8 hydromasážních zdravotnických za ízení pro lé bu 

r zných oblastí lidského t la. Bude z ízena akumula ní nádrž o objemu 1 600 l, která bude 

zdrojem vody pro domácí vodárnu s tlakovou nádobou o objemu 200 l. 

Do akumula ní nádrže budou svedeny využívané šedé vody po p edání tepelné energie 

tepelnému vým níku z izolované podzemní nádrže. Akumula ní nádrž pro ochlazené šedé 

vody je umíst na na chladném míst  v zemi na severní sv tové stran  a není vystavena 

p ímému slune nímu zá ení. 

Šedá voda bude využívána bez hygienického rizika na splachování toalet a úklid, 

zavlahování a išt ní zpevn ných ploch. 

2.4.1 Návrh domácí vodárny 

Princip návrhu za ízení pro jímání a rozvod šedé vody je navržen dle odborné 

literatury [3], [4] s ohledem na ochranu proti zne išt ní pitné vody ve vnit ních vodovodech a 

všeobecné požadavky na za ízení na ochranu proti zne išt ní zp tným pr tokem dle SN EN 

1717 [24]. P íloha . 9 obsahuje výpo et tlakových ztrát, výpo et pr toku, posouzení 

zapínacího p etlaku a posouzení sací strany erpadla. 

 Rozvod vody bude provád n p es sací hadici opat enou sacím košem a zp tným 

ventilem, která bude umíst na cca 150 - 200 mm pod vrchní hladinou akumula ní nádrže.  

Šedé vody budou svedeny do akumula ní nádrže již hrub  p efiltrované. Tlakové 

potrubí za erpadlem bude dopln no o jemný filtr se zp tným proplachem, ímž bude 

zabrán no vniknutí nejjemn jším ne istotám do pr m ru 0,1 mm (nap . písek). K maximální 

istot  p isp je i instalace klidného nátoku, jehož pomocí p itékající voda nerozví í dno, u 

kterého mohou sedimentovat p ípadné ne istoty. 

Hlavním cílem domácí vodárny a nastavením elektronické ídící jednotky bude dát 

p ednost používání šedé odpadní vody místo vody z vodovodu. ídící jednotka bude 

kontrolovat stav hladiny vody v podzemní nádrži s šedou vodou (CRYSTAL 1 600). Pokud je 

vody v nádrži dostatek, domácí vodárna erpá a dodává vodu z nádrže. Dojde-li voda 

v nádrži, dopl ování pitnou vodou bude p es automaticky ovládaný výtok, akumula ní nádrž 

tak p evezme funkci p erušovací nádrže. V navrženém systému nem že docházet ke spojení 

vody z vodovodního adu a šedé odpadní vody z nádrže dle SN EN 1717. 
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 Automatický ovládaný ventil je ovládán p es plovákový spína . idlo plovákového 

spína e bude umíst no p ibližn  100 - 150 mm nad dnem nádrže. V p ípad  poklesnutí 

hladiny vody v nádrži pod tuto hodnotu bude využívána pitná voda z vodovodního adu. 

Napojení na ve ejnou kanalizaci je p es p epad se zápachovou uzáv rkou a zp tnou 

klapkou 

  Pro správnou funkci navrženého systému je zapot ebí d kladné dodržování 

následujících opat ení: 

• akumula ní nádrž bude umíst na na severní sv tovou stranu v blízkosti zdravotního 

st ediska, tedy v chladném míst  s minimálním p ímým sv tlem, ímž se zabrání 

podpora vzniku mikroorganism , 

• nahromad nou šedou vodu není vhodné v nádrži dlouho zdržovat. Nádrž je nutno 

vypustit a vy istit minimáln  1x za 60 dní, stejn  tak je pot eba vy istit p ívodní 

potrubí, 

• k išt ní za izovacích p edm t  budou využívány pouze ekologické sofistikované 

isticí prost edky (biologicky rozložitelné) s šetrným vztahem k životnímu prost edí 

bez obsahu fosfát , 

• omezení použití nevhodných chemických látek (krev, barvy, b lidla, aj.), 

• údržba filtru minimáln  1x za 30 dní, 

• p i nedostatku vody v nádrži bude zabezpe eno automatické dopl ování nádrže pitnou 

vodou. Vniknutí šedé i deš ové vody do vnit ního vodovodu musí být zabrán no dle 

normy SN EN 1717 [24], 

• napojení p epadu na kanalizaci pro ve ejnou pot ebu bude opat eno za ízením proti 

vniknutí vzduté vody dle SN EN 12056-4 [9], ímž bude zabrán no vniknutí 

splaškových vod do nádrže, a zárove  umožn no odtékání vody v p ípad  jejího 

nadbyte ného množství, 

• zajistit informovanost o výše zmín ných opat ení všem zam stnanc m a pacient m 

zdravotního st ediska a jiným uživatel m, kte í se mohou dostat do styku s navrženým 

systémem využití šedých vod ze za ízení vodolé by a p íslušných sprch, 
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• místa použití systému šedých vod budou ozna ena nápisem „Nepitná voda: ŠEDÁ 

VODA!“ a symboly v souladu s národními nebo místními p edpisy [33], viz obr 10.  

Obr. 10: Symboly „Pitná voda“ a „Nepitná voda“ [33]

• Potrubí, nádrže, uzavírací armatury, apod. r zných vodovod  se musí p im en  a 

trvale ozna it nap . vhodným barevným proužkem, který umožní identifikaci a zamezí 

provozním omyl m. Symboly a nápisy budou umíst ny tak, aby poutaly pozornost na 

tento odchylný zp sob od b žné praxe. [33] 

2.5 Dosažené výsledky 

Dosažené výsledky p edstavuje vykázání množství úspory tepelné energie, pitné vody a 

ochrany životního prost edí. Ekonomické zhodnocení obsahuje predikované investi ní 

náklady na po ízení navržených systém . Sou ástí je také poukázání na smysl hledání úspor 

v podob  graf  meziro ních nár st  cen za zemní plyn a vodné a sto né v Moravskoslezském 

kraji za uvedená období. Na záv r dosažených výsledk  je vypo tena návratnost zvláš  pro 

systém na využití šedých vod a pro systém na zp tné využití odpadního tepla z vod. 

2.5.1 Stanovení množství úspory tepelné energie 

 Úspora tepelné energie p edstavuje snížení množství energie pot ebné k oh evu celkové 

pot eby TV (11,168 m3) na 55°C v nep ímo natáp ném oh íva i. Využíváním odpadního tepla 

se m ní vstupní parametr teploty vody z obvyklých 10°C na 22°C. 

 Tepelným zdrojem pro oh ev TV v objektu je uvažována kaskáda dvou plynových kotl

s ú inností n = 90%. 

 P edpokládán je po et pracovních dní za rok nd = 250 dní.  
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 Denní pot eba energie E [kWh] pro oh ev celkového množství pot ebné TV: 

)(.. 21 ttcmE −= [32]  

Denní úspora energie Eden [kWh] pro oh ev celkového množství pot ebné TV: 

2210 EEE −=∆ [32]   

kde: 

m  hmotnost vody [kg]; 

t1 teplota vstupní vody [°C]; 

t2 teplota výstupní vody [°C]; 

c   m rná tepelná kapacita vody [W.h/(kg. K)]; 

E10  pot eba energie p i teplot  vstupní vody 10°C [kWh]; 

E22  pot eba energie p i teplot  vstupní vody 22°C [kWh]. 

Výpo et: 

kWhE 646)1055(.163,1.3,1041110 =−=

kWhE 473)2255(.163,1.3,1041130 =−=

kWhEden 173473646 =−=∆

Ro ní úspora energie Erok [kWh] pro oh ev celkového množství pot ebné TV: 

ddenrok nEE .∆=∆   

Výpo et: 

kWhErok 25043250.173 ==∆       

Tab. 7: Výpo et úspory tepelné energie (zemního plynu) za rok 
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Graf 1: Pot eba energie pro oh ev TV znázor ující úsporu energie využitím odpadního tepla 
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2.5.2 Stanovení množství úspory pitné vody 

 Celkové množství možného využití šedých vod vychází z Tab. 1 a 2 o navrženém 

provozu zdravotního st ediska s láze skou pé í a rehabilitacemi. Kapacitu provozu 

p edstavuje p edpokládaný po et 355 pacient  a 23 stálých zam stnanc . Stanovená týdenní 

pracovní doba je od pond lí do pátku. 

 Množství vody ke splachování je vyjád eno na základ  p edpokladu, že 50% 

návšt vník  využije toaletu. U pacient  vodolé by je p edpoklad zvýšen na 80%, aby byl 

zohledn n d sledek podmín ného reflexu lov ka p i styku s vodou. Velikost nádržky WC je 

uvažována 6 l. 

 Pro úklid je uvažováno s míšením TV v pom ru 2:1 a 100 m2 podlahové plochy (20 l 

teplé pitné vody 55°C : 10 l šedé odpadní vody 10°C), což zajistí minimální výstupní teplotu 

40°C.  

Bez realizace.

S realizací.
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Tab. 8: Možnosti denní úspory pitné vody nahrazením šedou vodou 

Provoz Po et Využití WC Úspora [l/den] Úspora [m3/den] 

WC - zam stnanci (obecn ) 23 300% 414 0,414 
WC - zam stnanci (úklid) 2 100% 12 0,012 
WC - pacienti (obecn ) 267 50% 801 0,801 
WC - pacienti vodolé by 88 80% 422 0,422 
Závlaha, o ista zp. ploch - - 21 0,021 

Úklid (800 m2) 80 0,080 

1750 1,750 

Graf 2: Pot eba pitné vody znázor ující úsporu pitné vody využíváním šedých vod 
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Tab. 9: Výpo et úspory pitné vody nahrazením šedou vodou za rok 

Bez realizace.

S realizací.
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2.5.3 Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prost edí 

 Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prost edí je pouze orienta ní. Hodnoty 

emisních ukazatel  vycházejí ze zpr m rovaných hodnot dle statistických údaj eského 

hydrometeorologického ústavu. Každá z uvedených komodit se nedá zpr m rovat. Skute né 

množství se vysleduje na základ  spot eby kotle, jeho ú innosti a množství látek, které do 

ovzduší vypustí. 

 Výchozím stavem je ozna en stav bez realizace opat ení navrženým systémem pro 

zp tné využití odpadního tepla z vod. Navržený stav je stav, který s uvedenou realizací 

uvažuje. 

Tab. 10: Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prost edí za rok 

Emise Spot eba TZL SO2 NOx VOC CO2 CO 

Zemní plyn [GJ] [kg/GJ] [kg/GJ] [kg/GJ] [kg/GJ] [kg/GJ] [kg/GJ]

Emisní ukazatel - 0,00059 0,00028 0,04339 0,00189 55,56 0,0094 

Výchozí stav 581,400 0,343 0,163 25,227 1,099 32302,6 5,465 

Navržený stav 425,700 0,251 0,119 18,471 0,805 23651,9 4,002 

Rozdíl (úspora) 155,700 0,092 0,044 6,756 0,294 8650,7 1,464 

 Z uvedené tabulky . 10 je z ejmé, že realizace systému pro zp tné využití odpadního 

tepla z vod má pozitivní vliv na životní prost edí. Snížením pot eby energie (zemního plynu) 

na oh ev teplé vody dochází ke znatelnému úbytku vypoušt ní škodlivých látek do 

venkovního ovzduší. 

2.5.4 Ekonomické zhodnocení 

 Ekonomické zhodnocení spo ívá ve stanovení p edpokládaných po izovacích náklad

zvláš  na realizaci systému využívání odpadního tepla z vod a systému zp tného využívání 

šedých vod. 

 Uvedené ceny v Tab. 11 a 12 byly stanoveny na základ  vým r dle ešené projektové 

dokumentace a integrovaných cen rozpo tového programu Build Power 2009. P ípadná 

publikace cen je podmín na ov ením v podob  vypracování podrobného položkového 

rozpo tu. 

 Na ekonomické zhodnocení úzce navazuje kapitola 2.5.5 Návratnost investicí do 

navržených systém . 
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Tab. 11: Po izovací náklady na systém využívání šedých vod 

Název Množství Cena 
Akumula ní nádrž Crystal 1 600l, 
- poklop, šachtová kopule, 

1 soubor 18.000,- 

Sestava domácí vodárny 
- domácí vodárna, tlaková nádoba 200 l, erpadlo  

1 soubor 25.000,- 

P íslušenství  
- sada pro klidný nátok, filtrace, odv trání, plovoucí sání, sifon 

1 soubor 12.000,- 

Potrubní materiál 
- vnit ní vodovod a kanalizace (armatury, tvarovky, potrubí) 

1 soubor 25.000,- 

Zemní práce 
- skrývka ornice, výkopové práce, p esun hmot, terénní úpravy 

1 soubor 15.000,- 

Práce 40 % 38.000,- 

Mimostaveništní doprava 5 % 4.750,- 

Režie 4 % 3.800,- 

Likvidace odpad 0,5 % 500,- 

Rezerva 7 % 6.500,- 

Celkem bez DPH 148.000,- 

Celkem v . 21% DPH 180.000,- 

Tab. 12: Po izovací náklady na systém využívání odpadního tepla z vod 

Název Množství Cena 
Akumulace odpadních vod, 
- plastová samonosná jímka, zastropení, založení, poklop 

1 soubor 25.000,- 

Tepelná izolace 
- XPS tl. 100 mm, Foamglas tl.100 mm, PAROC 50 mm 

1 soubor 30.000,- 

P íslušenství  
- sada pro klidný nátok, filtrace, odv trání 

1 soubor 5.000,- 

Potrubní materiál 
- vn jší a vnit ní kanalizace,  

1 soubor 25.000,- 

Deskový vým ník 
- konstrukce deskového vým níku 

1 soubor 30.000,- 

Zemní práce 
- skrývka ornice, výkopové práce, p esun hmot 

1 soubor 25.000,- 

Práce 40 % 56.000,- 

Mimostaveništní doprava 5 % 7.000,- 

Režie 4 % 5.500,- 

Likvidace odpad 0,5 % 700,- 

Rezerva 10 % 14.000,- 

Celkem bez DPH 220.500,- 

Celkem v . 21%DPH 270.000,- 
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2.5.5 Návratnost investicí do navržených systém

 Návratnost zpracována tabulkov  (Tab. 13, 14) vykazuje výhledové ro ní úspory p i 

investicích do jednotlivých systém  s ohledem na p edpokládaný meziro ní r st cen. 

Metodika ešení diplomového úkolu je zakon ena souhrnnou tabulkou (Tab. 15) 

s predikovanou investi ní náro ností akce. 

 Výpo ty jsou provedeny s ohledem na p edpokládaný meziro ní nár st cen dle eského 

statistického ú adu [42], který iní pro zemní plyn 2,1 % a pro vodné a sto né 7,2 %. Výpo ty 

jsou zjednodušené, nezohled ují nap . náklady na dopoušt ní pitné vody do nádrže b hem 

období sucha a odstávkou provozu objektu, údržbu, obnovovací náklady, budoucí r st DPH a 

jiné zanedbané náklady spojené s po ízením systému na využívání šedých vod. Cena 

elektrické energie za den je vypo tena na stranu bezpe nosti 0,3 kWh/den a je ode tena 

z celkových úspor.  

Budoucí r st ceny za pitnou vodu a zemní plyn je uvažován ve výpo tu v etn  inflace 

se snahou získání co nejp esn jšího výsledku ekonomického vyhodnocení. Pr m rná hodnota 

inflace dle eského statistického ú adu za poslední desetiletí v eské republice je 2,54 % 

[42]. Odhad inflace je velmi náro ný a závisí na mnoha faktorech, avšak jedná se o položku, 

která m že mít zásadní vliv na celkovou p edpokládanou návratnost investice. Ve snaze 

áste ného pokrytí r stu cenové hladiny v ase tak bude ve výpo tu uvažováno s meziro ní 

inflací 2 %. 

P edm tem diplomové práce je pro autora p edevším najít úsporný energetický 

potenciál v oblasti ešení vnit ního vodovodu a kanalizace. Z d vodu poukázání d razu a 

upozorn ní na vliv zvyšování cen za energie byly zpracovány grafy zobrazující meziro ní 

nár sty cen zemního plynu a pitné vody. K vypracování sloužila databáze ro ních cen za 

zemní plyn a pitné vody od jednotlivých uvedených provozovatel  (Severomoravská 

plynárenská, a.s. a Ostravské vodárny a kanalizace) v uvedených dohledatelných obdobích. 
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Graf 3: Znázorn ní meziro ního r stu ceny zemního plynu b hem let 1995 – 2011. 

Ceny zemního plynu od 1.1.1995 - 1.1.2012
Severomoravská plynárenská, a.s.
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Graf 4: Znázorn ní meziro ního r stu ceny za vodné a sto né b hem let 2004 – 2013. 

Ceny vodného a sto ného od roku 2004 - 2013
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
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Tab. 13: Výhledové ro ní úspory p i investici do systému na zp tné využití odpadního tepla 

z vod s ohledem na p edpokládaný meziro ní nár st cen. 

Rok 
Zemní plyn 
cena za 1 m3  

Ro ní úspora zemního 
plynu v m3

Ro ní úspora 
v K

Celková úspora v 
K

2013 16,96 [54] 4 119 69 858 K  69 858 K
2014 17,66 8 238 72 722 K  142 581 K
2015 18,38 12 357 75 704 K  218 285 K
2016 19,13 16 476 78 808 K  297 093 K
2017 19,92 20 595 82 039 K  379 132 K

Tab. 14: Výhledové ro ní úspory p i investici do systému na využití šedých vod s ohledem na 

p edpokládaný meziro ní nár st cen. 

Rok 
Vodné a sto né 

cena za 1 m3
Ro ní úspora pitné 

vody v m3
Ro ní úspora 

v K
Celková úspora  

v K
2013 71,66 [38] 438 31 387 K  31 387 K
2014 78,25 876 34 275 K  65 662 K
2015 85,45 1 314 37 428 K  103 090 K
2016 93,31 1 752 40 871 K  143 961 K
2017 101,90 2 190 44 631 K  188 593 K

Tab. 15: Návratnost investice do navržených systém

Návrh systému Návratnost 
Systém ešení využívání odpadního tepla z vod  3,5 roku 
Systém ešení využívání šedých vod 5 let 

P edpokládaná návratnost investice do návrhu ešení využívání odpadního tepla z vod 

je 3,5 roku a pro návrh ešení využívání šedých vod je 5 let. 
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A. Pr vodní zpráva 

a) Identifika ní údaje 

Název akce:   Rekonstrukce skeletové budovy na objekt zdravotního

st ediska s láze skou pé í a rehabilitacemi 

Umíst ní stavby:  Parcela . 499/100 

Katastrální území:  Ráj 663981 

Kraj:    Moravskoslezský 

Ú el stavby:   Zdravotní st edisko s láze skou pé í a rehabilitacemi 

Stavebník:  Karvinská hornická nemocnice, a.s. 

    Zakladatelská 975/22, Nové m sto, 735 06 Karviná 

Projektant:   Bc. Pavel Gergela 

    Školní 33/364, Haví ov – Šumbark, 736 01 Haví ov 

Dodavatel:  Ur en na základ  výb ru stavebníka 

Stavební ú ad:  Karviná 

    . p. 110, 739 56 

Ú el dokumentace: Dokumentace pro provád ní stavby 

b) Údaje o stavebním pozemku 

Tab. 16 - Údaje o stavebním pozemku

Dosavadní využití Zastav ná plocha a nádvo í 

Zastavitelné území Ano 

Stavební pozemek Parcela . 499/100 

Majetkoprávní vztahy Vlastníkem je KHN, a.s. 

Zakladatelská 975/22, Karviná – Nové M sto, 735 06 

Stavba není umíst na v rozporu se zám ry územního plánování, zejména s územn

plánovací dokumentací a územním opat ením o stavební uzáv e nebo s územním opat ením 

o asanaci území.  
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Platná územní plánovací dokumentace, v souladu se kterou je projekt p ipraven: 

Územní plán obce Karviná 

Základní informace 

ešené území: Správní území m sta Karviné. 

Katastrální území: Karviná – m sto, Karviná – Doly, Ráj, Darkov, Staré M sto u Karviné a 

Louky nad Olší. 

Schválen: 6. 9. 1994, posl. Zm na . 9 vydaná dne 14. 9. 2010, ú inná od 4. 10. 2010. 

P edm tné území je za azeno do urbanizovaného území umíst né do zóny hromadného 

bydlení U-BH (urbanizované území - p ípustná je mj. nerušící provozovna služeb, která slouží 

pro denní pot eby obyvatel p ilehlého území; stavba pro sociální a zdravotnické ú ely; apod.). 

Umíst ní stavby vyhovuje obecným požadavk m na využívání území, stanoveným 

vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území , ve zn ní vyhlášky 

. 269/2009 Sb. Stavební úpravy objektu jsou v souladu s Územním plánem m sta Karviné. 

c) Údaje o pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Tab. 17 - Údaje o pr zkumech a o napojení na infrastrukturu 

Provedené 

pr zkumy 

Místní šet ení na pozemku 

Zam ení skute ného stavu 

Stanoviska provozovatel  sítí 

Napojení na 

dopravní 

infrastrukturu 

Stavebními úpravami objektu se nem ní napojení na dopravní 

infrastrukturu. 

Na parcelách . 499/204 a 499/205 v obci Karviná – Ráj jsou ešeny 

vn jší zpevn né plochy, sloužící pro pohyb osob a osobních vozidel. 

Celková vým ra zpevn ných ploch je 407,85 m2. Bude použit stávající 

sjezd na komunikaci z východní ásti na parkovací místa z ulice 

Ciolkovského. 

Napojení na 

technickou 

infrastrukturu 

Napojení na vodovodní ad (SmVaK Ostrava, a.s.) 

Napojení na kanaliza ní ad (SmVaK Ostrava, a.s.) 

Napojení na p ípojku elektrické energie ( EZ distribuce) 

Napojení na plynovod (RWE Distribu ní služby, s.r.o.) 

Napojení na horkovod (Dalkia, a.s.) 

Napojení na telekomunika ní vedení (Telefónica Czech republic, a.s.) 
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d) Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán

Veškeré požadavky dot ených orgán  byly p i tvorb  dokumentace spln ny a i b hem 

realizace bude dohlíženo na jejich spln ní. Veškeré podklady o spln ní podmínek viz kapitola 

D. Dokladová ást. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

Projektová dokumentace je p ipravena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

Obecné požadavky na výstavbu byly respektovány p i umís ování stavby a jejím za le ování 

do území, kdy byla respektována omezení vyplývající z právních p edpis  chránících životní 

prost edí a p edpokládaný rozvoj území, vyjád ený v územn  plánovací dokumentaci. 

Provedení stavebních úprav objektu na zdravotní st edisko s láze skou pé í a rehabilitacemi 

odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prost edí. 

Stavební úpravy jsou navrženy a budou provedeny tak, aby splnily základní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpe nost, ochranu zdraví, 

zdravých životních podmínek a životního prost edí, ochrana proti hluku, bezpe nost p i 

užívání a úsporu energie a ochranu tepla.  

Negativní ú inky stavby a jejích za ízení na životní prost edí, zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, ot esy, vibrace, prach, zápach, zne iš ování vod a pozemních 

komunikací a zastín ní budov, nep ekra ují limity uvedené v p íslušných p edpisech. 

Jedná se p evážen  o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj . 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby [8] a související právní p edpisy. 

Obecné požadavky na výstavbu stanoví zejména vyhl. . 221/2010 Sb., o požadavcích 

na v cné a technické vybavení zdravotnických za ízení a o zm n  vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví (dále jen MZ) . 51/1995 Sb., kterou se m ní a dopl uje vyhl. MZ R 

. 49/1993 Sb., o technických a v cných požadavcích na vybavení zdravotnických za ízení, a 

m ní vyhl. MZ R . 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné služb  (vyhl. o požadavcích na 

v cné a technické vybavení zdravotnických za ízení) [25].  

Dále vyhl. . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve zn ní vyhl. 

269/2009 Sb., s vyhláškou . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen 

vyhl. OTP), vyhl. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vyhl. 

398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. 
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Vyhláška 221/2010 Sb., o požadavcích na v cné a technické vybavení 

zdravotnických za ízení [25]. Obecné požadavky na v cné a technické vybavení 

zdravotnických za ízení jsou stanoveny v p íloze . 1 k této vyhlášce. Spole né a zvláštní 

požadavky na v cné a technické vybavení ordinací léka  a zubních léka , pracovišt  dalších 

zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník  a dalších provozních prostor 

zdravotnických za ízení ambulantní pé e jsou stanoveny k p íloze . 2 k této vyhlášce. 

P íloha . 1 k vyhlášce . 221/2010 Sb.: 

1. Zdravotnická za ízení musí z hlediska stavebn  technických požadavk  na prostory 

a jejich funk ní a dispozi ní uspo ádání umož ovat funk ní a bezpe ný provoz. Musí být 

umíst no v nebytových prostorech, mít zajišt nu dodávku pitné vody, dodávku teplé vody, 

odvod odpadních vod, být vybaveno systémem p irozeného nebo um lého v trání a vytáp ní, 

p ipojení na ve ejný rozvod elektrické energie, p ipojení k ve ejné telefonní síti pevné nebo 

mobilní. Dále musí mít prostory pro manipulaci s biologickým materiálem, pro provád ní 

opera ních výkon  nebo endoskopických výkon , musí mít omývatelný povrch st n min. do 

výšky 180 cm a povrch nábytku a podlahy snadno istitelné, omývatelné a dezinfikovatelné 

[25].  

Technické vybavení a dispozice návrhu ordinací praktických léka  a odd lení 

rehabilitace pln  vyhovuje.                 Spln no

P íloha . 2 k vyhlášce . 221/2010 Sb.:

A. Spole né požadavky na v cné a technické vybavení ordinací léka  a zubních 

léka , pracovišt  dalších zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník  a 

dalších provozních prostor zdravotnických za ízení ambulantní pé e: 

1. Základní provozní prostory jsou: ordinace léka  a zubních léka  a pracovišt

dalších zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník , ve kterých jsou 

provád ny zdravotní výkony, ekárna, WC pro pacienty, p ípravna pro zdravotní výkony, 

pokud je z ízena [25]. 

2. Vedlejší provozní prostory zdravotních za ízení ambulantní pé e jsou: sanitární 

za ízení pro zam stnance, skladovací prostory, místnost pro odpo inek [25]. 

3. Ordinace léka  a pracovišt  dalších zdravotnických a jiných odborných pracovník

musí mít min. podlahovou plochu 13 m2 [25]. 
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4. P ípravnou pro zdravotní výkony se rozumí místnost, kde je p ipravován pacient 

k zdravotním výkon m. P ípravna musí mít minimální podlahovou plochu 10 m2 [25]. 

5. ekárna musí mít min. podlahovou plochu 7 m2, pokud je spole ná pro více 

ordinací, min. plochu 10 m2. Pokud je zdravotní pé e poskytována kojenc m, musí mít 

ekárna min. plochu 8 m2 a musí být vybavena p ebalovacím stolem, není-li tento st l 

v ordinaci léka e [25]. 

6. WC pro pacienty musí mít p edsí  vybavenou umyvadlem, není-li umyvadlo 

umíst no v kabin  WC. WC m že být spole né pro více ordinací léka  a pracoviš  dalších 

zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník . WC pro pacienty m že být 

spole né pro více ordinací léka  a pracoviš  dalších zdravotnických pracovník  [25]. 

7. Zákrokový sál musí mít min plochu 13 m2 a mít podlahy, stropy i st ny odolné proti 

poškození p i pravidelném išt ní, mytí a dezinfekci [25]. 

8. Skladovací prostory se vy le ují pro odd lené skladování materiálu, prádla a 

uklízecích a dezinfek ních pot eb. Skladovací prostory lze nahradit vhodnými sk ín mi [25]. 

9. Vybavení ordinace léka e a pracovišt  dalších zdravotnických pracovník  a jiných 

odborných pracovník : vyšet ovací lehátko, umývadlo, d ez na mytí pom cek, sk í  na léky, 

stolky na p ístroje, nástroje, nep enosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují 

omamné nebo psychotropní látky, sk í  na nástroje a pom cky, kartoté ní sk í , chladni ka 

na lé ivý a biologický materiál, aj. [25] 

Technické vybavení, dispozice a podlahové plochy v návrhu ordinací praktických 

léka  a odd lení rehabilitace pln  vyhovuje.              Spln no 

B. Zvláštní požadavky na v cné a technické vybavení ordinací léka , pracovišt

dalších zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník  a dalších provozních 

prostor zdravotnických za ízení ambulantní pé e:  

2.4.1 Individuální fyzioterapie – vybavení: místnost minimální plocha 10 m2, 

vyšet ovací lehátko, zrcadlo, 2 osobní váhy nášlapné [25]. 

2.4.2 Skupinová pohybová lé ba – vybavení: pracovišt  s plochou 5 m2/1 pacient, min. 

plocha 8 m2, žín nky nebo podložky na cvi ení [25]. 
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2.4.3 Pohybová lé ba pomocí p ístroj  - t locvi na s plochou 5 m2/1 pacient, min. 

plocha 8 m2, p ístroje podle druhu terapie [25]. 

2.4.5 Fyzikální terapie – vybavení: - pracovišt  s plochou 6 m2/1 pacient, lehátko 

výšky 60 cm nebo židle s op rkou, stolek pro umíst ní p ístroje, p ístroje pro aplikaci 

elektrolé by, p ístroje pro aplikaci magnetoterapie, fototerapie, termoterapie, pokud jsou tyto 

terapie poskytovány [25]. 

2.4.6 Vodolé ba – vybavení: za ízení pro aplikaci lokální i celot lové hydroterapie, 

ví ivky pro dolní nebo horní kon etiny, za ízení pro podvodní masáž nebo katedra pro skotské 

st iky, sprcha a prostor pro odložení od vu [25]. 

Technické vybavení, dispozice a podlahové plochy v návrhu ordinací praktických 

léka  a vodolé by pln  vyhovuje.                  Spln no 

Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [20]. 

Umíst ní stavby na pozemku je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území, a to v ásti požadavky na umis ování staveb podle: 

§ 23 Obecné požadavky na umis ování staveb 

(1) Stavby podle druhu a pot eby se umis ují tak, aby bylo umožn no jejich napojení 

na sít  technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umíst ní na pozemku 

umož ovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení p ístup požární techniky a 

provedení jejího zásahu. P ipojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, 

provedením a zp sobem p ipojení vyhovovat požadavk m bezpe ného užívání staveb a 

bezpe ného a plynulého provozu na p ilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a 

charakteru stavby musí p ipojení spl ovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a 

p ístup požární techniky [20]. 

§20, odst. 4  

Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] se vždy vymezuje tak, aby 

svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspo ádáním a 

základovými pom ry, umož oval umíst ní, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný ú el, a 

aby byl dopravn  napojen na kapacitn  vyhovující ve ejn  p ístupnou pozemní komunikaci 

[20]. 
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 Stavební pozemek, na n mž stojí ešený objekt, je umíst n v centru m stské ásti 

Karviná – Ráj. Základové pom ry jsou dosta ující. Kapacitn  dosta uje jak ve ejná dopravní 

infrastruktura, tak i sít  médií.               Spln no

(2) Stavby se umis ují tak, aby stavba ani její ást nep esahovala na sousední 

pozemek. Umíst ním stavby nebo zm nou stavby na hranici pozemk  nebo v její 

bezprost ední blízkosti nesmí být znemožn na zástavba sousedního pozemku [20].     Spln no

(5) Mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby za ízení staveništ  a p ipojení 

staveb na sít  technické infrastruktury a pozemní komunikace [20].          Spln no

§20, odst. 5, písmeno a) 

Umíst ní odstavných a parkovacích stání pro ú el využití pozemku a užívání staveb.  

Parkování je vy ešeno na pozemku stavebníka (parcela . 499/103) – stávající 

parkovišt  v po tu 10 míst (z toho 1 pro invalidy) umíst né zezadu objektu sloužící pro 

pot eby zdravotního st ediska – zejména pro jeho zam stnance. Lepší obslužnost a komfort 

klient  (pacient ) zdravotního st ediska p edstavují parkovací plochy na parcelách 

. 499/204 a 499/205 nacházející se zep edu objektu, které disponují odstavným stáním pro 

11 vozidel, z toho dv  pro osoby t žce postižené nebo osoby t žce pohybov  postižené. Objekt 

je p ipojen na soukromou komunikaci ve vlastnictví stavebníka a odtud na obecní komunikaci. 

§ 24, e) 

Staveništ

(1) Staveništ  se musí za ídit, uspo ádat a vybavit p ísunovými trasami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla ádn  a bezpe n  provád t. Nesmí docházet k ohrožování 

a obt žování okolí, zejména hlukem a prachem, k p ekro ení nad limitní hodnoty stanovené 

jinými právními p edpisy, k ohrožování bezpe nosti provozu na pozemních komunikacích, ke 

zne iš ování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování p ístupu k p ilehlým 

stavbám nebo pozemk m, k sítím technického vybavení a požárním za ízením. Staveništ

musí být oploceno [20]. 

P íjezd na staveništ  je zajišt n v dostate né dimenzi. Stavbou nebude zne iš ováno 

ovzduší, vody ani omezen p ístup k p ilehlým stavbám i pozemk m. Staveništ  bude oploceno 

na dobu výstavby po jeho obvodu plotem z pletiva. 
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(2) Na pozemcích staveb, které jsou kulturní památkou, v památkových rezervacích 

nebo v památkových zónách a v p írodních parcích a zvlášt  chrán ných územích, v etn

jejich ochranných pásem, lze z izovat pouze takové stavby za ízení staveništ , které nejsou 

spojeny se zemí pevným základem, nebo za ízení pojízdná [20]. 

Staveništ  není umíst no v oblastech se speciálním ozna ením i dohledem.  

(3) Stavby za ízení staveništ , které slouží pro ú ely provád ní staveb nebo 

udržovacích prací, musí být povolovány jako do asné [20]. 

Pro pot ebu výstavby nebude z izována žádná stavba. 

(4) Zneškod ování odpadních a srážkových vod ze staveništ  musí být zabezpe eno v 

souladu s jinými právními p edpisy. P itom je nutné p edcházet podmá ení pozemku 

staveništ , v etn  komunikací uvnit  staveništ , erozi p dy, narušení a zne išt ní odtokových 

za ízení pozemních komunikací a pozemk  p iléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být 

zp sobeno jejich podmá ení [20]. 

Staveništ  bude odkanalizováno stávající kanalizací na míst  stavby. 

(5) Stávající podzemní energetické sít , sít  elektronických komunikací, vodovody a 

kanalizace v prostoru staveništ  musí být polohov  a výškov  zam eny a vytý eny p ed 

zahájením stavby [20]. 

P ed zahájením stavby budou vytý eny veškeré sít  vedoucí v prostoru staveništ . 

Bude provedena jejich ochrana p ed narušením b hem provád ní, viz Dokladová ást. 

(6) Ve ejná prostranství a pozemní komunikace do asn  užívané pro staveništ  p i 

sou asném zachování jejich užívání ve ejností se musí po dobu spole ného užívání bezpe n

chránit p ed poškozením stavební inností a udržovat. Ustanovení právních p edpis  o 

bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci na staveništích tím nejsou dot ena. Ve ejná prostranství 

a pozemní komunikace se pro staveništ  mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu 

a dob  a po ukon ení užívání pro tento ú el musí být uvedeny do p vodního stavu [20]. 

Pro pot eby stavby nebudou využívána ve ejná prostranství. P íjezdové komunikace 

budou d sledn išt ny p i výskytu zne išt ní od vozidel vyjížd jících ze stavby. 
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§ 25 

Vzájemné odstupy staveb 

(1) Vzájemné odstupy staveb musí spl ovat požadavky urbanistické, architektonické, 

životního prost edí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní 

památkové pé e, požární ochrany, bezpe nosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, 

požadavky na denní osv tlení a oslun ní a na zachování kvality prost edí. Odstupy musí dále 

umož ovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická i jiná vybavení a 

innosti, nap íklad technickou infrastrukturu [20]. 

Vzájemné odstupy objekt  vyhovují všem zásadám dle odstavce . 1. 

(2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší 

než 7 m a jejich vzdálenost od spole ných hranic pozemk  nesmí být menší než 2 m. Ve 

zvláš  stísn ných územních podmínkách m že být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena 

až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých st n nejsou okna obytných místností; v takovém 

p ípad  se odstavec 4 nepoužije [20]. 

Nejedná se o rodinný d m. 

(3) Vytvá ejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost 

mezi nimi nesmí být menší než 10 m [20]. 

Nejedná se o stavbu pro rodinnou rekreaci. 

(4) Jsou-li v n které z protilehlých st n sousedících staveb pro bydlení okna obytných 

místností, musí být odstup staveb roven alespo  výšce vyšší z protilehlých st n, s výjimkou 

vzájemných odstup  staveb rodinných dom  podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi 

stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umis ované v prolukách. Obdobn  se 

ur ují odstupy od staveb nebytových [20]. 

Jedná se o stavební úpravy uvnit  stávajícího objektu, rozm ry obvodového plášt  a 

výška st echy budou zv tšeny o tlouš ku zateplení. 

(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmi ujících bydlení 

umíst ných na pozemku RD nesmí být od spole ných hranic pozemk  menší než 2 m [20]. 

Nejedná se o stavbu garáže. 
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(6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný 

d m, garáž a další stavby a za ízení související s užíváním rodinného domu. V takovém 

p ípad  nesmí být ve st n  na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, v trací 

otvory; musí být zamezeno stékání deš ových vod nebo spadu sn hu ze stavby na sousední 

pozemek; stavba, její ást nesmí p esahovat na sousední pozemek [20]. 

Nejedná se o stavbu rodinného domu. 

(7) Vzdálenost pr elí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejmén

3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov 

umis ovaných ve stavebních prolukách adové zástavby a u budov, jejichž umíst ní stanoví 

vydaná územn  plánovací dokumentace [20]. 

Jedná se o stavební úpravy uvnit  stávajícího objektu. 

(8) Vzájemné odstupy a vzdálenosti se m í na nejkratší spojnici mezi vn jšími 

povrchy obvodových st n, balkon , lodžií, teras, dále od hranic pozemk  a okraje vozovky 

pozemní komunikace [20]. 

Jedná se o stavební úpravy uvnit  stávajícího objektu. 

Stavba vyhovuje technickým požadavk m na stavby, stanoveným 

vyhláškou . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [8], ve zn ní pozd jších 

p edpis , zejména je v souladu s: 

§ 5 - Rozptylové plochy a za ízení pro dopravu v klidu; § 6 - P ipojení staveb na sít

technického vybavení; § 8 - Základní požadavky; § 9 - Mechanická odolnost a stabilita; § 10 - 

Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých živ. podm. a živ. prost edí; § 11 - Denní 

a um lé osv tlení, v trání a vytáp ní; § 14 - Ochrana proti hluku a vibracím; § 15 - 

Bezpe nost p i provád ní a užívání staveb; § 16 - Úspora energie a tepelná ochrana; § 19 - 

St ny a p í ky; § 20 – Stropy; § 21 - Podlahy, povrchy st n a strop ; § 22 – Schodišt ; § 24 - 

Komíny a kou ovody; § 25 – St echy; § 26 - Výpln  otvor ; § 27 – Zábradlí; § 28 – Výtahy; § 

29 - Výtahové a v trací šachty; § 32 - Vodovodní p ípojky a vnit ní vodovody; § 33 - 

Kanaliza ní p ípojky a vnit ní kanalizace; § 34 - P ipojení staveb k distribu ním sítím, vnit ní 

silnoproudé rozvody a vnit ní rozvody sítí elektronických komunikací; § 36 - Ochrana p ed 

bleskem; § 37 - Vzduchotechnická za ízení; § 38 - Vytáp ní 

Informace o spln ní OTP je uvedena uvnit  projektové dokumentace stavby. 
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Jedná se p edevším o obecné technické požadavky zabezpe ující bezbariérové užívání 

staveb, konkrétn  základní prvky bezbariérového ešení užívání staveb dle bodu . 1 pro 

ešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (dodržení max. výškových 

rozdíl  a sklon pochozích ploch, manipula ní prostory, umíst ní ovládacích prvk ). Dále dle 

bodu . 2 týkající se schodiš  a vyrovnávacích stup , bodu . 3 pro výtah (rozm ry klece, 

vybavení a ovládání, samo inné posuvné dve e, volná plocha p ed nástupním prostorem). 

ešeny jsou dále požadavky p ílohy . 3 vyhlášky 398/2009 Sb. (vstupy do budovy, 

bezbariérové rampy, dve e, okna, hygienická za ízení a šatny – rozm ry záchodové kabiny, 

vybavení, umíst ní za izovacích p edm t , vstup), orienta ní zna ení a další základní prvky 

bezbariérového užívání staveb. 

• Vyhláška . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

• zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících 

zákon , 

• vyhláška . 380/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva, 

• na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a 

vibrací, 

• zákon . 406/2000 Sb., o hospoda ení energií, ve zn ní pozd jších p edpis , 

• vyhláška . 78/2013 Sb., o energetické náro nosti budov. 

Informace o spln ní souvisejících vyhlášek a zákon  je uvedena uvnit  projektové 

dokumentace stavby. 

f) Údaje o spln ní územních podmínek 

Projektová dokumentace spl uje podmínky kladené na území, na kterém budou stavby 

postaveny; spl uje zp sob využití území v souladu s územním plánem obce. Soulad stavby 

s ve ejným zájmem je doložen na podklad  stanovisek dot ených orgán  (viz D). 

g) V cné a asové vazby 

Realizace stavby nemá dopad na jiné související stavby, podmi ující stavby a jiná 

opat ení v dot eném území. 

P ed dokon ením stavby je nutné zprovozn ní systému na zp tné využití tepla z 

odpadních vod a systému na zp tné využití šedých vod. 
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h) P edpokládaná lh ta výstavby a popis postupu výstavby 

Realizace stavby bude zapo ata po nabytí právní moci Stavebního povolení. Stavba 

bude provedena postupn : Jako první bude provedena zm na dispozice (bourání stávajících 

p í ek, stavba nových p í ek, montáž výtahu a vým na oken. Následovat bude demontáž 

vnit ních rozvod  – elekt iny, vody, kanalizace a VZT, následn  montáž nových rozvod

elekt iny, vody, kanalizace a VZT. Dále bude provedeno zateplení fasád a zateplení st echy. 

Délka realizace staveb by nem la p ekro it 12 m síc . 

i) Statistické údaje 

Tab. 18 - Statistické údaje objektu 

SO 01
Rekonstrukce skeletové budovy na objekt zdravotního 

st ediska s láze skou pé í a rehabilitacemi

Typ stavby Stavební úpravy p vodního objektu na stavbu pro zdravotnictví

P dorysný velikost, výška 

stavby 

Zastav ná plocha objektu: 468,19 m2 

Výška atiky: 7,95 m

Obestav ný prostor 3 850 m3

Ú el (kapacita) stavby Celková podlažní plocha 795,55 m2

Orienta ní hodnota stavby 10.500 tis. K  bez DPH
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

a) Zhodnocení staveništ

Staveništ  bude umíst no na parc. . 499/100, v Karviné - Ráji (kat. úz. Ráj, okres 

Karviná). Parcela . 499/100 se nachází v centru m sta a jsou nyní využívány jako zastav ná 

plocha a nádvo í. Staveništ  je p ístupné jak pro navrhované pot eby stavby, tak pro 

provád ní stavby. Na staveništi je dostatek prostor  jak pro umíst ní stavby, tak i pro 

provád ní stavby. P íjezdové komunikace jsou také dostate n  dimenzovány a nebude tedy 

t eba ešit zásobování stavby netypickými zp soby. 

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 

Stávající stav 

Stávající objekt, ve kterém budou provád ny stavební úpravy, je umíst n na parc. . 

499/100 v obci Karviná – Ráj. Parcela se nachází v prostoru centra Karviné, mezi ulicemi - 

severn  Kosmonaut  a východn  Ciolkovského. Objekt sloužil jako agita ní st edisko - 

multifunk ní objekt, kde byly obchody a služby pro obyvatelstvo. Stávající objekt je 

dvoupodlažní stavba ve tvaru kvádru s plochou st echou a s atikou po jejím obvodu. Ze 

severovýchodní sv tové strany na objekt p iléhá jednopodlažní objekt.  

  

Obr. 11 a 12 - Fotografie p vodního stavu. Severozápadní (vlevo) a jihozápadní pohled  

(foto: Pavel Gergela, 11. 3. 2013).
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Obr. 13 a 14 - Fotografie p vodního stavu. Severovýchodní (vlevo) a jihovýchodní pohled 

(foto: Pavel Gergela, 11. 3. 2013).

Návrh architektonického ešení stavby pochází z šedesátých let minulého století. 

Objekt je jednoduché pravidelné hmoty ozvláštn né tím, že jedna hmota je vyšší a je vsazena 

do nižší hmoty, která je i objemn jší. St echy jsou ploché s atikou. Fasáda je strohá, bez 

zvláštního výrazového prvku. Omítky jsou provedeny z b ízolitu ve sv tle šedé barv , sokl je 

keramický v hn dorezavé barv . 

Umíst ní objektu na pozemku je z ejmé ze situace. Kratší hrana objektu je situována 

(ze severu) rovnob žn  s ulicí Kosmonaut , zde je také hlavní vstup do objektu. Parkovišt

pro 10 stání je v zadním traktu stavby (na jižní stran  pozemku) a na parcelách . 499/204 a 

499/205 v po tu 11 míst. P íjezd na parkovišt  je po obecní komunikaci (Ciolkovského ulice) 

p es parcelu . 499/95. 

Nov  navržený stav 

Návrh urbanistického ešení stavby se nezm ní. 

Stavebními úpravami dojde k architektonickým zm nám fasády – komplexní zateplení 

+ barevné ešení fasády a soklu a k vým n  oken za plastová, bílá. Dále dojde ke zm n

len ní a po tu oken dle nové navržené dispozice. Objekt bude v barv  sv tle šedé, sokl 

v odstínu barvy tmav  šedé. Na elní fasád  z ulice Kosmonaut  bude vyhotoven erb 

vlastníka – Karvinské hornické nemocnice, a.s. Dále budou na této fasád  umíst ny nápisy 

„zdravotní ambulance“ a „rehabilitace“ usnad ující orientaci pacient  p i návšt v

zdravotního st ediska, viz Obr. 15 – 19. 

 Návrh respektuje požadavky investora na vzhled a funk nost stavby. 
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Obr. 15 a 16 - Vizualizace navrženého stavu. Severozápadní (vlevo) a jihozápadní pohled. 

Obr. 17 a 18 – Vizualizace navrženého stavu. Severovýchodní (vlevo) a jihovýchodní pohled. 

Obr. 19 – Vizualizace navrženého stavu. elní pohled z ul. Kosmonaut
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c) Technické ešení s popisem staveb a ešení vn jších ploch 

Na parcele . 499/100 v Karviné - Ráji nebude realizována novostavba, na stávajícím 

objektu budou provád ny stavební úpravy a zm ny dispozic. 

Pro nyn jší pot eby stávajícího objektu 499/100 v Karviné - Ráji slouží stávající 

inženýrské stavby – p ípojka pitné vody z obecního vodovodu, deš ová a splašková 

kanalizace – obecní kanaliza ní ad, p ípojka elektrické energie, p ípojka zemního plynu, sí

elektronických komunikací a p ívod tepla z horkovodu. 

Tab. 19 – Popis stavby 

Stav. obj. Název stav. objektu Parcela Ú el užívání stavby 

Na 1. podlaží se nachází 

rehabilitace - recepce, ekárna, 

t locvi ny, vodolé ba a zázemí pro 

personál. 

Na 2. podlaží se nachází p t 

ekáren, 4 ordinace praktických léka  a 

zuba , elektrolé ba, psycholog a 

zázemí. 

SO 01 

Rekonstrukce 

skeletové budovy na 

objekt zdravotního 

st ediska s láze skou 

pé í a rehabilitacemi 

. 499/100 

Zastav ná plocha: 468,19 m2

V objektu se nachází p ípojka horkovodu (CZT), která zajiš ovala p ísun energie na 

vytáp ní a oh ev TV p ed zm nou využívání. S ohledem na nep erušovanost dodávek energií 

ve zdravotním st edisku je v objektu nov  plynová kotelna se dv ma plynovými kotli o 

výkonu 45 kW (viz 3.5.1 a). TV bude získávána oh evem ve stacionárním oh íva i vody, kde 

zdrojem energie budou práv  plynové kotle. Systému vytáp ní se práce nev nuje. 

V celém dvoupodlažním objektu prob hnou zm ny dispozic nutné pro nové provozy 

rehabilitace v 1.NP a na 2.NP pro provoz p ti ordinací a jednoho psychologa. Vnit ní SDK 

p í ky budou tl. 100 až 150 mm pod strop. Výtahová šachta bude vyzd ná z tvárnic BEST tl. 

200 mm, vypln ných betonem. Pod výtahovou šachtu bude zhotovena nová železobetonová 

základová deska.  

Je nutná kompletní vým na instalací - elektro, vody, kanalizace a VZT. Nov  bude 

provedena plynová p ípojka a rozvody plynu.  
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Celý objekt bude ešen bezbariérov , proto bude nov  osazen osobní výtah KONE 

s kabinou rozm r  2,1x1,1 m, spojující ob  podlaží. Nosnost výtahu bude 1000 kg. Výtah 

nebude ur en pro p epravu l žek. Výtah bude p ekonávat výškový rozdíl 3,470 m mezi 

podlahou v 1.NP (0,000) a podlahou ve 2.NP, kde se nacházejí ordinace léka  a psychologa. 

Pod schodiš ovým prostorem je z ízená technická místnost, v níž bude kotelna a 

serverovna. Schodišt  je ocelové, sva ované. 

V celém objektu bude provedena vým na oken a zateplení fasády ze sendvi ové desky 

tl. 200 mm, opat enou strukturální omítkou. Dále bude provedeno zateplení ploché st echy 

s atikou. Na p vodní asfaltovou krytinu se položí tepelná izolace a zakrytí se provede op t 

novou asfaltovou krytinou. Nakonec bude provedeno nové oplechování atik.  

Objekt má dva vstupy. Severní vstup vede do místnosti recepce a ekárny, kde je 

ve ejn  p ístupno jedno WC pro pacienty (bezbariérové provedení). Z recepce vedou vstupy 

do šaten vodolé by, ordinace léka e, svlékacích kabinek a vstup do zázemí pro zam stnance, 

kde se nachází šatny, denní místnost, sklad, WC a kancelá  ú etní. Zde se taky nachází druhý 

vstup do objektu, pro personál rehabilitace, který je na východní stran  objektu. 

Parkování je vy ešeno na pozemku stavebníka (parcela . 499/103) – stávající 

parkovišt  v po tu 10 míst a parkovací plochy na parcelách . 499/204 a 499/205 v po tu 11 

míst. Objekt je p ipojen na soukromou komunikaci ve vlastnictví stavebníka a odtud na 

obecní komunikaci. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Tab. 20 - Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní 

infrastrukturu 

Na parcelách . 499/204 a 499/205 v obci Karviná – Ráj jsou 

ešeny vn jší zpevn né plochy, sloužící pro pohyb osob a 

osobních vozidel. Celková vým ra zpevn ných ploch je 407,85 

m2. Bude použit stávající sjezd na komunikaci z východní ásti 

na parkovací místa z ulice Ciolkovského. 

Napojení na technickou 

infrastrukturu 

Stávající napojení na vodovodní ad 

Stávající napojení na kanaliza ní ad 

Stávající napojení na p ípojku elektrické energie 

Stávající napojení na horkovod 

Stávající napojení na Telefonica O2 

Nové napojení na plynovod 
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e) ešení technické a dopravní infrastruktury 

Objekt nebude nov  napojen na inženýrské sít , pouze prob hne vým na potrubí 

vodovodní p ípojky. Pro nyn jší pot eby stávajícího objektu 499/100 v Karviné - Ráji slouží 

stávající inženýrské stavby – p ípojka pitné vody z obecního vodovodu, deš ová a splašková 

kanalizace – obecní kanaliza ní ad, p ípojka elektrické energie, p ípojka zemního plynu, sí

elektronických komunikací a p ívod tepla z horkovodu. 

Parkování je vy ešeno na pozemcích stavebníka – stávající parkovišt  o celkovém 

po tu 21 parkovacích míst. Objekt je p ipojen na soukromou komunikaci ve vlastnictví 

stavebníka a odtud na obecní komunikaci. 

f) Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

Stavbou a jejím provozem nedojde k zhoršení vlivu na životní prost edí. Stavba nemá 

vliv na ochranu p írody a krajiny, vodní zdroje a lé ebné prameny. Za likvidaci odpadu 

vzniklého p i výstavb  je zodpov dný dodavatel, který bude postupovat dle zákona . 

185/2001 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního prost edí . 381/2001 Sb. Za likvidaci 

komunálního odpadu vzniklého p i užívání stavby je zodpov dný stavebník. 

g) ešení bezbariérového užívání ve ejn  p ístupných ploch a komunikací 

Objekt je pln  uzp soben pro užívání a p ístupnost pohybov  a zrakov  postižených 

v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb [26]. 

h) Pr zkumy a m ení 

Veškeré pr zkumy provedené na parcele a v jejím okolí byly vyhodnoceny a 

za len ny do projektové dokumentace. Jedná se p edevším o orientaci prostor  v objektu ke 

sv tovým stranám, ochran  p ed nebezpe ím p ítomnosti radonu, místní šet ení na pozemku 

se zam ením skute ného stavu a další. 

i) Údaje o geodetických podkladech 

Pro pot eby vytý ení stavby byly použity snímky katastrálních map v digitalizované 

podob  a místní šet ení na parcele 499/100. Podkladem bylo polohopisné a výškopisné 

zam ení pozemku zpracované geodetem pro pot eby ešeného objektu, zpevn ných ploch a 

sítí. 
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j) len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

Tab. 21 - len ní stavby 

SO 1
Rekonstrukce skeletové budovy na objekt zdravotního st ediska s láze skou pé í a 

rehabilitacemi 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Realizace stavby bude mít vliv pouze na p ímo p iléhající stavební pozemky, tj. 

pozemky parc. . 499/204, 499/205, 499/103, 499/1 a 499/108, které jsou ve vlastnictví 

stavebníka a Statutárního m sta Karviná, adresa Fryštátská 72/1, Karviná, Fryštát, 733 01.

Ostatní pozemky nejsou stavbou žádným zp sobem dot eny. 

Objekt je již napojen na technickou infrastrukturu. Veškeré splaškové a deš ové vody 

jsou likvidovány potrubím do jednotné kanalizace pro ve ejnou pot ebu. 

Vlastní stavební innost, která bude na parcele probíhat, nezp sobí únik škodlivých 

látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezována na minimum d sledným išt ním 

mechaniza ních prost edk  dodavatele p i výjezdu na ve ejné komunikace. Nezastav né 

plochy, které p iléhají k objektu nebo navazují na zpevn né plochy, budou ozelen ny. 

Zhotovitel díla musí p i stavb  postupovat tak, aby nedocházelo k ohrožování a 

nadm rnému nebo zbyte nému obt žování okolí stavby, k zne išt ní ovzduší a k zne išt ní 

silnice Ciolkovského a Kosmonaut . 

l) Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník

Viz projektová dokumentace, ást F. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Pro statický návrh objektu byly použity tabulky statických výpo t  dodané výrobcem 

stavebních materiál . Jedná se p edevším o materiály použité na základové konstrukce, nosné 

svislé konstrukce a vodorovné konstrukce stropu. Stavba bude dále muset být posouzena 

statikem. P ípadné zm ny vzniklé b hem výstavby budou zapracovány do PD. 

a) Z ícení stavby nebo její ásti 

Stavební úpravy – zásah do stropu, tj. stavba výtahu ve zdravotním st edisku je navržena 

tak, aby zatížení na stavbu p sobící v pr b hu výstavby a užívání nem lo za následek z ícení 

stavby nebo její ásti. 
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b) V tší stupe  nep ípustného p etvo ení 

V rámci návrhu stavby nebyly využity konstrukce, které by m ly být nep ípustn

p etvo eny. Na stavb  jsou navrženy všechny konstrukce v rámci dovoleného p etvo ení. 

c) Poškození ástí stavby v d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce 

V tší p etvo ení nosné konstrukce není na stavb  dovoleno, není tedy uvažováno 

s poškozením jiných ástí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného vybavení. 

d) Poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in

Tento zat žovací stav se na stavb  nevyskytuje. 

3. Požární bezpe nost 

Požárn  bezpe nostní ešení není p edm tem zadání diplomové práce. Požární 

bezpe nost bude ešena dle vyhlášky 23/2008 Sb., vyhl. . 268/2011 Sb. a dle SN 73 0835 

v návaznosti na SN 73 0834, SN 73 0802 a související normy. 

Dle l. 4.2 b) SN 73 0835 se jedná o ambulantní zdravotnické za ízení skupiny AZ 2 

(více než 3 léka ské pracovišt  se zázemím), což má dopad na zvolenou tepeln  izola ní 

vrstvu kontaktního zateplovacího systému. V každém podlaží bude umíst n nást nný hydrant 

a napojen na požární vodovod (sou ást diplomové práce). P ípadné další zm ny dané požárn

bezpe nostním ešení musí být zapracovány do PD. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

Navržená stavba spl uje platné hygienické p edpisy a p edpisy upravující ochranu 

zdraví a životního prost edí. Jedná se p edevším o zákon . 258/2000 Sb. O ochran

ve ejného zdraví, na ízení vlády . 272/2011 Sb. O ochran  zdraví p ed ú inky hluku a 

vibrací. Podrobn ji viz ást F - Dokumentace stavby. 

5. Bezpe nost p i užívání 

Návrh spl uje bezpe nostní p edpisy p i užívání stavby. Jedná se p edevším o spln ní 

bezpe nostních norem spojených s elektrickým proudem a elektrickými za ízeními, 

bezpe nost použitých materiál  a konstrukcí. Personál bude povinen se seznámit s b žnou 

obsluhou za ízení zdravotního st ediska, p edevším v odd lení vodolé by s hydromasážními 

terapeutickými vanami. Veškeré rozvody a místa použití s provozní vodou (zp tn  využívané 

šedé vody z vodolé ebného provozu) budou ozna eny nápisem „Nepitná voda: ŠEDÁ 
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VODA!“. Uživatel (investor) bude povinen dodržovat základní bezpe nostní p edpisy a 

pokyny k užívání systém  na využití odpadního tepla z vod a využití šedých vod. P ístup do 

technické místnosti (kotelny) bude umožn n pouze obeznámenému personálu. 

6. Ochrana proti hluku 

Navržený objekt spl uje p edepsané požadavky na zvukovou nepr zvu nost 

obvodového plášt  objektu. Realizace stavby bude probíhat pouze v denní dobu od 7:00 do 

20:00.  

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Navržené skladby konstrukcí byly posouzeny a vyhodnoceny z tepeln  technického 

hlediska dle SN 73 0540-2 (2011) [9] na požadované hodnoty sou initele prostupu tepla 

(P íloha . 2). Pr kaz energetické náro nosti budovy podle kritérií SN 73 0540-2 [9] a 

vyhlášky . 78/2013 Sb. [26] je uveden v p íloze . 4. 

Zateplením podlahy, obvodového plášt , st echy a vým nou otvorových výplní dojde 

ke znatelným úsporám tepelné energie na vytáp ní objektu. Další úsporu energie p edstavuje 

navržený systém na zp tné využívání odpadního tepla z odpadních vod produkované 

provozem vodolé by. Projekt vytáp ní není p edm tem DP. V zájmu úspor energií je 

v projektu doporu eno využívat netradi ní zdroje tepla a další zdroje energie. 

8. P ístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Objekt je pln  uzp soben pro užívání a p ístupnost pohybov  a zrakov  postižených 

v souladu vyhláškou . 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpe ující 

bezbariérové užívání staveb [21]. 

Jedná se p edevším o požadavky na po et a technické ešení parkovacího stání, 

výškové rozdíly a sklon pochozích ploch, vstup do objektu, pr chozí ší ky, rozm rové 

provedení a vybavení klece výtahu, záchodovou kabinu, orienta ní zna ení a další prvky 

bezbariérového užívání staveb. 

Popis za izovacích p edm t  zajiš ující bezbariérové užívání stavby je sou ástí 

technické zprávy zdravotn  technické dokumentace, viz 3.5.1 h). 
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9. Ochrana stavby p ed vlivy vn jšího prost edí 

Jedná se o stavební úpravy zdravotního st ediska. U objektu se nevyskytují agresivní 

spodní vody, seismicita, poddolování, radon, ochranná a bezpe nostní pásma apod. Na st eše 

bude po atikách provedeno vedení hromosvodu, což zajistí ochranu objektu a osob p ed 

úderem blesku. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude mít dopad na ochranu obyvatelstva z hlediska spln ní základních 

požadavk  na situování a stavební ešení stavby. P i výstavb  musejí být dodrženy zásady 

bezpe nosti práce a stavba musí být ádn  zajišt na proti  p ístupu nepovolaných osob. 

11. Inženýrské objekty 

a) Odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod 

Odpadní splaškové a deš ové vody odvád ny do jednotné kanalizace pro ve ejnou 

pot ebu. Deš ové vody jsou ze zpevn ných ploch z betonové zámkové dlažby odvád ny 

do kanaliza ní betonové šachty s uli ní vpustí opat enou kalovým košem pro zachycení 

ne istot, a dále jsou svedeny deš ové vody kanaliza ním potrubím uloženým v nezámrzné 

hloubce v minimálním spádu do jednotné kanalizace. Likvidace deš ových vod z ostatních 

ploch bude probíhat zasakováním.  

b) Zásobování vodou 

Stávající objekt již je p ipojen na rozvod pitné vody na vodovodní ad ve vlastnictví 

SmVaK Ostrava, a.s. Je navržena nová vodovodní p ípojka z d vodu pot eby navýšení DN. 

c) Zásobování energiemi 

Stávající objekt již je p ipojen na rozvody elektrické energie a zemního plynu. Otopná 

voda pro vytáp ní (radiátory, koupelnové žeb íky) je napojena z rozvod  otopné vody 

(Horkovod fy Dalkia eská republika, a.s.). P ípravu TV budou zajiš ovat dva plynové kotle.  

d) ešení dopravy 

Objekt je p ipojeny na soukromou komunikaci ve vlastnictví stavebníka a odtud na 

obecní komunikaci. Na pozemku stavebníka v sou asné dob  je zajišt na doprava v klidu pro 

min. 21 osobních vozidel na stávajících zpevn ných plochách z betonové dlažby.  
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e) Povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav 

Jedná se o stavební úpravy uvnit  objekt  a na fasád  (zateplení, vým na oken). 

Zpevn né plochy kolem objekt  jsou sou ástí m stské výstavby komunikací a jsou 

koncipovány jako plochy pro odstavení vozidel a jako chodníky pro pohyb osob p ed vstupem 

do objektu. Stávající dlažba vedoucí po obvodu objektu bude odsazena po zateplení soklové 

ásti objektu o tlouš ku zateplení. 

Nezastav né plochy, které p iléhají k objektu nebo navazují na zpevn né plochy, 

budou ozelen ny. Trávníkové plochy budou kombinovány s ucelenou skupinovou výsadbou 

d evin.  Odstran ná zemina bude použita pro terénní úpravy v okolí objektu stavebníka na 

parcele stavebníka. 

f) Elektronické komunikace 

Objekt je p ipojen na elektronické komunikace pomocí p ípojky telefonu a dat od 

Telefonica O2 a z stávají nezm n ny. 
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C. Situace stavby 

a) Situace širších vztah

- Není p edm tem požadovaného rozsahu diplomové práce. 

b) Koordina ní situace stavby 

Koordina ní situace stavby viz výkres C. 1.
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D. Dokladová ást 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr b hu zpracování PD 

Za ú elem zjišt ní a možnosti napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu bylo 

zažádáno o stanoviska jednotlivých vlastník . V dalším stupni PD je vhodné zažádat o další 

stanoviska dot ených orgán  - Koordinované stanovisko magistrátu m sta Karviná, vyjád ení 

KHS Moravskoslezského kraje, stanovisko HZS Moravskoslezského kraje, vyhotovení PB , 

aj. Kopie jednotlivých stanovisek vlastník  technické infrastruktury jsou sou ástí P ílohy . 5. 

Obsahem jsou sd lení o existenci sítí a za ízení, situa ní výkresy zájmového území se 

zakreslením vedení sítí technické infrastruktury a podmínky k provád ní inností 

v ochranných pásmech. V pr b hu vypracování DP byly vedeny konzultace s p id leným 

konzultantem VŠB – TU Ostrava, Fakulty stavební. P ípadné další podklady zajistí investor 

stavby. 

SmVaK 

Vydalo: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

.j.: 9773/V008783/2013/ZÁ 

Datum:  31.07.2013 

Vyjád ení k existenci sítí (stavebnímu zám ru) pro výše uvedenou stavbu viz situa ní 

výkres (P íloha . 5). 

Telefonica O2 

Vydalo: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22,  Praha 4 

j..:   668458/13 

Datum:   30.09.2013 

Žadatel: Pavel Gergela 

Název akce: Rekonstrukce skeletové budovy na objekt zdravotního st ediska s láze skou 

pé í a rehabilitacemi. 

Zájm. území:  Okres Karviná 

V zájmovém území stavby uvedeném v žádosti dojde ke st etu s podzemním vedením 

sít  elektronických komunikací spole nosti Telefónica. Stavebník je povinen vyzvat 

spole nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK [40]. 
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EZ ICT Services, a.s. 

Vydalo: EZ ICT Services, a.s. 

.j.:  0200143812 

Datum:   30.09.2013 

Sd lení o existenci komunika ního vedení spole nosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Rekonstrukce skeletové budovy na objekt zdravotního st ediska s láze skou pé í a 

rehabilitacemi. 

Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunika ní vedení v majetku 

EZ ICT Services, a. s. Tímto sd lením dáváme souhlas s územním ízením, stavebním 

ízením a se zjednodušeným územním ízením pro výše uvedenou stavbu [39]. 

EZ Distribuce, a.s. 

Vydalo: EZ Distribuce, a.s., D ín 

.j.:   0100206142 

Datum:   30.09.2013 

Žadatel: Pavel Gergela 

Sd lení o existenci energetického za ízení v majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s., 

pro akci: Rekonstrukce skeletové budovy na objekt zdravotního st ediska s láze skou pé í a 

rehabilitacemi. 

V majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území 

nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické za ízení typu podzemní sít . 

Energetické za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 46 zákona . 458/2000 Sb. 

(energetický zákon) v platném zn ní. P ibližný pr b h tras zasíláme v p íloze, p i emž v trase 

kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel  [39]. 

Dalkia 

Vydalo: DALKIA eská republika, a.s., Region Východní Morava 

Naše zna ka: REVM-ZDS/2430/243/2013/ 

Datum:  13.10.2013 

Žadatel: Pavel Gergela 

Z p iložené situace vyplývá, že uvedená akce m že kolidovat s teplárenským 

za ízením ve správ  Dalkia eská republika, a.s., Region Východní Morava. Vyjád ení k 

existenci sítí CZT Karviná pro výše uvedenou stavbu viz situa ní výkres (P íloha . 5). 
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RWE 

Vydalo:  RWE Distribu ní služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

Na.zn.:  5000848134 

Datum:   15.10.2013 

V c:   Rekonstrukce skeletové budovy na objekt zdravotního st ediska s láze skou 

pé í a rehabilitacemi. 

Ú el stanoviska: stavební ízení 

Po prostudování p edložené žádosti Vám sd lujeme, že v zájmovém prostoru dojde k dot ení 

ochranného pásma plynárenského za ízení místních sítí .  

Ochranné pásmo NTL, STL plynovod  a p ípojek je v zastav ném území obce 1 m na ob

strany od p dorysu. P edpokládaná hloubka uložení plynárenského za ízení cca 0,8 - 1,5 m. 

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

b) Pr kaz energetické náro nosti budovy 

Projekt spl uje požadavky na energetickou náro nost p i v tší zm n  dokon ené 

budovy stanovené na nákladov  optimální úrovni.  Hodnoty ukazatel  energetické náro nosti 

hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) neobnovitelná primární energie za rok a 

zárove  e) pr m rný sou initel prostupu tepla nejsou vyšší než referen ní hodnoty t chto 

ukazatel  [26]. Výpo et energetické náro nosti budov a pr m rného sou initele prostupu 

tepla bylo provedeno podle vyhlášky 78/2013 Sb [26] a SN 73 0540 [9]. K výpo tu byl 

použit software ENERGIE 2013.  

Protokol k pr kazu ENB je uveden v P íloze . 4. Výstup z programu ENERGIE 2013 

je sou ástí P ílohy . 3. 
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E. Zásady organizace výstavby 

a) Staveništ

Staveništ  bude umíst no na parcelách stavebníka . 499/108, 499/103 a pop . 499/100 

v Karviné - Ráji (kat. úz. Ráj, okres Karviná).  

Stavební parcely jsou nyní využívány jako ostatní komunikace a ostatní plocha (v 

sou asné dob  parkovišt ) v areálu zdravotního st ediska. Staveništ  je p ístupné jak pro 

navrhované pot eby stavby, tak pro provád ní stavby. Na staveništi je dostatek prostor  jak 

pro umíst ní stavební bu ky a materiálu, tak i pro provád ní stavby. 

Staveništ  bude po celou dobu realizace stavby oploceno nebo jiným zp sobem 

odd leno od ve ejného prostranství. Dále bude staveništ  ozna eno varovnými cedulemi 

„Zákaz vstupu na staveništ “. 

P íjezd a p ístup na staveništ  (p. . 499/103) je po ve ejné obslužné komunikaci 

stávajícím sjezdem z východní ulice Ciolkovského. P íjezd a p ístup na staveništ  (p. . 

499/108) je po ve ejném chodníku z komunikace na severozápadní stran  na ulici 

Kosmonaut .  

b) Významné sít  technické infrastruktury 

Na severní a východní stran  parcely .499/99 a 499/98 se nachází sdružená 

vodovodní p ípojka SmVaK, kanaliza ní p ípojka SmVaK a horkovod na severozápadní 

stran  od parcely 499/100. Na jižní stran  parcel 499/98, 499/99 a 499/100 se nachází 

podzemní vedení elektriza ní soustavy EZ, telekomunikace a vodovodní p ípojka. 

Vlastní staveništ  bude z ízeno mimo vedení a ochranná pásma t chto sítí. P ed 

zapo etím provád ní stavební innosti na parcele zajistí stavebník vyzna ení t chto vedení 

tak, aby se p edešlo p ípadným kolizím s vlastním vedením. 

c) Napojení staveništ

Voda a energie nutné pro výstavbu budou zajišt ny v prostoru stávajícího objektu 

KHN na parcelách stavebníka.  

V p ípad , že nebude možné p ed zapo etím stavby využít t chto p ípojek, bude t eba 

zajistit dostupnost t chto zdroj  na náklady stavebníka jiným do asným zp sobem. 
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d) Úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob 

Na staveništ  bude zamezeno vstupu t etích osob pomocí odd lení staveništ  od 

prostranství a z etelným ozna ením staveništ  výstražnými cedulemi. Staveništ  nebude 

p ístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. P i provád ní veškerých 

stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v souladu 

s platnými p edpisy a na ízeními. 

e) Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm

Staveništ  bude umíst no jak na pozemcích vlastníka, tak i vedle pozemk  vlastníka. 

Bude t eba zajistit do asný zábor ve ejného prostranství, na kterém bude postaveno lešení p i 

vým n  oken a zateplení obvodového plášt . Jedná se o parcely 499/1, která je ve vlastnictví 

M sta Karviné. 

f) Za ízení staveništ  v etn  využití nových a stávajících objekt

Za ízení staveništ  bude spo ívat pouze v prostoru pro lešení, kde materiál bude uložen 

na míst  zpracování nebo na st eše objektu. Prostor pro ukládání ná adí, sypké materiály, 

stavební materiál a sociální zázemí staveništ  bude ve stávajícím objektu. 

g) Popis staveb za ízení staveništ  vyžadující ohlášení 

Na staveništi se nebudou vyskytovat stavby, pro které by bylo t eba ohlášení. 

h) Bezpe nost a ochrana zdraví 

P i provád ní veškerých stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpe nosti a 

ochrany zdraví p i práci v souladu s platnými p edpisy a na ízeními, zejména NV . 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

staveništích, a dále pak dle vyjád ení správc  jednotlivých dot ených inženýrských sítí. 

Dalším provád cím p edpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpe ím pádu 

z výšky nebo do hloubky, je NV . 362/2005 Sb.  

Respektován musí být také § 15 zákona . 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní 

vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci). [6] 

Investor si nechá p ed zahájením prací vytý it veškerá podzemní vedení, aby nedošlo 

k jejich poškození. 



Diplomová práce 

75 

i) Ochrana životního prost edí 

Vlastní stavební innost, která bude probíhat na parcele, nesmí zp sobit únik škodlivých 

látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezována na minimum d sledným išt ním 

mechaniza ních prost edk  dodavatele p i výjezdu na ve ejné komunikace. Veškeré odpady 

vzniklé p i stavb  – p ebyte ná zemina (m že být využita na terénní úpravy na parcelách 

investora), p ípadn  vybourané hmoty z výkopu, budou ádn  zlikvidovány na p íslušných 

skládkách podle charakteru odpadu zhotovitelem díla. P i této innosti nesmí být ohrožováno 

nebo poškozováno životní prost edí. 

j) Harmonogram 

P edpokládaný harmonogram výstavby – možnost kontrolních prohlídek: 

Tab. 22 - P edpokládaný harmonogram výstavby 

innost Termín 

Zahájení stavby Po nabytí právní moci DPS 

Dokon ení stavby Do 11. 9. 2014 
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F. Dokumentace stavby 

a) Ú el a popis objektu 

P edm tem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu na parcele . 499/100 v 

Karviné (k. ú. Karviná – Ráj). Stavba je navržena jako dvoupodlažní, nepodsklepená, 

s plochou st echou. Jedná se o železobetonový skeletový systém MS-OB. Objekt sloužil jako 

agita ní st edisko – multifunk ní objekt, kde byly obchody a služby pro obyvatelstvo. 

Objekt z stane dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou st echou. V 1.NP bude 

odd lení rehabilitace (vodolé ba, t locvi ny, masáže) a na 2.NP se budou nacházet ty i 

ordinace praktických léka , elektrolé ba a psycholog. 

Projekt eší vnit ní zm ny dispozic - na zdravotnické za ízení s láze skou pé í a 

rehabilitacemi. Stavební úpravy objektu spo ívají v provedení: 

- Zateplení fasád kontaktním zateplovacím systémem BAUMIT PRO se sendvi ovou 

deskou BAUMIT TWINNER tl. 200 mm a strukturální omítkou silikonovou sv tlé barvy, 

zateplení soklu do nezámrzné hloubky upraveného terénu kontaktním zateplovacím systémem 

BAUMIT SOKL s AUSTROTHERM XPS TOP P tl. 180 mm a omítkou na sokl MozaikTop, 

- vým na oken za plastová s izola ním trojsklem, vnit ních a venkovních parapet , 

vstupních dve í, 

- nové kontaktní zateplení st echy EPS 100S tl. 200 mm, nalepením na p vodní skladbu 

PUK lepidlem, kde EPS je s nakašírovaným asfaltovým pásem POLYDEK EPS100 V60S35, 

na který je pak celoplošn  nataven svrchní pás z modifikovaných asfalt  s hrubozrnným 

posypem - ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR, 

- uvnit  budou ešeny zm ny dispozic – bourání a stavba nových p í ek a vestavba 

výtahové šachty. Vnit ní SDK p í ky budou tl. 100, 125 a 150 mm a vyzd né z p í kovek 

tl. 50 a 80 mm pod strop. Výtahová šachta bude vyzd ná z tvárnic BEST tl. 200 mm, 

vypln ných betonem. Pod výtahovou šachtou bude zhotovena nová základová železobetonová 

deska. 

- je nutná kompletní vým na instalací - elektro, vody, kanalizace a VZT. 

- v celém objektu bude namontován kazetový podhled 600 x 600 mm Armstrong, matný 

bílý a s istitelným antimikrobiálním povrchem. 

Celý objekt bude ešen bezbariérov , proto bude nov  osazen osobní výtah KONE 

s kabinou rozm r  2,1 x 1,1 m spojující 1.NP se 2.NP. Výtah je ur en i pro p epravu 

invalidních vozík . Nosnost výtahu bude 1000 kg.  
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Celková zastav ná plocha objektu z stává 468,19 m2, výška atiky bude +7,95 m. Celý 

objekt je ešen bezbariérov . V blízkém okolí rekonstruovaného objektu jsou již provedeny 

zpevn né plochy sloužící k parkování a pojížd ní osobních vozidel.  

Uživatelem stavby bude stavebník.  

b) Zásady architektonického, funk ního a dispozi ního ešení 

Stavba, která sloužila jako stavba ob anské vybavenosti, je umíst na na parcele 

. 499/100 v Karviné – Ráji. Parcela se nachází v centru sídlišt  Ráj, na rozhraní ulic 

Kosmonaut  a Ciolkovského.  

Stávající objekt je dvoupodlažní stavba s plochou st echou, s atikou ze všech stran, ze 

severu t sn  navazující s jednopodlažním objektem. 

Stávající stav: 

Návrh architektonického ešení staveb pochází z šedesátých let minulého století. 

Objekty jsou jednoduché pravidelné hmoty, tvaru kvádr , ozvláštn né tím, že jedna hmota je 

vyšší a je vsazena do nižší hmoty, která je i objemn jší.  

St ešní konstrukce je provedena jako jednopláš ová plochá st echa s atikou. Fasáda je 

strohá, bez zvláštního výrazového prvku. Omítky jsou provedeny z b ízolitu ve sv tle šedé 

barv , sokl je keramický v hn dorezavé barv . Vstup do budovy se nachází na severní fasád , 

na ulici Kosmonaut . Vedlejší vstup pro zam stnance se nachází na východní fasád

v zadním traktu budovy. 

Objekt sloužil jako agita ní st edisko (stavba ob anské vybavenosti) - multifunk ní 

objekt, kde byly obchody a služby pro obyvatelstvo. Vstup do objektu je na severní fasád , 

z ulice Kosmonaut . Objekt není bezbariérový.  

Nový stav 

Návrh urbanistického ešení po stavebních úpravách se nezm ní, objekt se nerozši uje 

ani nep esouvá. Stavebními úpravami dojde k barevné zm n  fasády a soklu po zateplení a 

k vým n  oken za plastová, bílá. Dále dojde ke zm n len ní a po tu oken.  

Omítka na objektu bude v barv  sv tle šedé. Sokl bude v odstínu barvy tmav  šedé. 

Návrh respektuje požadavky investora na vzhled a funk nost stavby. 

V celém dvoupodlažním objektu prob hnou zm ny dispozic nutné pro nové provozy 

zdravotního st ediska s láze skou pé í a rehabilitacemi.  
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Celý objekt bude ešen bezbariérov , proto bude na 1.NP nov  osazen osobní výtah 

KONE s kabinou vnit ních rozm r  2,1 x 1,1 m pro pacienty na vozíku s obsluhou. 

Vstup do objektu je na severní fasád , z ulice Kosmonaut . Automatickými vstupními 

dve mi vejdeme do zádve í, pak do chodby, odtud vlevo se nachází sklady pro provoz 

zdravotního st ediska, dále z chodby se dostaneme vlevo do kabiny výtahu, vedle jsou dve e 

do technické místnosti, kde se nachází kotelna a serverovna. Za nimi je schodišt  do 2.NP. 

Z chodby p ímo vejdeme do místnosti recepce a zárove  i ekárny. Z recepce jsou vstupy 

zleva - do zázemí zam stnanc . Vstoupíme do chodby a odtud zleva do šatny (muži) se 

sprchou a umývadlem, do šatny (ženy) se sprchou a umývadlem, do denní místnosti, do 

kancelá e ú etní, WC ženy, WC muži a skladu. Ze šaten vede chodbi ka a druhý vstup do 

objektu, která je pro zam stnance (východní strana objektu). Z recepce vedou dále dve e do 

svlékací kabinky, vstup do ordinace a vstup do druhé svlékací kabinky prostorn jší - pro 

pacienty na invalidním vozíku, dále je vstup do Odd lení vodolé by, šatny žen se sprchou a 

WC, šatny muž  se sprchou a WC a komory úklidu. Dále je chodbi ka a z ní vstupy do p ti 

t locvi en zam ených na r zná cvi ení, podle druhu postižení pacient . Dále je vstup do 

skladu a WC zam stnanc . V recepci p ímo za stolem je umíst ný vstup do místnosti archívu. 

U vstupu do recepce je ve ejn  p ístupno jedno WC (bezbariérové, pro invalidní pacienty). 

Schodišt m nebo výtahem se dostaneme do 2.NP na centrální chodbu, odtud vpravo se 

nachází výtah, dál je vstup do p edsín  a denní místnosti a místnosti pro psychologa. Když se 

dáme ze schodišt  chodbou doleva, vlevo se nachází bu ka ordinace A, která obsahuje 

ekárnu, dále p ípravnu a vyšet ovnu. Z p ípravny je vstup do zázemí pro zam stnance - 

p edsí ka, šatna se sprchou a WC s umývadlem (dále jen zázemí pro zam stnance). Z chodby 

dále je vstup do bu ky ordinace B, která obsahuje ekárnu, vlevo zázemí pro zam stnance, 

p ípravnu, vyšet ovnu a sklad. Z chodby dál je WC pro invalidy, WC muži a vstup do 

prostoru elektrolé by - ekárny, odtud jsou vstupy - do skladu, p ípravny, vyšet ovny a 

zázemí pro zam stnance. Na chodb  vpravo blíže schodišt  je vstup do ekárny ordina ní 

bu ky D, kde je rovn ž sklad, p ípravna, vyšet ovna a zázemí pro zam stnance. Chodbou 

pokra ujeme a dále je zde místnost úklidové komory a WC žen. Další dve e nás zavedou do 

ekárny ordina ní bu ky C, odtud je vstup do zázemí pro zam stnance, vyšet ovny, p ípravny 

a skladu. 
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c) Statistické údaje, orientace, osv tlení a oslun ní 

Statistické údaje 

Tab. 18 - Statistické údaje objektu 

SO 01
Rekonstrukce skeletové budovy na objekt zdravotního 

st ediska s láze skou pé í a rehabilitacemi

Typ stavby Stavební úpravy p vodního objektu na stavbu pro zdravotnictví

P dorysný velikost, výška 

stavby 

Zastav ná plocha objektu: 468,19 m2 

Výška atiky: 7,95 m

Obestav ný prostor 3 850 m3

Ú el (kapacita) stavby Celková podlažní plocha 795,55 m2

Orienta ní hodnota stavby 10.500 tis. K  bez DPH

Osv tlení 

Tab. 23 – Požadavky na osv tlení pro vnit ní prostory (místnosti), úkoly a innosti 

Ref. . Druh prostoru Em UGRL Uo Ra Specifické požadavky 

5.37.1 ekárny 200 22 0,4 80  

5.37.2 Chodby 100 22 0,4 80 Osv tlenost na podlaze 

5.37.7 Výtah, schodišt  100 22 0,6 80 Osv tlenost na podlaze 

5.38.1 Kancelá  personálu 500 19 0,6 80  

5.38.2 Místnosti personálu 300 19 0,6 80  

5.40.1 Vyšet ovny – celk. osv tlení 500 19 0,6 90 4000 K  TCP  5000 K 

5.45.5 Lé ebné koupele 300 19 0,6 80  

5.45.6 Masáže, t locvi ny, el.lé ba 300 19 0,6 80  

5.48.1 Zubní ordinace 500 19 0,6 90 Bez osln ní pacienta 

5.26.2 P ípravna 500 19 0,6 80  

5.28.2 Šatny, toalety 200 25 0,4 80  

5.37.6 Denní místnost 200 22 0,6 80 Osv tlenost na podlaze 
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Osv tlení bude denním sv tlem, krom  pracovišt  recepce, kde je navrženo organiza ní 

opat ení (zam stnanci zde budou pracovat na zkrácený pracovní úvazek, pop . m nit pracovní 

pozici mezi recepcí a kancelá í – resp. pracovním prostorem zajiš ující minimální požadavky 

na denní osv tlení). V ostatních místnostech bude um lé osv tlení pouze dopl kové k 

dennímu sv tlu. Um lé osv tlení a intenzity osv tlení ve zdravotnickém za ízení je navrženo 

v souladu s normou SN EN 12464-1 Sv tlo a osv tlení - Osv tlení pracovních prostor  - 

ást 1: Vnit ní pracovní prostory:  

Orientace a oslun ní 

Stávající objekt, ve kterém budou provád ny stavební úpravy, je umíst n na parc. . 

499/100 v obci Karviná – Ráj. Parcela se nachází v prostoru centra Karviné, mezi ulicemi - 

severn  Kosmonaut  a východn  Ciolkovského. Orientace objektu na pozemku je z ejmá ze 

situace. Kratší hrana objektu je situována (ze severu) rovnob žn  s ulicí Kosmonaut , zde je 

také hlavní vstup do objektu. Parkovišt  pro 10 stání je v zadním traktu stavby, kde se také 

nachází vstup pro zam stnance a je na východní sv tové stran . Oslun ní stavby z stává 

nezm n no. 

V trání 

V trání bude p evážn  zajišt no dostate nou vým nou vzduchu p irozeným v tráním 

otevíratelnými okny. Rozvody VZT zajistí nucený odtah z místností sociálních za ízení, šaten 

(v . sprchy), a úklidu, které není možno v trat okny. P i vyúst ní v interiéru budou na potrubí 

osazeny distribu ní elementy ve form  plastových talí ových ventil , odvod do vn jšího 

prost ední bude opat en m ížkou na fasád . Pro místnost . 1.19 – Vodolé ba bude osazena 

rekupera ní jednotka (návrh rekupera ní jednotky není sou ástí PD). Minimální dávky 

erstvého vzduchu jsou stanoveny na základ  hygienického minima pro p edpoklad výskytu 

osob v daném prostoru s ohledem na pokrytí tepelných ztrát místnosti.  

Akustika 

Vnit ní prost edí spl uje akustické požadavky dle SN 73 0532 (Akustika - Ochrana 

proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobk  - 

Požadavky). Jedná se p edevším o hodnoty vážené stavební nepr zvu nosti R'w pro svislé 

konstrukce (Rw’ = 47 dB) a výpln  otvor  (Rw = 27 dB), dále hodnotu vážené stavební 

normované hladiny akustického tlaku kro ejového hluku (Ln,w’= 58 dB).  
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Zvukov  izola ní vlastnosti p vodních stropních konstrukcí nejsou známy. Z hlediska 

zvukové a kro ejové nepr zvu nosti bude stávající stropní konstrukce nad 1.NP dopln na o 

zvukov  izola ní desky z plastifikovaného polystyrenu Isover EPS RigiFloor 4000, tl. 20 mm 

(dynamická tuhost s = 20 MPa/m). Kolem st n a navazujících konstrukcí se použijí pružné 

obvodové podlahové pásky Isomer N/PP, tl. 15 mm. Návrh ešení spl uje požadavky na 

zvukovou izolaci mezi místnostmi ve zdravotnických prostorách. 

d) Technické a konstruk ní ešení objektu 

Stávající stav: 

Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, s jednopláš ovou odv trávanou plochou 

st echou. Jedná se o montovaný železobetonový skelet MS-OB. Skelet je ešen pro 

konstruk ní výšku 3 600 mm modulové osnovy 7 200 x 6 000 mm.  

Základní konstruk ní prvky soustavy tvo í sloupy, pr vlaky, stropní panely a ztužující 

st ny. Pr vlaky jsou skladebné délky 7 200 mm, stropní dutinové panely pak 6 000 mm. 

Skladební ší ka stropních panel  i pr vlak iní 1 200 mm, ší ka ztužidel je 600 mm. Stropní 

prefabrikovaná soustava má rovný podhled. Ztužujícími st nami jsou železobetonové plošné 

prefabrikáty v tlouš ce 200 mm (v etn  omítky). Jejich výška je totožná se sv. výškou 

skeletové konstruk ní soustavy MS-OB. 

Dopl kovými prvky jsou schodišt , p í ky a obvodový pláš . Schodišt  je navrženo 

jako schodnicové ocelové. Na dv  schodnice jsou nava eny ocelové profily, na nichž jsou 

nadbetonovány stupn  s nášlapnou vrstvou linolea. Výška stup  je 150 mm, ší ka 300 mm. 

Schodiš ová ramena mají ší ky 1 500 mm.  P í ky jsou ze zdiva CPp a Pk-CD 2, tl. 100 a 

150 mm. Obvodový pláš  je tvo en ze struskopemzobetonových parapetních a štítových 

panel  s meziokenními vložkami se stejnou tl. 375 mm (v . omítky). Je osazen na 

vodorovnou nosnou konstrukci na ozub. Sokl je obložen keramickým obkladem ve špatném 

technickém stavu. 

Jednopláš ovou v tranou plochou st echu tvo í škvárový násyp ve spádu spo ívající na 

stropních dutinových panelech. Odv trání je zajišt no otvory v atice. Tepelnou izolaci 

zajiš ují plynosilikátové tvárnice a tepelná izolace z expandovaného polystyrenu POLSID 

(KSD). Hydroizolaci st echy tvo í celoplošn  natavené asfaltové pásy IPA 500 H a uzavírací 

nenasákavá vrstva BITAGIT S. 

Objekt sloužil jako agita ní st edisko - multifunk ní objekt, kde byly obchody a služby 

pro obyvatelstvo. 
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Nový stav: 

Nejd íve bude provedeno vybourání p í ek a demontáž instalací elektro, TZB a VZT. 

Zásah do ztužující st ny je podmín n kladnému statickému posouzení. Provede se demontáž 

stávajících oken a dve í. Dle nových dispozic se provedou n která zazd ní stávajících otvor

a naopak vybourání otvor . Zazd ní otvor  bude pórobetonovým zdivem YTONG P4-500 tl. 

375 mm na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Do stávajících a nových otvor  bude 

provedeno vsazení nových oken, nových zárubní a vstupních dve í. 

Bude provedeno nové kontaktní zateplení st echy EPS 100S tl. 200 mm, nalepením na 

p vodní skladbu PUK lepidlem, kde EPS je s nakašírovaným asfaltovým pásem  POLYDEK 

EPS100 V60S35, na který je pak celoplošn  nataven svrchní pás z modifikovaných asfalt  - 

ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR s hrubozrnným posypem.  

Bude provedena montáž SDK p í ek a vestavba výtahové šachty. Vnit ní SDK p í ky 

budou tl. 100, 125 a 150 mm pod strop vypln né akustickou izolací ISOVER AKU. Výtahová 

šachta bude vyzd ná z tvárnic BEST - ztracené bedn ní 20, tl. 200 mm, vypln ných betonem 

C16/20 na tvarové zámky. Pod výtahovou šachtou bude zhotovena nová železobetonová 

základová deska. 

Následn  se provede montáž instalací elektro, TZB a VZT. V celém objektu bude 

namontován kazetový podhled 600 x 600 mm. Nakonec budou realizovány úpravy povrch

st n a podlah.  

Fasáda všech obvodových zdí bude opat ena kontaktním zateplením sendvi ovou 

deskou z šedého polystyrenu a minerální vlny v celkové tlouš ce 200 mm a novou 

strukturální omítkou sv tle šedé barvy. Stávající obklad soklu bude zateplen XPS tl. 180 mm 

a opat en soklovou omítkou. 

Výpis skladeb jednotlivých konstrukcí je uveden v p íloze . 1. 

• Zemní práce 

Zemní práce budou provedeny v rozsahu nutném pro založení nové výtahové šachty 

uvnit  objektu, pro nové vedení inženýrských sítí - zemní rozvody kanaliza ního svodného 

potrubí, zateplení soklu a výkop jam pro podzemní nádrže, které budou sou ástí navržených 

systém  pro zp tné využívání odpadního tepla z vod a šedých vod. 

V celé zastav né ploše + min. 1 metr na každou stranu je t eba provést skrývku ornice 

v tl. 250 mm, jež se uloží na mezideponii na pozemku stavebníka. Tato ornice bude zp tn

použita pro terénní úpravy kolem objektu po jeho dokon ení.  
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Výkopy spo ívají ve strojním provedení výkop  zemních rýh a jam s ru ním 

do išt ním. Rýhy se provedou v ší i 600 mm do hloubky dle rozvinutých ez  kanaliza ního 

potrubí. P edpoklad t ídy t žitelnosti zeminy 3, st ny výkopu budou svahovány pod úhlem 

60°, pop . jišt ny pažením. Hladina spodní vody byla naražena v hloubce -3,5 m, zemní práce 

nebudou ovlivn ny hladinou spodní vody. Dle výsledk  pr zkumu m ení radonu je 

stanoveno radonové riziko jako nízké. 

Na ešeném území se nenachází žádný vzrostlý hmotov  a v kov  významný strom. 

Sou asná zele  je pouze v zatravn ní pozemku.  

• Základy 

Montovaný skelet MS-OB je založen na prefabrikovaných železobetonových 

dvoustup ových patkách, do kterých je p enášeno zatížení z vnit ních pilí  a obvodového 

plášt , který je založen na základových prazích op ených na základových patkách. Základové 

prahy jsou ší e 290 mm, výšky 600 mm a délky dle modulové osnovy skeletu. Rohové 

základové patky (F2 – ozn. dle PD) mají rozm r 1 800 x 1 800 x 400 mm, obvodové patky 

(F1) 1 800 x 1 200 x 400 mm a vnit ní (F3) 1 500 x 1 500 x 400 mm. Založení je provedeno 

v nezámrzné hloubce. Veškeré zakryté a nep ístupné konstrukce jsou kresleny jako domn lé 

nebo p evzaty z p vodní výkresové dokumentace (10/1992). 

Nov  bude provedeno založení základové desky pro výtahovou šachtu. Zp sob založení 

byl zvolen na základ  výsledk  IGP. Základové pom ry byly vyhodnoceny jako jednoduché. 

Založení bude provedeno do nezámrzné hloubky. 

Na podkladní beton (C16/20) v tl. 50 mm bude provedena betonáž základové desky tl. 

200 mm z betonu C16/20 vyztužené u spodního líce - ocel 10 505, KARI sítí 100x100x6 mm. 

Veškeré základové konstrukce jsou nad hladinou podzemní vody, není tedy nutné provád t 

hydroizolaci proti tlakové vod . Posta í hydroizolace proti zemní vlhkosti (viz hydroizolace). 

Po celoplošném natavení asfaltové hydroizolace se následn  provede krycí betonová deska tl. 

100 mm z betonu C16/20. Po provedení základové desky, vyzd ní nosného zdiva výtahové 

šachty, vyrovnání povrchu a provedení svislé hydroizolace a zakrytí XPS se provede zásyp 

št rkem v . zhutn ní na 0,45 MPa, napojení na stávající betonovou desku tl. 100 mm a 

napojení na stávající hydroizola ní vrstvu. 
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• Svislé konstrukce 

Nosné svislé konstrukce objektu tvo í prefabrikovaný železobetonový skelet se sloupy 

profilu 400 x 400 mm. Skelet je ešen pro konstruk ní výšku 3 600 mm modulové osnovy 

7 200 x 6 000 mm. 

Stávající nenosný obvodový pláš  je tvo en ze struskopemzobetonových parapetních a 

štítových panel  se stejnou tl. 375 mm (v . omítky).  

Dozdívky p i oknech budou dle nové dispozice ze zdiva YTONG P4-500 375 x 249 x 

499 mm celoplošn  na tenkovrstvou zdící maltu Ytong, tl. 375 mm.  

Budou vybourány nevyhovující vnit ní p í ky. Ponechané nevybourané p í ky jsou ze 

zdiva CPp a Pk-CD 2, tl. 100 a 150 mm, pop . se jedná o železobetonové ztužující st ny, tl. 

200 mm.  

Nové jsou sádrokartonové p í ky tl. 100 mm na ocelovou konstrukci - rošt tvo ený 

vodorovnými vodítky z tenkost nných pozinkovaných profil  UW a svislými stojinami 

CW, který je oplášt ný z obou stran a s vloženou minerální izolací minimální tlouš ky 

60 mm. V akusticky chrán ných prostorách (ordinace, elektrolé ba, p ípravna, vyšet ovna) 

budou nové akustické p í ky tlouš ky 150 mm s dvojitým oplášt ním 2x 12,5 mm. 

Oplášt ní standardní bude sádrokartonovými deskami Rigips RB (A), tl. 12,5 mm. V 

prostorách WC, sprch, šaten a úklidu bude použito impregnovaných sádrokartonových desek 

Rigips RBI (H2), tl. 12,5 mm. V místnosti vodolé by bude z vnit ní strany obložení deskou 

AQUAPANEL Outdoor, tl. 12,5 mm. Na základ  požárn  bezpe nostního ešení m že být p i 

vyšších požadavcích na požární odolnost oplášt ní nahrazeno deskami RF (DF), pop . 

impregnovanými protipožárními deskami RFI (DFH2). 

Nové zd né p í ky pro skotské st iky odd lující ostatní provoz vodolé by budou ze 

zdiva KMB PROFILBLOK 80, 497 x 80 x 238 mm na lepidlo PROFIMIX ZM 911.200, tl. 

80 mm. 

Nosné st ny výtahové šachty jsou navrženy z tvárnic BEST – ztracené bedn ní 20, 

rozm r  200 x 500 x 250 mm vypln né betonem C 16/20 na tvarové zámky, tl. 200 mm. 

Splachovací modul WC a výlevky budou obezd ny p esnými tvárnicemi pro obezdívky 

YTONG P4-500 50 x 249 x 599 mm plnoplošn  na tenké maltové lože. 

Veškeré svislé konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky na akustickou izolaci 

dle SN 73 0532.  
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• P eklady 

Nad dve ními otvory výtahové šachty ve zdivu BEST - ztracené bedn ní 20 budou 

osazeny p eklady BEST UNIKA 10 na MC. Rozm rové parametry p ekladu jsou 1 500 x 100 

x 190 mm. Minimální uložení p eklad  je 150 mm. Nadokenní železobetonové p eklady 

z stávají beze zm ny. U p í ek nenosných budou nenosné p eklady z profil  UA 50. Jiné 

p eklady se na stavb  nevyskytují. 

• Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce v konstruk ní soustav  MS-OB p edstavují plošné 

pr vlaky, na které se ukládají stropní dutinové dílce a ztužidla. Pr vlaky, dutinové stropní 

dílce a ztužidla mají jednotnou tlouš ku 250 mm a tvo í rovný podhled, což je zp sobeno 

vlivem osazení stropních dílc  a ztužidel na ozuby pr vlak . Železobetonové pr vlaky 

pr ezu 1 200 x 250 mm jsou navrženy ve dvou variantách jako st ední a krajní. St ední 

pr vlaky mají ozuby po obou stranách, krajní pr vlaky jen na jedné stran . Stropní dílce jsou 

rozm ru 6 000 x 1 200 x 250 mm, dopl kový schodiš ový stropní panel pak 3 000 x 1 200 x 

250 mm. Ztužidla mají jednotný profil 6 000 x 600 x 250 mm.

 Ve stávající stropní konstrukci nad 1.NP bude proveden nový otvor 2 600 x 1 650 mm 

pro vybudování nové výtahové šachty. Bude provedeno podezd ní stropní konstrukce novým 

zdivem z tvárnic pro ztracené bedn ní vypln ných betonem. P i realizaci bude kladen d raz 

na odpovídající provedení a vym ení výtahové šachty. Uložení stropních konstrukcí musí být 

minimáln  100 mm. Zásah do nosných konstrukcí je podmín n vyhovujícímu statickému 

posouzení. 

• Podhledy 

Stávající stropní konstrukce budou opat eny kazetovým sádrokartonovým podhledem 

600 x 600 mm, Armstrong Atlas Board bílý. V místnostech se sprchami a v odd lení 

vodolé by bude kazetový podhled Armstrong Retail Board bílý odolný vysoké relativní 

vlhkosti. Vytvo ená vzduchová dutina bude sloužit k vedení VZT, ZTI a elektroinstalace. 

• St ešní konstrukce 

Jednopláš ovou v tranou plochou st echu tvo í škvárový násyp ve spádu spo ívající 

na stropních dutinových panelech. Odv trání je zajišt no otvory v atice. Tepelnou izolaci 

tvo í plynosilikátové tvárnice a tepelná izolace z expandovaného polystyrenu POLSID 
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(KSD). Hydroizolaci st echy tvo í celoplošn  natavené asfaltové pásy IPA 500 H a uzavírací 

nenasákavá vrstva BITAGIT S. 

Bude provedeno nové kontaktní zateplení st echy EPS 100S tl. 200 mm, nalepením na 

p vodní skladbu PUK lepidlem, kde EPS je s nakašírovaným asfaltovým pásem  POLYDEK 

EPS100 V60S35, na který je pak celoplošn  nataven svrchní pás z modifikovaných asfalt  - 

ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR s hrubozrnným posypem.  Odvodn ní bude provedeno 

pomocí dvou st ešních vtok  s elektrickým oh evem. P ístup na st echu umožní nový ocelový 

žeb ík s ochranným košem. 

• Schodišt

Stávající ocelové schodnicové sva ované dvouramenné schodišt  s podestou z stane 

zachováno. Provede se nový nát r schodišt  a vým na nášlapné vrstvy stup . Stávající 

ocelová konstrukce zábradlí s d ev ným madlem bude obložena sádrokartonovými deskami. 

Nové ocelové zábradlí bude nava eno na stávající ocelovou konstrukci a bude odsazeno od 

povrchu st ny o 50 mm. Výška stup  je 150 mm, ší ka stup  pak 300 mm. Výpo et a 

ov ení rozm rových charakteristik schodišt  v souladu s SN 73 4130 Schodišt  a šikmé 

rampy - základní požadavky [10] byl proveden a je uveden v p íloze . 6. 

• Podlahy  

Skladby všech podlahových konstrukcí a jejich lokální provedení po místnostech je 

uvedeno v p íloze . 1. ešení podlah odpovídá funkci a provozu jednotlivých prostor. Jako 

nášlapné vrstvy budou použity keramické dlažby a povlakové krytiny (PVC krytina a PVC 

krytina antistatická). V mokrých provozech (vodolé ba, sprchy, úklid) bude provedena pod 

keramickou dlažbu hydroizola ní st rka Aquafin. V místnostech vyšet oven, p ípraven a 

elektrolé by musí být použito antistatické linoleum a zemnící sí  z Cu pásky dle pokyn  a 

technologických postup  dodavatele. Jako roznášecí vrstvy je použit anhydrit nebo betonová 

mazanina (dle jednotlivých prostor – viz P íloha . 1). 

P ed zahájením realizace podlah v 2.NP bude provedena kontrola geometrie stropní 

konstrukce a rovnosti podklad . V místech s nadm rným pr hybem stropní konstrukce bude 

p ed kladením nových podlahových konstrukcí provedeno vyrovnání úrovn , nap . suchým 

pískem. 
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• Hydroizolace a parozábrany 

Stávající vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti z stává beze zm ny. Po 

provedení zemních prací nové výtahové šachty a vedení kanaliza ního svodného potrubí se na 

stávající vodorovnou hydroizolaci napojí jedna vrstva asfaltového pásu Foalbit Al S 40 na 

penetra ní nát r a bude celoplošn  natavena. V sociálních za ízeních a vodolé b  bude nov

provedena st rková hydroizolace Aquafin proti vlhkosti pod keramickou dlažbou a pod 

obklady ve sprchových koutech.  

Po provedení zateplení st echy, nalepením na p vodní skladbu PUK lepidlem, kde 

EPS je s nakašírovaným asfaltovým pásem POLYDEK EPS100 V60S35, na který je pak 

celoplošn  nataven svrchní pás z modifikovaných asfalt  - ELASTODEK 40 SPECIAL 

DEKOR s hrubozrnným posypem.  

• Tepelná a kro ejová izolace 

St ešní konstrukce obou podlaží bude tvo ena tepeln  izola ní vrstvou z objemov

stabilizovaného expandovaného polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým pásem typu 

S POLYDEK EPS 100 V60S35, celková tl. 200 mm. 

Kontaktní zateplení zateplovacího systému BAUMIT PRO bude sendvi ovou deskou 

tl. 200 mm (EPS 170 mm, MW 30 mm) na všech venkovních svislých st nách. 

Sokl bude kontaktn  zateplen a proveden v systému BAUMIT Sokl s Austrotherm 

XPS TOP P GK, tl. 180 mm. 

Kro ejový útlum v podlahách 1.NP zajiš ují desky EPS 150 S, tl. 100 mm a ve 2.NP 

zvuková izolace Isover EPS RigiFloor 4000 tl. 20 mm.  

• Omítky, malby a nát ry 

Vnit ní omítky nov  vyzd ného a stávajícího zdiva budou provedené jako tenkovrstvé 

vyztužené sítí opat ené štukem. P í ky ze sádrokartonových konstrukcí budou zatmeleny, 

p ebroušeny a opat eny malbou Primalex Karton nebo obloženy keramickým obkladem. 

V místnosti vodolé by budou st ny opat eny strukturální omítkou bílé barvy. 

V technické místnosti bude strop vyspraven a bude provedena malba. 

Fasáda bude ešena pastózní minerální tenkovrstvou probarvenou omítkou Baumit 

NanoporTop, vysoce odolnou proti zne išt ní, odstínu sv tle šedé barvy (Taste of Life 0879), 

to ený vzor struktury, zrnitost 1,5 mm. Sokl bude opat en omítkou na sokl Baumit 

MozaikTop, barvy tmav  šedé (Baumit colours of more emotions 3251).  
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Nát ry dopl kových kovových konstrukcí dv ma vrstvami základního nát ru a 

následn  dvojím emailovým syntetickým emailovým nát rem. Vn jší m íže a žeb íky budou 

žárov  pozinkované. 

• Obklady 

Vnit ní obklady budou provedeny jako keramické kladeny do stavebního tmelu. 

Umíst ní a rozm ry obklad  je z ejmé z projektové dokumentace. Vzor a barevnost obklad

dle výb ru stavebníka. 

• Truhlá ské, záme nické, klempí ské a plastové výrobky 

Výpisy truhlá ských, záme nických, klempí ských a plastových výrobk  (v etn

výplní otvor ) nejsou sou ástí požadovaného rozsahu diplomové práce. 

Bude provedena demontáž m ížového vedení bleskosvodu a následná montáž vedení 

bleskosvodu. Oplechování atik a parapety budou zhotoveny z plechu Al s povrchovou 

úpravou v barv  šedé. Vnit ní parapety budou plastové v barv  dle výb ru stavebníka a budou 

osazeny do betonového lože / montážní PUR p ny tak, aby výška okenního parapetu nad 

podlahou byla minimáln  850 mm. Okna a vstupní dve e jsou bílá. Na st eše bude po atikách 

provedeno vedení hromosvodu. 

Okenní otvory na severovýchodní fasád  p ístupné ze st echy p ilehlého objektu 

budou opat eny dv ma ocelovými m ížemi rozm r  1,9 x 4,0 m a 1,9 x 2,5 m s možností 

výstupu na st echu z interiéru. M íž bude vybavena zámkem FAB. 

Na severovýchodní bude umíst n pevný ocelový žeb ík, který musí spl ovat 

požadavky dle SN 74 3282 Pevné kovové žeb íky pro stavby. Žeb ík bude vybaven 

ochranným za ízením proti pádu. Jako ochranné za ízení proti pádu je navržen ochranný koš, 

který bude ukon en min. 1 100 mm nad úrovní atiky. 

Všechny výpln  vn jších okenních a dve ních otvor , v etn  vstupních dve í v celém 

objektu, budou vym n ny za nové plastové, s izola ním trojsklem, bílé. 

Kování na oknech bude celo-obvodové. Vstupní dve e budou otvíravé sm rem dovnit

a posuvné automatické.  

Nové vnit ní dve e jsou navrženy do ocelových zárubní, model dle výb ru stavebníka. 

Dve e do ordinací, p ípraven a vyšet oven jsou provedeny v akustické t íd  27 dB. Výpln

otvor  jsou navrženy v souladu s požadavky na zvukovou izolaci dle SN 73 0532 (Akustika 

- Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobk ). 
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• Komín 

Odtah spalin z plynových kotl  bude komínovým t lesem systému SCHIEDEL ICS25 

na patní konzole, který bude ukotven k fasád  budovy. Jedná se o t ívrstvý, nerezový, tepeln

izolovaný komín s jedním pr duchem.  

• Výtah 

Výtah bude p ekonávat výškový rozdíl 3,47 m mezi podlahou v 1.NP (0,000) a 

podlahou ve 2.NP, kde se nacházejí ordinace léka  a psychologa. 

Tab. 24 - Technická specifikace výtahu KONE 

Technická specifikace výtahu T-0000307663 

Bezpe nostní p edpis EN81 – 70, 398/2009 Sb. 

Typ výrobku KONE PW13/10-19 

Jmenovitá nosnost 1 000 kg 

Jmenovitá rychlost 1.00 m/s 

Zrychlení / zpomalení 0,5 m/s2

Po et osob 13 

Zdvih 3 470 mm 

Po et stanic / nástupiš  2 / 2 

Ší ka dve í 900 mm 

Výška dve í 2 000 mm 

Vnit ní výška klece 2 100 mm 

Vnit ní ší ka klece 1 100 mm 

Vnit ní podlahová plocha klece 2,36 m2

Pohon KDL16S 

Pr m r trak ního kotou e 420 mm 

Hmotnost klece v . lokální výbavy 530 kg 

Protiváha celkem 1 129 kg 

Typ klece HERMES 

Nosná lana 6x D8 
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• Venkovní úpravy 

Po obvod  objektu z stane stávající okapový betonový chodník 400 x 400 x 40 mm, 

spádovaný min. 1% od objektu, který bude p esunut o tlouš ku zateplení soklové ásti 

objektu. Kolem objektu se provedou základní terénní úpravy, a to vyrovnáním terénu v okolí 

objektu a rozprost ení ornice a osetí travinami. 

e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor

Navržené skladby konstrukcí byly posouzeny a vyhodnoceny dle SN 73 0540-2 

Tepelná ochrana budov (2011) z tepeln  technického hlediska na požadované hodnoty 

sou initele prostupu tepla, viz P íloha . 2. Ve výpo tech je uvažováno se sou initeli prostupu 

tepla otvor  v etn  rám , konkrétn  u dve í UD = 0,9 W/m2K a u oken UW= 0,9 W/m2K. 

Tab. 25 - Posouzení a vyhodnocení tepeln  - technických vlastností stavebních konstrukcí dle 

kritérií SN 73 0540 

Sou initel prostupu tepla   U  [W/(m2.K)] 

Normová hodnota 
 UN,24  

Hodnota 
U  Druh konstrukce 

Stav    
k-ce 

Požadovaná Doporu ená Vypo tená

Požadavky  
SN 73 0540-2

1 
Obvodová st na 
struskopemzobetonová 
- zateplená 

Nová 0,24 0,20 0,16 Spl uje 

2 
Obvodová st na 
CPp 
- zateplená 

Nová 0,24 0,20 0,17 Spl uje 

3 
Obvodová st na 
dozdívaná 
- zateplená 

Nová 0,24 0,20 0,14 Spl uje 

4 
Obvodová st na  
ást soklová  

- zateplená 
Nová 0,24 0,20 0,19 Spl uje 

5 
Podlaha 1.NP – 
linoleum 
- zateplená 

Nová 0,36 0,24 0,34 Spl uje 

6 
Podlaha 2.NP – 
keramická dlažba 
- zateplená 

Nová 0,36 0,24 0,34 Spl uje 

7 
P est ešení nad 
vstupem 
- zateplené 

Nová 0,19 0,13 0,14 Spl uje 

8 
St ešní konstrukce nad 
2.NP 
- zateplená 

Nová 0,19 0,13 0,14 Spl uje 
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f) Zp sob založení objektu 

Montovaný skelet MS-OB je založen na prefabrikovaných železobetonových 

dvoustup ových patkách, do kterých je p enášeno zatížení z vnit ních pilí  a obvodového 

plášt , který je založen na základových prazích op ených na základových patkách. Založení je 

provedeno v nezámrzné hloubce. Veškeré zakryté a nep ístupné konstrukce jsou kresleny jako 

domn lé nebo p evzaty z p vodní výkresové dokumentace (10/1992). 

Nov  bude provedeno založení základové desky pro výtahovou šachtu. Zp sob založení 

byl zvolen na základ  výsledk  IGP. Základové pom ry byly vyhodnoceny jako jednoduché. 

Založení bude provedeno do nezámrzné hloubky. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí 

Stavbou a jejím provozem nedojde k zhoršení vlivu na životní prost edí. Za likvidaci 

odpadu vzniklého p i výstavb  je zodpov dný dodavatel, který bude postupovat dle zákona  

. 185/2001 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního prost edí . 381/2001 Sb. Za likvidaci 

komunálního odpadu vzniklého p i užívání stavby je zodpov dný stavebník. 

h) Dopravní ešení 

Na parcelách . 499/204, 499/205 a 499/103 v obci Karviná – Ráj jsou ešeny vn jší 

zpevn né plochy, sloužící pro pohyb osob a osobních vozidel o celkové kapacit  21 

parkovacích míst (z toho 3 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace). Objekt je 

p ipojen na soukromou komunikaci ve vlastnictví stavebníka a odtud na obecní komunikaci. 

Bude použit stávající sjezd na komunikaci z východní ásti na parkovací místa z ulice 

Ciolkovského. 

i) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

Ochrana objektu bude zajišt na ochranou proti blesku jímací soustavou. Objekt je dále 

chrán n proti vniknutí radonu hydroizolací z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou Foalbit 

Al S 40.  

j) Dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

Projektová dokumentace je p ipravena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

Jedná se p evážen  o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj . 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a související právní p edpisy. 
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3. Technika prost edí staveb 

Jednotlivé ásti se zpracovávají podle spole ných zásad a p ípadné zp tné požadavky 

na stavební ást a ostatní profese jsou podkladem pro celkovou koordinaci dokumentace pro 

provád ní stavby.[7] 

P edm tem diplomové práce jsou zdravotn  technické instalace (bod 3.5). Ozna ení a 

obsah odpovídá vyhl. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb [7]. 

3.5 Zdravotn  technické instalace 

3.5.1 Technická zpráva 

a) Bilance pot eby vody, popis m ení odb ru vody a její požadované úpravy 

Objekt zdravotního st ediska bude zásobován vlastní vodovodní p ípojkou. Oh ev 

studené vody zajiš ují 2 plynové kotle THERM 45 EZ/B s nep ímo natáp ným oh íva em 

teplé vody ACV SL 420 SMARTLINE. P íprava teplé vody je navržena dle SN 06 0320 

[32]. Výpo et pot eby teplé vody je sou ástí P ílohy . 17. Výpo et pot eby tepla je uveden 

v P íloze . 18. 

Bilance pot eby vody 

Ro ní pot eba vody iní 4 325 m3/rok. Podrobný výpo et je uveden v P íloze . 14. 

Stanovení pot eby teplé vody je uveden v P íloze . 17. 

M ení odb ru vody 

Objekt bude zásobován pitnou vodou z nové vodovodní p ípojky. Vodom rná sestava 

bude umíst na ve vodom rné šacht  AS – VODO mimo budovu. Je navržen domovní 

mokrob žný vodom r M100 MNR Artist, (Qmax = 15 m3/hod), viz P íloha . 20. Vodom r 

bude osazen až po vy išt ní potrubí a úsp šném ukon ení tlakové zkoušky. 

Požadované úpravy vody 

Jednou týdn  bude proveden ízený oh ev vody na 70°C v celém rozvodném potrubí 

teplé vody po dobu min. ½ hod. jako prevence vzniku Legionella pneumopholis. 

 Z d vodu prevence mikrobiologické kolonizace vnit ního vodovodu a tím zvýšení 

koncentrace bakterií rodu Legionella pneumophila bude probíhat sledování mikrobiologické 
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jakosti pravidelným odb rem pot ebného po tu vzork , zejména teplé vody a bude provedena 

instalace dávkovacího obtoku s regula ním ventilem na cirkula ní potrubí teplé vody mezi 

cirkula ní erpadlo a za ízení pro p ípravu teplé vody dle [34]. Dávkovací obtok bude 

umož ovat provád ní jednorázové nebo opakované provozní chemické dezinfekce vnit ního 

vodovodu teplé vody. Na základ  výsledk  mikrobiologického vyšet ení p i zkušebním 

provozu bude rozhodnuto o p ípadném dezinfikování. V p ípad , že se dezinfekce nebude 

provád t, musí být zabrán no stagnaci vody v dávkovacím obtoku jeho vypušt ním. 

Zásobníkový oh íva  teplé vody bude pravideln  odkalován a za ízení pro odstra ování 

ne istot budou udržovány dle doporu ení jejich výrobce.  

Srovnání oh evu vody plynovým kotlem na zemní plyn a CZT  

V objektu se nachází p ípojka horkovodu (CZT), která zajiš ovala p ísun energie na 

vytáp ní a oh ev TV p ed zm nou využívání. S ohledem na nep erušovanost dodávek energií 

ve zdravotním st edisku je v objektu nov  plynová kotelna se dv ma plynovými kotli o 

výkonu 45 kW. Na základ  zkušeností s p echodem z plynové kotelny na CZT u existujícího 

rehabilita ního za ízení v Karviné (Haví ská 1187/35, 735 06 Karviná – Nové M sto) došlo 

k identifikaci provozních nedostatk  CZT, které mají výrazný dopad na fungování provozu 

rehabilitací. 

 Jedná se p edevším o: 

- generální opravy každý rok v letních m sících vy azují provoz vodolé by, protože není 

zajišt na dodávka teplé vody (ekonomická ztráta), 

- mnohdy jedno až n kolikadenní opravy p i haváriích s uzáv rem teplé vody, 

- p i v tším odb ru teplé vody do podvodní ví ivé vany dochází k poklesu teploty vody, 

terapie tak není pro pacienta komfortní, což je p edm tem opakovaných stížností od pacient , 

- p i centrální dodávce tepla se h e reguluje teplota v ordinaci a na pracovištích 

fyzioterapeut , kde jsou pacienti pouze ve spodním prádle, mnohdy zejména p i nižších 

venkovních teplotách byla pacient m zima, což m lo za následek nucené dotáp ní 

elektrickými otopnými t lesy. To vede ke zvýšené spot eb  s ekonomickým dopadem, 

- horší regulace teploty o víkendech a svátcích oproti vytáp ní plynovým kotlem. 
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b) Popis tlakových pom r  vodovodu, popis erpacích a posilovacích za ízení 

Dimenzování vnit ního vodovodu, požárního vodovodu uvnit  budovy a vodovodní 

p ípojky bylo provedeno výpo tem podrobnou metodou dle SN 75 5455 (Výpo et vnit ních 

vodovod ) [19]. 

U provozovatele vodovodu pro ve ejnou pot ebu (SmVaK Ostrava, a.s.) byl zjišt n 

nejmenší p etlak v míst  napojení vodovodní p ípojky na vodovodní ad. Dispozi ní p etlak je 

dle vyjád ení pdis = 400 kPa.

Vzhledem k rozsáhlým páte ním rozvod m v objektu, výpo tovým pr tok m 

vodolé ebných za ízení a minimálním požadovaným hydrodynamickým p etlakem p ed 

výtokovými armaturami za ízení vodolé by je dispozi ní tlak nedostate ný. Výpo et 

hydraulického posouzení navrženého p ívodního potrubí je uveden v P íloze . 21. 

Zvyšování tlaku vody ve vnit ním vodovodu se provádí nej ast ji pomocí automatické 

tlakové erpací stanice (AT stanice), která se skládá z erpadla s elektromotorem, tlakové 

nádoby a tlakového spína e. Moderní jsou dnes AT stanice, které mají tlakovou nádobu a 

otá ky erpadel jsou regulovány podle pr toku p i odb ru vody.[3] 

Provoz erpadla AT stanice s tlakovou nádobou bude ízen automaticky tlakovým 

spína em, v n mž jsou nastaveny hodnoty zapínacího a vypínacího p etlaku a p ípadn  ješt

regulace otá ek. P i poklesu p etlaku u tlakového spína e na hodnotu zapínacího p etlaku 

zapne tlakový spína erpadlo, které erpá vodu do tlakové nádoby a vnit ního vodovodu tak 

dlouho, až p etlak stoupne na hodnotu vypínacího p etlaku, kdy tlakový spína erpadlo 

vypne. Regulací otá ek se m ní pr tok erpadlem podle momentálního odb ru vody. [3] 

erpadla AT stanic je t eba chránit p ed chodem nasucho, ke kterému m že dojít p i 

výpadku dodávky vody z vodovodu pro ve ejnou pot ebu (u AT stanic pro zvyšování 

p etlaku). Tuto ochranu zajiš uje hlída  tlaku a pr toku. [3] 

Zvyšovací tlaková stanice bude umíst na ve vodom rné šacht , aby p íprava a rozvod 

teplé vody pro sm šovací baterie byly ve stejném tlakovém pásmu s rozvodem studené vody. 

Zp sob p ipojení AT stanice se musí zkonzultovat s provozovatelem vodovodu pro ve ejnou 

pot ebu, který m že stanovit další podmínky. 

Dimenzování cirkula ního potrubí teplé vody a stanovení dopravní výšky cirkula ního 

erpadla je uvedeno v P íloze . 8. Návrh domácí vodárny je sou ástí P ílohy . 9. 
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c) Popis technického ešení vodovodu, použitých materiál  a postup , popis 

p ipojení na ve ejnou sí , systém rozvodu požárního vodovodu 

Vnit ní vodovod 

Návrh vnit ního vodovodu je proveden dle SN 75 5401 (Navrhování vodovodního 

potrubí) [35], SN EN 806 1-4 (Vnit ní vodovod pro rozvod vody ur ené k lidské spot eb ) 

[33], SN 75 5455 (Výpo et vnit ních vodovod ) [19], SN 75 5409 (Vnit ní vodovody) 

[34], SN EN 1717 (Ochrana proti zne išt ní pitné vody ve vnit ních vodovodech a 

všeobecné požadavky na za ízení na ochranu proti zne išt ní zp tným pr tokem) [24] a SN 

73 0873 (Požární bezpe nost staveb – Zásobování požární vodou) [29]. K ížení potrubí je 

navrženo dle SN 73 6005 (Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení) [22]. 

Vodovodní p ípojka v míst  p ipojení na ve ejnou sí  z PVC DN 100 bude opat ena 

uzáv rem se zemní soupravou. Navrtávací souprava se bude skládat z navrtávacího pásu a 

ventilu se zemní soupravou. Dále viz bod f) Popis p ipojení na vn jší sít  technické 

infrastruktury, vybavení a systému za ízení. 

Vnit ní vodovod, který rozvádí vodu z vodovodní p ípojky, se za vodom rnou 

sestavou rozd luje na rozvod pitné vody, požární vody a pitné vody ur enou k p edeh evu 

tepelným vým níkem. Je navržen uzav ený systém rozvodu pitné vody instalace typu A. 

Potrubí bude v jedné trase p ivedeno do objektu, kde se podél nosného železobetonového 

sloupu vyvede pod strop a bude opat eno hlavními uzáv ry uvnit  objektu, ke kterým bude 

p ístup p es revizní dví ka zhotovená v sádrokartonové konstrukci. Páte ní ležaté rozvody 

budou vedeny v SDK kazetovém rozebíratelném podhledu. P ed každým stoupacím potrubí 

bude osazen kulový kohout, aby bylo možné jednotlivé úseky uzav ít a odvodnit. Stoupací 

potrubí bude vedeno v instala ních p edst nách a sádrokartonových p í kách. 

Ležaté, stoupací a p ipojovací potrubí bude zhotoveno p evážn  z polypropylenového 

potrubí PP-R, PN 20. Spojování potrubí bude provád no pomocí tvarovek polyfúzním 

sva ováním. V místnosti 1.19 (Vodolé ba) bude použito polyetylenové potrubí PE-X vedené 

v podlaze pro samostatná napojení jednotlivých za ízení vodolé by. Na úseku od 

uzavíratelných armatur v SDK konstrukci p ed vstupem potrubí PE-X do podlahy a výstupem 

uprost ed dispozice ukon eným kulovým kohoutem 1“ (max. 80 mm nad podlahou) pro 

napojení hydromasážních za ízení nebude proveden žádný spoj. Druhou výjimku zm ny 

materiálu od PP-R p edstavuje požární rozvod vody a ást vodom rné sestavy v ocelovém 

pozinkovaném potrubí závitovém. Kotvení potrubí bude dle montážního návodu dodavatele. 
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  Tepelnou izolací bude opat eno potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody. 

Tepelné izolace budou zabra ovat kondenzaci vodních par a tepelným ztrátám. Dodavatelem 

tepelné izolace pro teplou vodu a cirkulaci teplé vody bude firma ROCKWOOL, jako typ 

izolace je zvolen PIPO ALS. Jako návle ná izolace potrubí studené vody je navržen 

MIRELON jednotné tl. 6 mm. Výpo et minimální tlouš ky návle né tepelné izolace 

vodovodního potrubí je proveden v souladu s vyhl. . 193/2007 Sb. [31] 

P ipojení splachovací nádržky WC a baterií bude p es osazené rohové ventily. Jako 

uzavírací armatury jsou navrženy kulové kohouty s nízkým hydraulickým odporem. Dimenze 

kulových kohout  ve výkresové dokumentaci odpovídá DN potrubí, na kterých jsou 

nainstalovány. Na potrubí k automatickým splachovacím za ízením pisoár  bude osazena 

zp tná armatura. Za touto armaturou mohou být spojeny pouze automatická splachovací 

za ízení. Výtokové armatury a sm šovací baterie na teplou vodu budou umíst ny vlevo a na 

studenou vodu vpravo. Aby byl vnit ní vodovod navržen s minimálním rizikem opa ení, 

budou osazeny termostatické sm šovací baterie pro omezení nejvyšší teploty. Doporu ená 

teplota bude 37 °C, maximální teplota bude 43°C dle SN EN 806 - 2 [33].

Potrubí studené pitné vody nesmí být vedeno vedle potrubí vytáp ní a p i vedení 

vodovodních potrubí soub žn  v jedné trase bude cirkula ní potrubí umíst no mezi potrubí 

teplé a studené vody. Podlažní rozvodná potrubí a p ipojovací potrubí budou vedena ve 

sklonu min. 0,3 % ke stoupacímu potrubí nebo k n kterému kulovému kohoutu 

s vypoušt ním. U potrubí cirkulace a TV bude sklon k oh íva i vody. Odtokové potrubí je 

navrženo stejné jmenovité sv tlosti jako pojistná armatura a bude bezpe n  odvedeno. Odtok 

bude opat en volným výtokem a kalichem dle SN EN 1717. 

V objektu je navrženo cirkula ní potrubí teplé vody. Voda musí cirkulovat ve všech 

ástech navrženého rozvodu. Z toho d vodu je nutná regulace pomocí speciálních armatur, 

kterými se zvýší tlakové ztráty p i proud ní vody v okruzích bližších oh íva i vody tak, aby 

se rovnaly tlakové ztrát  nejdelšího okruhu cirkula ního potrubí. M ení a regulace není 

p edm tem diplomové práce, p esto budou na hlavních odbo ení páte ního rozvodu potrubí 

cirkulace teplé vody instalovány automatické cirkula ní ventily Kemper. Cirkula ním 

potrubím bude opat eno jen ležaté potrubí za p edpokladu spln ní požadavk  na cirkulaci 

teplé vody dle SN 75 5455 [19]. Cirkula ní potrubí bude možné odvzdušnit automaticky 

odvzduš ovací armaturou v koteln . 
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Potrubí zp tn  využívající šedé vody vedoucí k nezámrzným ventil m a za izovacím 

p edm t m pro splachování a úklid bude ozna eno z d vodu identifikace a zamezení 

provozním omyl m. Ozna ení potrubí se provede bílou samolepicí páskou nebo nát rem 

podle SN 13 0072 Potrubí. Ozna ování potrubí podle provozní tekutiny (6/1991). Místa 

použití systému šedých vod budou ozna ena nápisem „Nepitná voda: ŠEDÁ VODA!“ a 

symboly v souladu s národními nebo místními p edpisy [33], viz Obr 10. Symboly a nápisy 

budou umíst ny tak, aby poutaly pozornost na tento odchylný zp sob od b žné praxe. [33] 

Ochranu proti zne išt ní pitné vody ve vnit ním vodovodu a za ízení na ochranu proti 

zne išt ní zp tným pr tokem ešeno dle SN EN 1717 [24]. Použití ochranných jednotek 

zabrání zhoršení jakosti dodávané pitné vody. Typ ochranné jednotky je znázorn n symbolem 

ve tvaru šestiúhelníku s vyzna eným písmenem t ídy ochrany ve výkresové ásti 

dokumentace. 

Tab. 26 - Seznam ochranných jednotek pro jednotlivé za izovací p edm ty 

Ozna ení Za izovací p edm t Ochranná jednotka dle SN EN 1717 
U Umyvadlo 

UINV Umyvadlo bezbariérové 

Um Umývátko 

WC Záchodová mísa 

WC_B Záchodová mísa + bidet 2v1 

V Výlevka 

P Pisoár 

SV Sprchová vani ka 

LD Léka ský d ez 

VA Výdejní automat 

NV Nezámrzný ventil 

KD Kuchy ský d ez 

HVCT,1 Hydromasážní vana 

HVCT,2 Hydromasážní vana 

VKDK Ví ivá koupel 

VLHK Ví ivá láze

PH Požární hadice 

AV Automatický ventil 
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Vzhledem k primárnímu nastavení napojení p ívodní potrubí pitné vody na systém 

zp tného získávání odpadního tepla bude sou ástí vybavení kotelny funk ní schéma 

s návodem k p epínání mezi standardním p ívodem studené vody do oh íva e z vodovodní 

p ípojky a p ívodem p edeh áté vody skrze tepelný vým ník. V p ípad  souhlasu investora 

m že být systém zp tného získávání odpadního tepla z vod dopln n o automatické uzavírací 

ventily s ídící jednotkou, která zabrání p ípadným provozním omyl m a vylou í chybu 

lidského faktoru. Za ú elem minimalizace investi ních náklad  je navrženo manuální 

mechanické p epínání instalovanými ventily s p iloženým návodem. Funk ní schéma bude 

umíst no u uzavíracích ventil  v koteln  a vodom rné šacht  tak, aby poutalo pozornost. 

Obsluhu bude moci provád t pouze vyškolený personál. 

Požární vodovod 

Návrh zásobování požární vodou je proveden dle SN 73 0873 (Požární bezpe nost 

staveb – Zásobování požární vodou) [29].  

V objektu musí být osazeny hadicové systémy napojené na vnit ní vodovod. Rozvod 

z ocelového pozinkovaného závitového potrubí DN 50 povede z vodom rné šachty na 

pozemku stavebníka odbo kou za vodom rnou sestavou dle výkresové projektové 

dokumentace. Za odbo kou bude ochranná jednotka zabra ující kontaminaci vnit ního 

vodovodu pitné vody stagnující vodou dle SN EN 1717. 

Požární hydrant je navržen v chodbách 1.NP (m. . 1.03) a 2.NP (m. . 2.02), jedná se o 

hydrantový systém Hasil, typ HSH-2 25/30 s tvarov  stálou hadicí délky 30 m. P ívodní 

hadice DN 25 ke dv ma hydrantovým sk íním je p ipojena k pevné ásti st edové armatury a 

ukon ena kulovým kohoutem. Hadicové systémy budou trvale pod tlakem a budou osazeny 

ve výšce 1,2 m nad podlahou (na osu za ízení). Minimální hydrodynamický p etlak je 0,2 

MPa a sou asn  pr tok vody z uzavíratelné proudnice 0,3 l/s. Požární potrubí se po dokon ení 

musí ov it tlakovou zkouškou dle SN 75 5409 a to zkušebním p etlakem 1,2 MPa. O 

tlakové zkoušce bude proveden zápis.  

Nást nné hydranty jsou hasicími prost edky pro rychlý zásah nevycvi enými osobami. 

Reak ní síla vyvolaná vytékající vodou nem la p esáhnout 400 N z d vodu bezpe nosti 

obsluhy [4]. 

Stanovení vnit ních odb rných míst požární vody je uvedeno v p íloze . 16. 
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d) Popis technického ešení kanalizace, použitých materiál  a postup

Je navržen kanaliza ní systém oddílné soustavy. Krom  systému vnit ní kanalizace 

odvád jící splaškové odpadní vody a deš ové vody odd leným potrubím bude provedeno 

samostatné vedení izolovaným potrubím s šedými vodami, které budou vznikat vypoušt ním 

hydromasážních terapeutických van ve vodolé b  odd lení rehabilitace a p íslušných sprch. 

Odpadní šedé vody jsou navrženy pro zp tné získávání tepla z t chto vod a sekundárn  jako 

náhrada pitné vody.  

• Splašková kanalizace 

Návrh p ipojovacího, odpadního a svodného potrubí je proveden dle SN 75 6760 

(Vnit ní kanalizace) [12] a SN 12056-2 (Vnit ní kanalizace - Gravita ní systémy - ást 2: 

Odvád ní splaškových odpadních vod - Navrhování a výpo et) [14]. K ížení potrubí je 

navrženo dle SN 73 6005 (Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení) [22]. 

Splašková odpadní voda je od za izovacích p edm t  svedena pomocí p ipojovacích, 

odpadních a svodných potrubí z objektu zdravotního st ediska. 

Podrobn ji jsou splaškové odpadní vody rozlišeny na erné vody, nevyužívané šedé 

vody a využívané šedé vody. Mezi za izovací p edm ty odvád jící využívané šedé vody 

v navrženém ešení pat í hydromasážní vany pro vodní lé bu celého t la, ví ivé koupele na 

dolní kon etiny, ví ivé lázn  na horní kon etiny a p íslušné sprchy pacient  související 

s vodním provozem. Zbylé za izovací p edm ty budou odvád t ernou vodu z pisoár , 

záchodových mís, pop . záchodových mís kombinovaných s bidetem, a dále nevyužívané šedé 

vody z kuchy ských a léka ských d ez , umyvadel, umývátek, sprchových vani ek, výlevek a 

z podlahových vpustí. 

Potrubí odvád jící pouze využívané šedé vody z vodolé by ke zp tnému získávání 

odpadního tepla a úsporám pitné vody bude ústit do zaizolované podzemní nádrže. Potrubí 

odvád jící erné vody spole n  s ostatními nevyužívanými šedými vodami bude napojeno na 

kanaliza ní p ípojku ústící do jednotné kanalizace pro ve ejnou pot ebu. 

P ipojovací potrubí 

P ipojovací potrubí nev trané je navrženo dle systému OSMA Skolan dB, z odpadních 

trubek a tvarovek z polypropylénu, pln ného minerálem pojivem, se schopností snižovat 

intenzitu hluku. Zápachové uzáv rky jsou navrženy fy HL. [5] 
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Potrubí je p evážn  vedeno v instala ních p edst nách a v dutinách svislých 

sádrokartonových p í ek, pop . voln  za kuchy skou linkou. Dimenze potrubí jsou ozna eny 

v p dorysech výkres  kanalizace a jsou p evzaty z katalogu výrobk  OSMA (6/2011) [36]. 

 K napojení za izovacích p edm t  s DN 40 se použijí p ipojovací sifonová kolena 

SKSW (DN 50/40). U každého za izovacího p edm tu bude osazena zápachová uzáv rka 

s výškou vodního sloupce minimáln  50 mm. Detailní výpis za izovacích p edm t  v etn

p íslušenství je uveden v P íloze . 13. Spád všech p ipojovacích potrubí bude proveden ve 

sklonu 3 %. P echod na odpadní potrubí je proveden odbo kami SKEA s úhlem odbo ení 87°. 

 V p edpokládaných prostorách pro umíst ní v tracích rekupera ních jednotek bude 

v rámci p ípravy vyvedeno p ipojovací potrubí s vodní zápachovou uzáv rkou pro odvod 

kondenzátu s p ídavnou mechanickou zápachovou uzáv rkou HL 136.3. Typ zápachové 

uzáv ry HL 136.3 m že být zam n n p i kone né specifikaci v tracích rekupera ních 

jednotek v závislosti na tlakových rozdílech, aby p i podtlaku v jednotce nedocházelo 

k nasávání vzduchu i p i p etlaku nedocházelo k úniku vzduchu z rekupera ních jednotek. 

Ležaté potrubí k zápachovým uzáv rkám bude vedeno ve sklonu nejmén  10%.  

Odpadní a spole né v trací potrubí 

Svislé odpadní potrubí bude provedeno dle systému OSMA Skolan dB a bude vedeno 

v instala ních sloupcích a v instala ních p edst nových p í kách ze sádrokartonových desek. 

istící kusy budou instalovány na odpadním potrubí vždy 1,0 m nad podlahou 1. a 2. NP. 

P ístup k išt ní bude p es plastová otevíratelná dví ka, která budou vytvo ena 

v sádrokartonových konstrukcích. 

Odv trání kanaliza ního systému bude zajišt no v tracími potrubími, která vzniknou 

prodloužením svislých odpadních potrubí a vyvedením potrubí o 500 mm nad úrove  roviny 

st ešní konstrukce voln  do atmosféry, ímž dojde k podstatnému omezení kolísání tlaku 

v systému vnit ní kanalizace. Odv trání bude ukon eno v trací hlavicí DN 110 nebo DN 125 

(HL 810.0, HL 810.1). Prostup st echou bude umíst n vždy 1,0 m od atiky (schování 

vystupujícího potrubí za atiku p i pohledu na objekt z upraveného terénu). V p ípad  odskok

bude dodržen spád 3% sm rem k odpadnímu potrubí, což zajistí dostate né odv trání vnit ní 

kanalizace. Odv tráno bude také odpadní potrubí pro využívané šedé vody samostatným 

hlavním v tracím potrubím. 
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P echod na svodné potrubí bude u DN 110 a DN 160 provedeno p ímo, pro DN 50, 75 

a 125 budou použity p echodky SKUHT/KG 50 - 125. P i p echodu odpadního potrubí na 

svodné se nebudou zv tšovat dimenze potrubí, kde již bylo jednou kv li odskok m zv tšeno a 

bude provedeno dv ma koleny (pop . dv ma koleny s muzikusem délky min. 250 mm) 

s úhlem odbo ení 45°, která budou vždy obetonována z d vodu zajišt ní stability (opat ení p i 

obetonování viz montáž a technologické postupy). 

Svodné splaškové potrubí 

   Svodné splaškové potrubí je provedeno z potrubí systému OSMA KG-Systém 

(PVC)®, kruhové tuhosti SN 4. Potrubí bude položeno nad úrovní základové spáry. Potrubí 

procházející svislými st nami istící šachty bude vždy opat eno ocelovou chráni kou. Potrubí 

bude uloženo do hutn ného pískové lože tl. 100 mm a nad jeho horní hranou bude vrstva 

nadloží o mocnosti minimáln  300 mm. Vn  budovy bude dodržena vrstva nadloží min. 

1000 mm, potrubí tak nebude nutné izolovat v i vliv m mrazu. Svodné potrubí odvád jící 

využívané šedé vody budou opat eny kruhovou tepelnou izolací, aby bylo dosaženo 

minimalizace tepelných ztrát odpadních vod. 

   Spád svodného potrubí uvnit  objektu je jednotný pro nevyužívané odvád né 

splaškové vody 3,5 % a jednotný pro svodná potrubí odvád jící využívané šedé vody 2,0 %. 

Napojení svodných potrubí bude provedeno vždy odbo kami KGEA s úhlem odbo ení 45°. 

   Svodné potrubí odvád jící využívané šedé vody je napojeno na podzemní nádrž 

s tepelným vým níkem, které p es další podzemní nádrž pro úsporu pitné vody pokra uje 

p epadem do hlavní istící šachty. Umíst ní je z ejmé z výkresové dokumentace. 

Odkanalizování objektu pokra uje za hlavní istící šachtou kanaliza ní p ípojkou ústící do 

jednotné kanalizace pro ve ejnou pot ebu. 

• Deš ová kanalizace 

Návrh deš ové kanalizace je proveden dle SN 75 6760 (Vnit ní kanalizace) [12] a 

SN 12056-3 (Vnit ní kanalizace - Gravita ní systémy - ást 3: Odvád ní deš ových vod ze 

st ech - Navrhování a výpo et) [15]. K ížení potrubí je navrženo dle SN 73 6005 

(Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení) [22]. 

Deš ové vody budou svedeny z ploché jednopláš ové st echy celkem dv ma st ešními 

vtoky HL62.1H/1 (DN 110), kde každý vtok bude opat en záchytným košem a m ížkou. 

Vzhledem k nadbyte nému množství využívaných šedých vod z provozu vodolé by nejsou 

deš ové vody navrženy pro další využití. 
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Vnit ní odpadní deš ové potrubí 

Svislé odpadní potrubí bude provedeno dle systému OSMA Skolan dB a bude vedeno 

v instala ních sloupcích ze sádrokartonových desek. Na trubky Skolan dB bude namotán 

plst ný rukáv (izolace proti kondenza ní vod  z orosení). Na každém vnit ním deš ovém 

odpadním potrubí bude instalována istící tvarovka ve výšce vždy 1,0 m nad podlahou 1.NP. 

P ístup k išt ní bude p es plastová otevíratelná dví ka, která budou vytvo ena 

v sádrokartonových konstrukcích. 

P i p echodu odpadního potrubí na svodné potrubí se budou zv tšovat dimenze. 

P echody budou provedeny dv ma koleny s úhlem odbo ení 45°, která budou vždy 

obetonována z d vodu zajišt ní stability (opat ení p i obetonování viz montáž a technologické 

postupy). 

Svodné deš ové potrubí 

Svodné deš ové potrubí je provedeno z potrubí systému OSMA KG-Systém (PVC)®, 

kruhové tuhosti SN 4. Potrubí nebude položeno nad úrovní základové spáry v celé jeho délce 

uvnit  objektu, a proto je nutné ídit se minimálními bezpe nými odstupy od základových 

konstrukcí p i jejich vzájemném soub hu dle výpo t  v P íloze . 12. Potrubí procházející 

základem musí být vždy opat eno ocelovou chráni kou. Potrubí bude uloženo do hutn né 

pískového lože tl. 100 mm a nad jeho horní hranou bude vždy vrstva nadloží o mocnosti min. 

300 mm. Vn  budovy bude dodržena vrstva nadloží minimáln  1 000 mm, potrubí tak nebude 

nutné izolovat v i ú ink m mrazu. 

Svodné potrubí deš ové kanalizace bude dimenze DN 125 a DN 160. Spád svodného 

potrubí uvnit  i vn  objektu je jednotný 4,7 %. Napojení svodných potrubí bude provedeno 

vždy odbo kami KGEA s úhlem odbo ení 45°. Odkanalizování deš ových vod pokra uje za 

hlavní istící šachtou kanaliza ní p ípojkou ústící do jednotné kanalizace pro ve ejnou 

pot ebu. 

Montáž a technologické postupy 

Uchycení potrubí bude provedeno dle montážního návodu výrobce [36] pomocí 

ocelových objímek s pryžovou výstelkou (snížení p enosu hluku na konstrukci), vzdálenost 

mezi objímkami bude rovna nejvíce desetinásobku vn jšího pr m ru potrubí. U odpadního 

potrubí zav šeného pod stropem v podhledu bude dodržena podchodná výška 2,1 m v celém 

objektu zdravotního st ediska. Spojování trubek a tvarovek bude zásuvnými hrdly, jejichž 

t sné spojení s rovnými konci trubek zajiš ují jazý kové t snící kroužky. U vyskytujících se 
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odskok  budou pevné objímky umíst ny vždy pod hrdlem trubky, aby nedošlo k vysunutí 

hrdlového spoje. Pro vybudování prostup  stropní konstrukcí budou použity pr chodky KGF 

- S/B (PU) dle dimenzí jednotlivých prostup  (DN 50 - 160). P i pokládce potrubí do betonu 

budou spoje zajišt ny lepicí páskou tak, aby k t snícím element m neproniklo cementové 

mléko. P i realizaci bude kladen zvýšený d raz na odpovídající provedení. Bude dodržena 

minimální bezpe ná vzdálenost potrubí od základu p i jejich vzájemném soub hu dle P ílohy 

. 12. Potrubí bude uloženo na hutn ném pískovém loži min. mocnosti 100 mm (fr. 0 – 4 mm) 

Bude obsypáno hutn ným pískem (fr. 0 – 20) až min. 0,3 m nad hrdlo potrubí a opat eno fólií 

hn do-bílé barvy o ší i 330 mm. Zásyp se provede vyt ženou zeminou z výkopu a dokon í se 

obnova povrchu. V p ípad  výskytu podzemní vody bude rýha odvodn na drenáží. Výkopy 

hl. nad 1,5 m budou paženy. P í ný ez uložení potrubí v zemi je zobrazen na výkrese F 

1.4.22. K ížení a soub h inženýrských sítí bude dodrženo dle SN 73 6005 [22]. 

e) Výpo tové množství splaškových a deš ových odpadních vod a úprava vod. 

Dimenzace splaškových a deš ových vod 

Dimenzování splaškových a deš ových vod je provedeno dle SN 75 6760 [12], SN 

12056-2 [14] a SN 12056-3 [15]. Výpo et dimenzování splaškových a deš ových vod je 

uveden v P íloze . 7. 

Bilance splaškových a deš ových vod 

Ro ní bilance splaškových vod iní 4 325 m3/rok, ro ní bilance deš ových vod pak 

353 m3/rok. Pro pot eby výpo tu bilance deš ových vod je uvažováno s odvod ovanou 

plochou st echy bez redukce odtokovým sou initelem (strana bezpe nosti). Výpo et bilance 

splaškových a deš ových vod je uveden v P íloze . 14. 

Úprava šedých vod 

Systém zp tného využívání šedých vod je navržen pro splachování WC, závlahu, úklid 

a išt ní zpevn ných ploch, proto nebude t eba tyto vody zvláštním zp sobem upravovat. 

Nahromad né odpadní vody budou filtrovány v první fázi filtra ní sadou Supra filtr už p i 

nátoku do první podzemní nádrže s tepelným vým níkem a p i erpání do tlakové stanice 

domácí vodárny budou podruhé p efiltrovány jemným filtrem se zp tným proplachem. Filtr se 

zp tným proplachem bude vybaven volným výtokem dle SN EN 1717. Ro ní bilan ní 

množství využití šedých vod jako úspora pitné vody iní 1,75 m3 denn , což je cca 438 m3 za 

rok. 
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f) Popis p ipojení na vn jší sít  technické infrastruktury, vybavení a systému 

za ízení 

K p ipojení na vn jší sít  technické infrastruktury bylo využito podklad  v podob

vyjád ení sítí vlastník  technické infrastruktury (viz P íloha . 5) a projektové dokumentace 

stavební ásti zdravotního st ediska s láze skou pé í a rehabilitacemi.

Kanaliza ní p ípojka 

Technická problematika p ípojek je ešena dle SN 75 6101 (Stokové sít  a kanaliza ní 

p ípojky) [16; 17] a SN EN 752 (75 6110 - Odvod ovací systémy vn  budov) [18]. K ížení 

potrubí je navrženo dle SN 73 6005 (Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení) [22]. 

 Objekt zdravotního st ediska bude odkanalizován prost ednictvím stávající kanaliza ní 

p ípojky, která je napojena na jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu a z stane beze zm n. 

P ipojení splaškových i deš ových vod na jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu bude 

p es stávající revizní šachtu na parc. . 499/204. Kanaliza ní p ípojka za íná v míst  hlavní 

istící šachty p ed objektem a kon í napojením na ve ejnou kanalizaci. 

Délka kanaliza ní p ípojky je 11 m, je p ímá a kolmá na stoku, má jednotný sklon 

11,5 % a je provedena z potrubí PVC DN 150. Území nad p ípojkou v ší ce 0,75 na ob

strany od osy potrubí nebude zastav né a ani osázeno stromy z d vodu p ípadných oprav 

[16]. V dalším stupni PD by bylo vhodné posoudit místo napojení na stoku, zda ovlivní 

navrženou technologii z hlediska zp tného vzdutí. Stav p vodní kanaliza ní p ípojky je nutné 

posoudit technickou prohlídkou, pop . prohlídkou pomocí kamery. 

Vodovodní p ípojka 

Návrh vodovodní p ípojky je proveden dle SN 75 5411 (Vodovodní p ípojky). 

Z hlediska výpo tového pr toku byla dimenzována dle SN 75 5455 (Výpo et vnit ních 

vodovod ) [19]. P i k ížení potrubí s ostatními podzemními vedeními musí být dodrženy 

nejmenší dovolené vzdálenosti dle SN 73 6005 (Prostorové uspo ádání sítí technického 

vybavení) [22]. 

Napojení p ípojky na potrubí ve ejného vodovodního adu se provede navrtávkou 

potrubí ve ejného adu pomocí navrtávacího pasu pro PE/PVC potrubí opat eného uzáv rem. 

Vodovodní p ípojka kon í uzáv rem a vodom rem. Za vodom r bude osazen uzáv r 

s možností odvodn ní a zp tná armatura. 
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Potrubí vodovodní p ípojky má délku 5,3 m v materiálu HDPE 100 SDR 11 DN 63 

(63 x 5,8 mm), je navrženo jako p ímé v minimálním sklonu 3‰ a bude stoupat sm rem 

k vnit nímu vodovodu. Pr tok v potrubí vodovodní p ípojky a v míst  vodom ru je uveden  

v P íloze . 10 (ozn. úsek  dle výkresu F 1.4.26).  

P edpokládaná hloubka dle provozovatele sít  je 1,5 – 1,7 m dle výškové úrovn  0,000 

v objektu. Po dokon ení vodovodní p ípojky bude dodrženo min. krytí zeminou 1,6 m dle 

upraveného terénu. Potrubí p ípojky bude uloženo na pískovém loži min. mocnosti 100 mm 

s únosností základové spáry min. 0,2 MPa. Bude obsypáno št rkopískem min. 0,3 m nad 

horní hranu profilu potrubí a opat eno fólií bílé barvy o ší i 330 mm. Zásyp se provede 

zeminou vyt ženou z výkopu, která bude po vrstvách strojn  hutn na. V p ípad  výskytu 

podzemní vody bude rýha odvodn na drenáží. ez uložení vodovodního potrubí je znázorn n 

na výkrese F 1.4.24. Prostup potrubí do vodom rné šachty bude v ochranné trubce ut sn n. 

Tlaková zkouška bude provedena dle SN EN 805 a po jejím dokon ení bude vystaven 

protokol.  

Vodom rná šachta 

Vodom rná šachta je navržena prefabrikovaná obdélníková o rozm rech 2,0 x 1,2 x 

1,5 m fy AS-VODO. Poklop šachty je navržen tvercový o rozm ru 0,6 x 0,6 m. Parametry 

musí být zrevidovány po návrhu AT stanice. Šachta bude opat ena žeb íkem i stupadly. 

Odvodn ní šachty bude ešeno pomocí jímky pro ponorné erpadlo. Umíst ní vodom ru a 

rozm ry vodom rné šachty je t eba projednat s provozovatelem ve ejného vodovodu [3]. 

Potrubí a armatury v šacht  musí být dostate n  chrán ny p ed mrazem. 

Vybavení za izovacími p edm ty a popis vybavení 

Za izovací p edm ty jsou vybrány stavebníkem. Typy léka ských d ez  a výdejních 

automat  na chodbách budou stavebníkem specifikovány b hem výstavby. Napojení 

za izovacích p edm t  na systém vnit ní kanalizace a vnit ního vodovodu bude provedeno 

v instala ních p edst nách a sloupcích ze sádrokartonových desek nebo z lehkých p esných 

tvárnic pro obezdívky, dále voln  za kuchy skou sestavou a p edevším v  dutinách 

sádrokartonových p í ek. Návrh prvk  svislé podkonstrukce, tedy pozinkovaných 

tenkost nných profil  tl. 0,6 mm, je p izp soben jednotlivým DN potrubí vyskytujících se 

v návrhu vnit ního vodovodu a kanalizace. 
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V p ípad  nutnosti vést dutinou p í ky instalace v ur ité výškové úrovni je možné 

provád t ve stojinách profil  CW otvory p ímo na stavb  b hem montáže. Pro takto 

provád né otvory musí být ší ka vytvá eného otvoru o min. 10 mm menší než ší ka profilu 

(dutiny p í ky) a výška otvoru nesmí být v tší než dvojnásobek jeho ší ky. [55] 

P ipojovací místa pro teplou a studenou vodu umyvadel s umývátky jsou umíst na na 

osu ve výšce 605 mm nad podlahou (dle technických výkres  dodavatele). Ve ve ejných 

prostorách, kde by mohlo dojít k opa ení vodou osob se omezenou pohyblivostí a d tí jsou 

navrženy termostatické sm šovací baterie (WC muži, WC ženy, WC – invalidé). 

V místnostech 1.21 a 1.23 budou záchodové mísy v kombinaci se zabudovanou bidetovou 

tryskou a s podmítkovou termostatickou baterií. Ostatní záchodové mísy budou p ipojeny na 

zp tn  využívané šedé vody pomocí flexibilních hadi ek na rohové ventily. Stojánkové 

baterie budou napojeny pomocí flexibilních hadi ek na p ipravené rohové ventily. Dále je v 

projektu uvažováno s nást nnými sprchovými a d ezovými bateriemi (pákové sm šovací). 

D ezové baterie a umyvadlové baterie pro výlevky budou s prodlouženým ramínkem. 

P ipojovací místa pro studenou vodu výdejových automat  budou umíst na cca 300 mm nad 

podlahou ukon ené rohovým ventilem. Napojení vodolé ebných za ízení musí prob hnout za 

asistence dodavatele, viz stavební p ipravenost. P ívody vody budou ukon eny max. 80 mm 

nad podlahou a ukon eny kulovým kohoutem DN 1“ s vnit ním závitem. 

Výšky kanaliza ních odpad  jsou navrženy dle standardních požadavk  a zakótovány 

v rozvinutých ezech výkresové dokumentace vnit ní kanalizace. Všechny za izovací 

p edm ty budou opat eny zápachovým uzáv rem. 

Výškové osazení za izovacích p edm t  odpovídá ergonomickým požadavk m a je 

uvedeno v rozvinutých ezech výkresové ásti projektové dokumentace. Jednotlivé odstupy 

mezi za izovacími p edm ty jsou navrženy a budou provedeny v souladu s dispozi ními 

zásadami a základním typologickým uspo ádání hygienických za ízení v budovách (Tab. 27).  

Tab. 27 - Redukovaná tabulka s minimálními vzdálenostmi mezi za izovacími p edm ty [37] 

 WC U Um SV P 

WC - 20 20 20 20 

U 20 20 - 20 20 

Um 20 - - 20 20 

SV 20 20 20 - 20 

P 20 20 20 3 25 
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 Za izovací p edm ty (umyvadla, umývátka) budou osazeny na kovové konzoly 

kotvené kovovými kotvami Molly k sádrokartonovým deskám Rigips 12,5. P i konzolovém 

zatížení na kotevní bod p i excentricit  300 mm nesmí být p ekro ena maximální hmotnost 69 

kg [55]. 

Sou ástí záv sných klozet  bude kompatibilní podomítkový modul PRO WC 

SYSTEM a výlevek podmítkový modul PRO WASTE SINK SYSTÉM se samonosnou 

ocelovou konstrukcí kotvenou do podlahové (stropní) konstrukce a rámové konstrukce 

sádrokartonových p í ek. Nosnost podmítkového systému je 400 kg a je pln  kompatibilní se 

za izovacími p edm ty dodavatele dle P ílohy . 13. 

Tab. 28 - Výpis za izovacích p edm t

Za izovací p edm t Výrobce Objednací íslo / ozn. výrobku Po et ks 

Kuchy ský d ez FRANKE AKX654/7 3 

Umyvadlo JIKA 810711 24 

Umývátko JIKA 811424 10 

Umyvadlo zdravotní JIKA 813714 2 

Záv sný klozet JIKA 820711 13 

Podlahová vpus  HL HL310NPr-3000 4 

Sprchová vani ka JIKA 214080 10 

Sprchová vani ka JIKA 214070 1 

Záv sná výlevka JIKA 851049 2 

Záv. klozet + bidet  CREAVIT DR320 2 

Pisoár JIKA 840201 2 

Léka ský d ez - dle výb ru stavebníka 4 

Hydromasážní vana BTL BTL-3000 Sandea 1 

Hydromasážní vana BTL BTL-3000 Litea 2 

Ví ivá koupel (DK) BTL BTL-3000 Tenea 20 2 

Ví ivá láze  (HK) BTL BTL-3000 Cornea 20 2 

Výpis za izovacích p edm t  je uveden v p íloze . 13. Specifikace odtokových 

armatur a výška napojení je sou ástí výpisu. 
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Revizní a istící šachty 

P vodní objekt agita ního st ediska disponuje jednou revizní istící šachtou v interiéru 

objektu a druhou hlavní vstupní šachtou po výstupu svodného potrubí vn  objekt. Ob  tyto 

šachty byly zam eny p i místním šet ení na míst  a budou využity i pro nové trasy 

navrženého svodného potrubí. Stávající vnit ní šachta bude umož ovat p ístup k istící 

tvarovce na svodném potrubí umíst ném v zemi. V navrženém kanaliza ním systému 

nebudou na svodném potrubí osazeny žádné nové šachty. Umíst ní obou šachet je z ejmé 

z výkresové dokumentace. 

Akumula ní nádrž pro šedé vody k dalšímu využití 

Je navržena akumula ní nádrž CRYSTAL 1 600l s objemem 1,6 m3. Sou ástí 

akumula ní nádrže bude instalování tzv. klidného nátoku. V nádrži bude umíst no idlo 

plovákového spína e (p ibližn  100 - 150 mm nad dnem nádrže) a plovoucí sání v etn

zp tné klapky, délka hadice bude 2 m.  Sací potrubí a kabeláž se povede v samostatném 

potrubí. Zbylé nevyužité otvory z stanou zaslepeny. Nádrž bude odv trána. 

Odv trání nádrže bude p es samostatné potrubí KG DN 110 se spádem 7,3% sm rem 

k nádrži a bude ukon eno v trací hlavicí (viz výkres . F 1.4.21) na pozemku stavebníka 

(parc. . 499/108) mimo ochranné pásmo horkovodu Dalkia. Vyúst ní nad terén bude 500 

mm. Nádrž bude dále dopln na o teleskopickou šachtovou kopuli. V okolí víka nádrže se 

provede mírné spádování terénu. Uzav ené víko bude zajišt né visacím zámkem. Vedení 

vodovodního potrubí a p ívod elektrické energie bude p es samostatné potrubí KG. 

Celé za ízení bude kontrolováno každé dva m síce z hlediska t snosti, istoty a 

stability. Údržba celého za ízení by m la být provád na v odstupu cca 1 roku. P itom je nutno 

všechny díly za ízení vy istit a zkontrolovat z hlediska funkce. 

Nádrž na šedou vodu bude napojena p epadem p es zp tnou armaturu na kanalizaci 

jednotné soustavy. Akumula ní nádrž bude osazena v hloubce p ibližn  3 m pod úrovní 

upraveného terénu, což umožní její celoro ní provoz, a proto nebude nutné nádrž tepeln

izolovat. 

Stavební p ipravenost bude dle montážních a technologických postup  dodavatele 

[53]. Jedná se p edevším o podmínky vestavby a montáže, technická data, požadavky na 

stavební jámu, odv trání, kontrolu a údržbu. 
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Podzemní nádrž pro umíst ní tepelného vým níku 

Je navržena samonosná sva ovaná polypropylenová nádrž o tl. st ny 80 mm, dno a 

stropní deska bude o síle 20 mm. Podzemní nádrž bude osazena na základovou desku tl. 

100 mm vyztužené u spodního líce sítí KARI. Na základ  hydrogeologického posouzení 

m že být nádrž obetonována z d vodu hladiny podzemní vody. Svislé st ny nádrže a stropní 

deska bude zateplena XPS, tl. 100 mm, v . vnit ního plastového poklopu. Dno nádrže bude 

spo ívat na izola ních deskách Foamglas, tl. 100 mm.  

Do nádrže budou svedeny odpadní vody z provozu vodolé by izolovaným potrubí 

pr m ru 110 mm p es montážní sadu SUPRA® s integrovaným samo isticím filtrem. P epad 

bude spádován do akumula ní nádrže CRYSTAL 1600. Odv trání nádrže bude p es 

samostatné potrubí KG DN 110 se spádem 9,3 % sm rem k nádrži a bude ukon eno v trací 

hlavicí (viz výkres . F 1.4.21). Vyúst ní nad terén bude 500 mm. V okolí víka nádrže se 

provede mírné spádování terénu. Uzav ené víko bude zajišt né visacím zámkem. 

g) P ípadné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla 

Zkoušky vnit ní kanalizace 

Zkoušení vnit ní splaškové a deš ové kanalizace bude provedeno dle SN 75 6760 [12] 

a bude se skládat z technické prohlídky navrženého systému vnit ní kanalizace, ze zkoušky 

vodot snosti svodného potrubí a ze zkoušky plynot snosti odpadního p ipojovacího a 

spole ného v tracího potrubí. Do provedení technické prohlídky a zkoušek vodot snosti a 

plynot snosti bude veškeré potrubí p ístupné a nezakryté s viditelnými spoji. Uvedení do 

provozu je podmín no kladnými výsledky zkoušek. Výsledky zkoušek budou 

zaprotokolovány. 

Zkoušky vnit ního vodovodu 

Zkoušení vnit ního vodovodu bude provedeno dle SN 75 5409 [34] a m že být 

provád no po ástech. Vnit ní vodovod bude ješt  p ed napojením na vodovod pro ve ejnou 

pot ebu prohlédnut a tlakov  vyzkoušen. Zkouška se bude skládat z prohlídky potrubí, tlakové 

zkoušky potrubí a kone né tlakové zkoušky. P i zkoušce nebudou na potrubí osazeny 

výtokové ani pojistné armatury a vývody budou zaslepeny zátkami. V p ípad  nevyhovující 

zkoušky se musí net snosti odstranit a zkouška opakovat. O výsledcích zkoušek bude 

proveden protokol. Zkoušení bude provád t kvalifikovaná osoba za p ítomnosti zástupce 

stavebníka. 
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Dezinfekce vnit ního vodovodu p ed uvedením do provozu 

P ed uvedením vnit ního vodovodu do provozu musí být provedena dezinfekce, která 

bude následovat po úsp šném provedení tlakových zkoušek a proplachování a bude probíhat 

dle SN 75 5409 [34]. Výb r prost edku pro dezinfekci vnit ního vodovodu p ed uvedením 

do provozu bude z Tabulky 4 [34]. Po dokon ení dezinfikování bude proveden o 

proplachování postupem uvedeným v SN EN 806-4 [33]. V pr b hu proplachování se musí 

voda v proplachované ásti vodovodu nejmén  5 krát vym nit. Objem vody p i spot ebované 

p i proplachování bude zaznamenáván vodom rem. Pro tyto ú ely byly vypo teny objemy 

vody v jednotlivých úsecích vnit ního vodovodu a jsou uvedeny v Tab. 29. Vzhledem 

k p edejití rizika spojených s užíváním systému na zp tné využití šedých vod po jeho uvedení 

do provozu bude dezinfekce v t chto potrubí provedena rovn ž. 

Tab. 29 – Objemy vody ur ené pro proplachování úsek  vodovodního potrubí 

Proplachovaný úsek vnit ního vodovodu Objem vody v daném úseku 

Potrubí studené vody 0,63 m3

Potrubí teplé a cirkulace teplé vody 0,71 m3

Potrubí s šedými vodami sací 0,12 m3

Potrubí s šedými vodami výtla né 0,14 m3

Zásobníkový oh íva  ACV  0,42 m3

  Dezinfekce musí prob hnout maximáln  7 dní p ed plánovaným uvedením vnit ního 

vodovodu do provozu. O dezinfekci se provede protokol, ke kterému se jako p ílohy doloží 

protokoly chemických a mikrobiologických laboratorních vyšet ení. 

h) Popis za izovacích p edm t  zajiš ující bezbariérové užívání stavby 

Na projednávanou stavbu se vztahuje vyhl. . 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících užívání staveb pro osoby se sníženou schopností a orientace 

[21]. 

 Konkrétn  se jedná o místnosti . 1.34 a 2.16 (WC). Nainstalováno bude vždy 

zdravotní umyvadlo umož ující podjezd osoby na invalidním vozíku. Umyvadlo bude 

opat eno stojánkovou termostatickou sm šovací baterií s pákovým ovládáním a jeho horní 

hrana osazení bude ve výšce 800 mm nad úrovní podlahy. Vedle umyvadla bude umíst no 

svislé madlo délky min. 500 mm. 
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Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od bo ní st ny. Horní 

hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výšce 460 mm nad úrovní podlahy. Po obou 

stranách záchodové mísy budou osazena madla na osovou vzdálenost 600 mm a to 800 mm 

nad podlahou. Madlo na stran  p ístupu k záchodové míse bude sklopné a bude p esahovat 

záchodovou mísu o 100 mm. Druhé madlo na opa né stran  bude pevné a záchodovou mísu 

bude p esahovat o 200 mm. 

Kabina bude dále vybavena há ky na od vy a odpadkovým košem. 

Tab. 30 - Výpis za izovacích p edm t  zajiš ující bezbariérové užívání stavby 

Za izovací p edm t Výrobce Objednací íslo / ozn. výrobku Po et ks 

Umyvadlo JIKA 813714 2 

3.5.2 Výkresová ást 

Viz výkresová ást projektové dokumentace. 
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4. Záv r 

Projekt byl proveden dle sou asné platné legislativy, p edevším se jedná o zákon 

183/2006 Sb. [6], vyhlášku 499/2006 Sb. [7], vyhlášku 268/2009 Sb. [8], SN 73 0540 1-4 

[9], SN 01 3420 [11], SN 75 6760 [12], SN EN 12056-1 až 3 [13-15], SN 75 5455 [19], 

vyhlášku . 398/2009 Sb. [21], SN EN 1717 [24], vyhlášku . 221/2010 Sb. [25], vyhlášku 

. 78/2013 Sb. [26], SN 06 0320 [32], SN EN 806 1-4 [33], SN 75 5409 [34] a SN 75 

5401 [35]. 

Diplomová práce pln  odpovídá obsahovému zadání. V zadaném objektu byl proveden 

projekt vodovodu (studené a teplé vody v etn  rozvod  cirkulace a požárního rozvodu vody) 

a kanalizace se zp tným využitím odpadního tepla z vod a zp tným využitím šedých vod. Z  

praktických a ekonomických d vod  nejsou navrženy deš ové vody k dalšímu využití. 

V objektu byl dále navržen provoz vodolé by. Sou ástí bylo základní komplexní tepeln

technické posouzení jednotlivých stavebních konstrukcí a vyhodnocení jejich výsledk  dle 

platných p edpis  v etn  pr kazu energetické náro nosti budovy.  

Využití zp tn  získávaného tepla z odpadních vod a šedých vod není prozatím 

v našich pom rech obvyklé a je tématem budoucnosti. Proto vnímám studium této 

problematiky jako perspektivní a vzhledem k všeobecnému nedostatku zkušeností považuji za 

zajímavé se této oblasti nadále v novat. O prozatímních zkušenostech vypovídají p edevším 

zahrani ní inspirativní díla, nej ast ji ve Švýcarsku. Ve v tším m ítku nabízí zajímavé 

možnosti zp tné využívání odpadního tepla na m stských kanaliza ních systémech nebo 

recyklace vody a její išt ní. Odpadní šedé vody pak nabízí sekundární možnost k dalšímu 

využití. Kup íkladu zahrani ní státní technické normy poskytují již první praktické zkušenosti 

p i nakládání s šedými vodami (n mecké DIN, anglické BS).  

V dob  moderního trendu snižování energetické náro nosti budov vlivem motiva ních 

dota ních titul , zateplování budov, rekuperace, využití alternativních zdroj  apod., bylo 

hlavní myšlenkou nalézt úsporný energetický potenciál v oblasti ešení vodovodu a 

kanalizace, který povede ke snížení celkového množství dodané energie. V diplomové práci 

se dále snažím poukázat na fakt, že projekt zdravotn  technických instalací je obecn

podce ován, emuž odpovídá hloubka a rozsah popisu ešení textové a výkresové 

dokumentace v diplomové práci.  



Diplomová práce 

113 

Pod kování: 

Tímto bych cht l velice pod kovat vedoucí mé diplomové práce  

Ing. Iren  Svatošové, Ph.D. za odborné rady p i vypracování zdravotn  technické 

ásti práce, poskytnutý as, motivaci, p im ní samostatn ešit dot enou problematiku a také 

za celkovou podporu v dob  mého studia oboru na kated e 229 - Prost edí staveb. 

Ing. Filipu mielovi za poskytnutí pravidelných konzultací týkajících se stavební 

ásti textové a výkresové, 

Ing. Zde ku Jaro ovi za vysv tlení praktických výpo t  tepelných protiproudých 

vým ník  a podporu ve spolupráci s fy Alfa Laval, 

a Ing. Janu Benešovi a Ing. Ji ímu Vankátovi za odborné rady ke stavební ásti 

diplomové práce projektu Rekonstrukce skeletové budovy na zdravotní st edisko s láze skou 

pé í a rehabilitacemi. 

Záv rem této práce bych cht l pod kovat za ochotu a trp livost vyu ujícím, kte í m

provázeli p i mém studiu na SPŠ stavební v Haví ov  a p edevším asistent m katedry 

Prost edí staveb a TZB, Fakulty stavební VŠB-TUO.  

V neposlední ad  chci pod kovat své rodin  a blízkým za podporu a zázemí v dob

svého studia na Fakult  stavební, VŠB-TU Ostrava. 

                                          ............................ 

            Pavel Gergela 



Diplomová práce 

114 

5. Seznam použitých zdroj

Literatura 

[1] Kube ková Skulinová, D.: Sm rnice d kanky Fakulty stavební Vysoké školy bá ské 

Technické univerzity Ostrava .7/2013. Zásady pro vypracování bakalá ské a 

diplomové práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013.

[2] Vrána, J., Žabi ka, Z.: Zdravotn  technické instalace. Brno: ERA group, spol. s r. o., 

2009. 

[3] Vrána, J. a kolektiv: Technická za ízení budov v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2007. 

[4] Valášek, J. a kolektiv: Zdravotn  technická za ízení a instalace. Bratislava: Jaga 

group, v.o.s., 2001. 

[5] HL Hutterer & Lechner GmbH: Katalog 22/CZ/SK, Himberg: HL Hutterer & Lechner 

GmbH, 2011. 

Legislativa 

[6] Zákon . 183/2006 Sb.: O územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon).

Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006. 

[7] Vyhláška . 499/2006 Sb.: O dokumentaci staveb. Praha: Ministerstvo vnitra, 2006. 

[8] Vyhláška . 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu. Praha: Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2009. 

[9] SN 73 0540 1-4: Tepelná ochrana budov. Praha: Ú ad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

[10] SN 73 4130: Schodišt  a šikmé rampy - základní požadavky. Praha: Ú ad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

[11] SN 01 3420: Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres  stavební ásti. Praha: 

eský normaliza ní institut, 2004. 

[12]  SN 75 6760: Vnit ní kanalizace. Praha: eský normaliza ní institut, 2003. 



Diplomová práce 

115 

[13]  SN EN 12056-1: Vnit ní kanalizace - Gravita ní systémy - ást 1: Všeobecné a 

funk ní požadavky. Praha: eský normaliza ní institut, 2001. 

[14]  SN EN 12056-2: Vnit ní kanalizace - Gravita ní systémy - ást 2: Odvád ní 

splaškových odpadních vod - Navrhování a výpo et. Praha: eský normaliza ní 

institut, 2001. 

[15]  SN EN 12056-3: Vnit ní kanalizace - Gravita ní systémy - ást 3: Odvád ní 

deš ových vod ze st ech - Navrhování a výpo et. Praha: eský normaliza ní institut, 

2001. 

[16]  SN 75 6101: Stokové sít  a kanaliza ní p ípojky. Praha: Ú ad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

[17]  SN 75 6101 Oprava 1: Stokové sít  a kanaliza ní p ípojky. Praha: Ú ad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

[18]  SN EN 752 (75 6110): Odvod ovací systémy vn  budov. Praha: eský normaliza ní 

institut, 11/2008. 

[19] SN 75 5455: Výpo et vnit ních vodovod . Praha: eský normaliza ní institut, 

7/2007. 

[20]  Vyhláška . 501/2006 Sb.: O obecných požadavcích na využívání území. Praha, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009. 

[21] Vyhláška . 398/2009 Sb.: O obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

bezbariérové užívání staveb. Praha: eský normaliza ní institut, 2009. 

[22] SN 73 6005: Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení. Praha: Ú ad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1994. Ve zn ní pozd jších 

p edpis  (Z4 - 7/2003). 

[23] SN 73 4301: Obytné budovy. Praha: eský normaliza ní institut, 2004. 

[24] SN EN 1717: Ochrana proti zne išt ní pitné vody ve vnit ních vodovodech a 

všeobecné požadavky na za ízení na ochranu proti zne išt ní zp tným pr tokem.

Praha: Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2002. 



Diplomová práce 

116 

[25] Vyhláška . 221/2010 Sb.: O požadavcích na v cné a technické vybavení  
zdravotnických za ízení a o zm n  vyhlášky Ministerstva zdravotnictví . 51/1995 Sb., 
kterou se m ní a dopl uje vyhláška Ministerstva zdravotnictví eské republiky . 
49/1993 Sb., o technických a v cných požadavcích na vybavení zdravotnických 
za ízení, a m ní vyhláška Ministerstva zdravotnictví eské republiky . 434/1992 Sb., 
o zdravotnické záchranné služb  (vyhláška o požadavcích na v cné a technické 
vybavení zdravotnických za ízení). Praha, eský normaliza ní institut, 2010. 

[26] Vyhláška . 78/2013 Sb.: O energetické náro nosti budov. Praha, Ministerstvo 

pr myslu a obchodu, 2013. 

[27]  Zákon . 262/2006 Sb.: Zákoník práce. Praha: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 

2006. 

[28] SN 75 6406: Odvád ní a išt ní odpadních vod ze zdravotnických za ízení. Praha: 

eský normaliza ní institut, 1996. 

[29] SN 73 0873: Požární bezpe nost staveb – Zásobování požární vodou. Praha: eský 

normaliza ní institut, 2003. 

[30]  SN EN ISO 12241: Tepeln  izola ní výrobky pro za ízení budov a pr myslové 

instalace - Pravidla výpo tu. Praha: Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, 2009. 

[31]  Vyhláška . 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ú innosti užití energie p i 

rozvodu tepelné energie a vnit ním rozvodu tepelné energie a chladu. Praha: 

Ministerstvo pr myslu a obchodu, 2007. 

[32]  SN 06 0320: Tepelné soustavy v budovách - P íprava teplé vody - Navrhování a 

projektování. Praha: eský normaliza ní institut, 2006. 

[33]  SN EN 806 1-4: Vnit ní vodovod pro rozvod vody ur ené k lidské spot eb . Praha: 

eský normaliza ní institut, 2005. 

[34]  SN 75 5409: Vnit ní vodovody. Praha: Praha: Ú ad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

[35]  SN 75 5401: Navrhování vodovodního potrubí. Praha: eský normaliza ní institut, 

2007. 



Diplomová práce 

117 

Internetové zdroje 

[36] OSMA – Potrubí pro rozvod vody, kanalizace vnit ní a vn jší  

URL: <http://www.kanalizacezplastu.cz/filesystem/OSMA_katalog_Skolan_dB.pdf>

[37] TZB – INFO – Stavebnictví, úspory energií, technická za ízení budov 

URL: <http://www.tzb-info.cz/2237-rozmisteni-a-volba-zarizovacich-predmetu-v-

bytech-a-rodinnych-domech>

[38] OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A.S. 

URL: <http://www.ovak.cz>

[39]  SKUPINA EZ – RMS portál 

URL: <https://geoportal.cez.cz/geoportal.ves/>

[40]  O2 – Telekomunika ní sít

URL: <http://www.o2.cz/osobni/199100-dokumentace_site/>

[41]  RWE – The energy to lead 

URL: <http://www.rwe.cz/cs/ds/zadost-o-stanovisko-k-existenci-plynarenskych-

zarizeni/>

[42] SÚ – eský statistický ú ad   

URL: <http://www.czso.cz/>

[43] ZELENÉ Ú ADOVÁNÍ   

URL: <http://www.zeleneuradovani.cz/download/zk_voda.pdf>

[44]  ABS – PORTAL – Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

URL: <http://www.asb-portal.cz/tzb/zdravotni-technika/vymeniky-rekuperace-tepla-z- 

kanalizacnich-systemu-3932.html>

[45]  KASAG – Containers, pressure vessels, heat exchangers, columns, subassemblies, etc. 

URL: <http://www.kasag.ch/RENEWABLEENERGY/tabid/150/language/en-

US/Default.aspx> 

[46] RABTHERM – Energy systems

URL:<http://www.rabtherm.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=60

&Itemid=35&lang=en>



Diplomová práce 

118 

[47]  JC EQUIPMENTS PVT LTD – Cooling towers, heat exchangers

URL: <http://www.jcequipments.com/double-pipe-heat-exchanger.html>

[48]  RABTHERM – Energy systems 

URL: <http://www.rabtherm.ch/images/Referenz_Wipkingen_CH_E_2.pdf>

[49]  BTL – BTL zdravotnická technika 

URL: <http://www.btl.cz>

[50] TZB – INFO – Stavebnictví, úspory energií, technická za ízení budov

URL:<http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s- 

izolaci-kruhoveho-prurezu> 

[51]  SANATORIA KLIMKOVICE – Lázn  Ostrava 

URL: <http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/procedury-pro-

dospele/vodolecba-2/>

[52]  OSMA – Potrubí pro rozvod vody, kanalizace vnit ní a vn jší 

URL: <http://www.kanalizacezplastu.cz/filesystem/OSMA_katalog_KG.pdf />

[53] GLYNWED - Inženýrské sít , odvodn ní, sanitární technika a další 

URL: <http://www.glynwed.cz>

[54] CHYTRÝ ODB RATEL - Srovnání cen elekt iny a plynu 2013 

URL: <http://www.chytryodberatel.cz/cena-za-m3-plynu.aspx> 

[55] RIGIPS – Sádrokarton, sádrová omítka, sádrovláknité desky Rigidur 

URL: <http://www.rigips.cz> 

Použitý software 

 Teplo 2011 

 Energie 2013 

 ArchiCad 10 

 Google SketchUp 6 

 Build Power 2009 

 Microsoft Office 2010 



Diplomová práce 

119 

6. Seznam obrázk , tabulek a graf

Ozn.   Název obrázku  

Obr. 1 a 2   P íklad tepelného vým níku vloženého do kanaliza ního potrubí a externího 

ocelového dvoutrubkového vým níku tepla  

Obr. 3 a 4  P íklad tepelného vým níku integrovaného do betonové st ny kanaliza ního 

potrubí a p edizolovaného kanaliza ního potrubí s integrovaným ocelovým 

vým níkem tepla 

Obr. 5  Snímek po ízený ze stavby obnovy hlavní kanalizace v Curychu z roku 1 999

Obr. 6   Hydromasážní terapeutická za ízení navržena ve vodolé ebném provozu  

Obr. 7   Schematické znázorn ní p edeh evu pitné vody trubkovým vým níkem pro 

teploty vody zleva 10°C, 15°C, 20°C, 25°C 

Obr. 8  Model podzemní zaizolované jímky s trubkovým m d ným vým níkem 

Obr. 9   Model deskového vým níku ALLOY 316/0.40 

Obr. 10  Symboly „Pitná voda“ a „Nepitná voda“ 

Obr. 11 a 12   Fotografie p vodního stavu. Severozápadní (vlevo) a jihozápadní pohled   

Obr. 13 a 14   Fotografie p vodního stavu. Severovýchodní (vlevo) a jihovýchodní pohled  

Obr. 15 a 16   Vizualizace navrženého stavu. Severozápadní (vlevo) a jihozápadní pohled

Obr. 17 a 18   Vizualizace navrženého stavu. Severovýchodní (vlevo) a jihovýchodní pohled

Obr. 19   Vizualizace navrženého stavu. elní pohled z ul. Kosmonaut

Ozn.  Název grafu   

Graf 1 Pot eba energie pro oh ev TV znázor ující úsporu energie využitím odpadního 

tepla 

Graf 2 Pot eba pitné vody znázor ující úsporu pitné vody využíváním šedých vod 

Graf 3  Znázorn ní meziro ního r stu ceny zemního plynu b hem let 1995 – 2011

Graf 4  Znázorn ní meziro ního r stu ceny za vodné a sto né b hem let 2004 – 2013



Diplomová práce 

120 

Ozn.   Název tabulky   

Tab. 1  Stanovení p edpokládaného provozu

Tab. 2  Stanovená týdenní pracovní doba

Tab. 3  Celková množství odpadní vody k získávání tepelné energie

Tab. 4  Podíl za izovacích p edm t  na poklesu teploty

Tab. 5  Vstupní veli iny pro výpo et teplosm nné plochy vým níku

Tab. 6  Parametry deskového vým níku Alfa Laval

Tab. 7  Výpo et úspory tepelné energie (zemního plynu) za rok

Tab. 8  Možnosti denní úspory pitné vody nahrazením šedou vodou

Tab. 9  Výpo et úspory pitné vody nahrazením šedou vodou za rok 

Tab. 10 Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prost edí za rok 

Tab. 11 Po izovací náklady na systém využívání šedých vod 

Tab. 12 Po izovací náklady na systém využívání odpadního tepla z vod 

Tab. 13 Výhledové ro ní úspory p i investici do systému na zp tné využití odpadního 

tepla z vod s ohledem na p edpokládaný meziro ní nár st cen 

Tab. 14 Výhledové ro ní úspory p i investici do systému na využití šedých vod 

s ohledem na p edpokládaný meziro ní nár st cen 

Tab. 15 Návratnost investice do navržených systém

Tab. 16 Údaje o stavebním pozemku    

Tab. 17 Údaje o pr zkumech a o napojení na infrastrukturu 

Tab. 18 Statistické údaje RD 

Tab. 19 Popis stavby 

Tab. 20 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Tab. 21 len ní stavby

Tab. 22 P edpokládaný harmonogram výstavby 

Tab. 23 Požadavky na osv tlení pro vnit ní prostory (místnosti), úkoly a innosti 
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Tab. 24 Technická specifikace výtahu KONE 

Tab. 25 Posouzení a vyhodnocení tepeln  - technických vlastností stavebních konstrukcí 

dle kritérií SN 73 0540

Tab. 26 Seznam ochranných jednotek pro jednotlivé za izovací p edm ty 

Tab. 27 Redukovaná tabulka s minimálními vzdálenostmi mezi za izovacími p edm ty 

Tab. 28 Výpis za izovacích p edm t

Tab. 29 Objemy vody ur ené pro proplachování úsek  vodovodního potrubí 

Tab. 30 Výpis za izovacích p edm t  zajiš ující bezbariérové užívání stavby 
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7. Seznam výkresové dokumentace 

íslo  Název výkresu            M ítko / formát 

C 1.1  Koordina ní situace       1:250 / A3 

F 1.1  P dorys základ        1:50 / 8x A4 

F 1.2  P dorys 1.NP - stávající stav      1:50 / 8x A4 

F 1.3  P dorys 2.NP - stávající stav      1:50 / 8x A4 

F 1.4  P dorys 1.NP - nový stav      1:50 / 8x A4 

F 1.5  P dorys 2.NP - nový stav      1:50 / 8x A4 

F 1.6  P dorys stropu nad 1.NP      1:50 / 8x A4 

F 1.7  P dorys st echy       1:50 / 8x A4 

F 1.8  ez objektem A-A' - stávající stav     1:50 / 8x A4 

F 1.9  ez objektem A-A' - nový stav      1:50 / 8x A4 

F 1.10  Pohledy - stávající stav              1:100 / 6x A4 

F 1.11  Pohledy - nový stav                          1:100 / 6x A4 

F 1.4.1  P dorys základ  - svodné potrubí      1:50 / 8x A4 

F 1.4.2  P dorys 1.NP – p ipojovací kanaliza ní potrubí   1:50 / 8x A4 

 a vnit ní deš ové odpadní potrubí v 1.NP       

F 1.4.3  P dorys 2.NP – p ipojovací kanaliza ní potrubí   1:50 / 8x A4 

   a vnit ní deš ové odpadní potrubí v 2.NP     

F 1.4.4  P dorys st echy – vnit ní deš ové odpadní potrubí nad 2.NP 1:50 / 8x A4 

F 1.4.5  Rozvinutý ez vnit ní kanalizace 1/9 - splaškové vody  1:50 / A3 

F 1.4.6  Rozvinutý ez vnit ní kanalizace 2/9 - splaškové vody  1:50 / 3x A4 
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F 1.4.7  Rozvinutý ez vnit ní kanalizace 3/9 - splaškové vody  1:50 / A3 

F 1.4.8  Rozvinutý ez vnit ní kanalizace 4/9 - splaškové vody  1:50 / 3x A4 

F 1.4.9  Rozvinutý ez vnit ní kanalizace 5/9 - splaškové vody  1:50 / A3 

F 1.4.10 Rozvinutý ez vnit ní kanalizace 6/9 - splaškové vody  1:50 / 3x A4 

F 1.4.11 Rozvinutý ez vnit ní kanalizace 7/9 - splaškové vody  1:50 / A3 

F 1.4.12 Rozvinutý ez vnit ní kanalizace 8/9 - využívané šedé vody 1:50 / A3 

F 1.4.13 Rozvinutý ez vnit ní kanalizace 9/9 - deš ové vody  1:50 / A3 

F 1.4.14 Rozvinutý ez svodného potrubí 1/6 - šedé využívané vody 1:50 / A2 

F 1.4.15 Rozvinutý ez svodného potrubí 2/6 - splaškové vody  1:50 / A2

F 1.4.16 Rozvinutý ez svodného potrubí 3/6 - deš ové vody  1:50 / A2 

F 1.4.17 Rozvinutý ez svodného potrubí 4/6 - splaškové vody  1:50 / A2

F 1.4.18 Rozvinutý ez svodného potrubí 5/6 - splaškové vody  1:50 / A2

F 1.4.19 Rozvinutý ez svodného potrubí 6/6 - splaškové vody  1:50 / A2

a šedé využívané vody       

F 1.4.20 Rozvinutý ez stávající kanaliza ní p ípojky    1:50 / A3 

F 1.4.21 Rozvinutý ez potrubím odv trávající podzemní nádrže  1:50 / A3 

F 1.4.22 Vzorové uložení kanaliza ního potrubí    1:50 / A3 

F 1.4.23 P dorys 1.NP – vnit ní vodovod 1/2     1:50 / 8x A4 

F 1.4.24 P dorys 1.NP – vnit ní vodovod 2/2 + ez uložení potrubí  1:50 / A3 

F 1.4.25 P dorys 2.NP – vnit ní vodovod     1:50 / 8x A4 

F 1.4.26 Axonometrie vnit ního vodovodu     1:50 / 8x A4 

F 1.4.27 Schematické zapojení kotl  do kaskády pro pot eby oh evu TV 1:50 / A3  
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8. Seznam p íloh 

íslo   Název p ílohy           Po et stran 

1  Skladby konstrukcí         17 

2  Tepelná technika - výstup z programu TEPLO 2011    25 

3  Tepelná technika - výstup z programu ENERGIE 2013    19 

4  Pr kaz energetické náro nosti budovy      21 

5  Dokladová ást         22 

6  Výpo et schodišt           4 

7  Dimenzování rozvod  vnit ní kanalizace                38 

8  Dimenzování cirkula ního potrubí teplé vody a stanovení dopravní výšky 

cirkula ního erpadla          4 

9  Návrh domácí vodárny – stanovení výpo tového pr toku, zapínacího a 

vypínacího p etlaku, výpo et tlakových ztrát a dopravní výšky erpadla    3 

10  Dimenzování rozvod  vnit ního vodovodu - stanovení výpo tového 

pr toku, pr m r  potrubí a výpo et tlakových ztrát v p ívodním potrubí   3 

11  Výpo et a stanovení tlouš ky návle né izolace vodovodního potrubí   3 

12  Výpo et vzdálenosti svodných potrubí p i soub hu se základy    2 

13  Výpis za izovacích p edm t          5 

14  Výpo et bilance splaškových a deš ových vod      2 

15  Vizualizace objektu v porovnání s fotografiemi p vodního stavu    7 

16  Stanovení vnit ních odb rných míst požární vody      2 

17  Výpo et pot eby teplé vody       10 

18  Výpo et pot eby tepla a stanovení tepelného výkonu pro oh ev TV   5 

19  Stanovení objemu zásobníku v etn  návrhu        3 
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20  Stanovení výpo tového pr toku v potrubí a návrh vodom ru    3 

21  Hydraulické posouzení navrženého p ívodního potrubí     3 

22  Výpo et a posouzení pojistného ventilu       2 

23  Výpo et a návrh expanzní nádoby        2 

Celkový po et stran p íloh                    205 
















































































