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Anotace 

 

Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Dokumentace je v rozsahu stavební části a části TZB. V části TZB jsou řešeny rozvody 

kanalizační a vodovodní. Při řešení stavební časti a části technického zařízení budov bylo 

postupováno v souladu s platnými českými normami, vyhlášky a zákony.    

Řešena stavba je v rozsahu rodinného domu.  

Bakalářská práce má tři části. V první části je rodinný dům obecně popsán.  Druhá část 

je projektová dokumentace pro provádění stavby, která je napsaná dle vyhlášky č. 62/2013 

Sb. [4]. Tato část je rozdělena na část stavební (řešenou pro potřeby TZB) a část TZB. Třetí 

část obsahuje přílohu s výpočty a výkresovou dokumentaci.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

 

The object of work is project documentation for construction. Documentation is in the 

range of building parts and building services. In the TZB are dealt with sewer and water 

distribution systems. In addressing the structural part and parcel of building technology has 

been processed in accordance with the applicable Czech standards, regulations and laws. 

Design of the building is within the family house.  

The work has three parts. In the first part of the house generally described. The second 

part of the project documentation for construction, which is written by Decree č. 62/2013 SB. 

[4]. This section is divided into the building (addressing the needs of TZB) and part of the 

TZB. The third part contains an attachment with calculations and drawings. 
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Seznam použitého značení 

BP - bakalářská práce 

PD – projektová dokumentace 

RD - rodinný dům 

ZP - zařizovací předmět 

PT - původní terén  

UT - upravený terén  

TZB - technická zařízení budov 

ČOV – čistírna odpadních vod 

AN – akumulační nádrž 

VZ – vsakovací zařízení 

VB – vsakovací boxy 

 

A. První část - Úvod 

 

Řešený RD je navržený pro 5 trvale obývajících osob. RD bude dvoupodlažní 

s nevytápěným půdním prostorem. Bude poměrně členitého půdorysu, součástí budou dva 

balkóny a zastřešení valbové. Bude napojen na veřejný vodovod a veřejnou síť elektrického 

vedení. Dešťové vody a kanalizace budou řešeny vlastním odváděním.   

 

B. Druhá část – Projektová dokumentace pro 

provádění stavby 

 

Stavební část   

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 
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a) název stavby: rodinný dům (dále RD) 

b) místo stavby: Štramberk, 73908, okres Frýdek – Místek, kraj Moravskoslezský  

katastrální území: Skalice u Frýdku-Místku 

parcela číslo: 787/16 a 787/23 [1] 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Vendelín Věneček, Nádražní 450, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) zpracovatel BP - Kamila Hiľovská, Kunčice pod Ondřejníkem 674, 739 13 Kunčice 

pod Ondřejníkem 

b) vedoucí BP – Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 

c) konzultant pozemní části BP – Ing. Pavel Vlček, Ph.D.  

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Legislativní rámec: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. novelizován zákonem č. 350/2012 Sb. [2] 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [3] 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., novelizována vyhláškou č. 62/20013 Sb., o dokumentaci staveb 

[4] 

 

Tyto výše vypsané podklady jsou jen ty nejzásadnější. Pro vytvoření práce byly 

použity i další podklady, které jsou vypsány v seznamu literatury. Jsou také uvedeny při 

každém použití pro návrh a výpočet v příloze.      

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území: 1421 m
2
 

b) území nemá ochranu podle jiných právních předpisů 

c) parcelami neprotéká žádný potok,  
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d) není řešeno 

e) není řešeno 

f) parcela nemá žádné stavební omezení 

g) Budou splněny požadavky dotčených orgánů. 

h) není řešeno 

i) není řešeno 

j) dotčené parcely číslo: 787/7, 787/24, 787/42, 787/41, 777/6 a 777/9; dle [1] 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba 

b) účel užívání: stavba RD bude sloužit k trvalému rodinnému bydlení  

c) trvalá stavba 

d) stavba nemá ochranu podle jiných právních předpisů 

e) Budou dodrženy technické požadavky na stavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby [3]. Stavba nebude řešena jako bezbariérová.  

f) Budou splněny požadavky dotčených orgánů. 

g) nejsou výjimky ani úlevová řešení 

h) navrhované kapacity stavby:  

zastavěná plocha – 146,31 m
2
 

obestavěný prostor – 915,6 m
3
 

užitná plocha – 220,71 m
2
 

počet funkčních jednotek – 1 

počet uživatelů – předpokládaný počet je 5 osob 

i) základní bilance stavby: 

potřeba vody: 

- směrné číslo roční potřeby vody na jednoho obyvatele (dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 

428/2001 Sb., [5]): 46 m
3
 = 46 000 l 

- roční potřeba vody na RD (7 trvalých obyvatel): 322 000 l/rok 

Dešťová voda bude využívána k zalévání a venkovní úklidové práce.  

Produkované množství odpadních vod je spotřeba vody na domácnost: 100 l/os/den 

RD má komínové těleso, ke kterému bude připojena krbová vložka. Budou tedy vznikat 

emise. Vytápění bude prováděno pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda.  
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j) Předpokládaná doba výstavby je 2 roky. 

k) Orientační náklady stavby: 5,2 mil. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 

Stavba není rozdělena na několik objektu ani technických a technologických zařízení. 

Stavba je řešena jako jeden celek.  

 

B Souhrnná technická zpráva 

 

Budou dodrženy požadavky dle zákona č. 365/2011 Sb. [6] a č. 309/2006 Sb. 

novelizován 225/2012 Sb. [7] na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci na 

staveništi. Pro tuto problematiku bude vytvořena samostatná dokumentace BOZP, která není 

součástí bakalářské práce. Taktéž bude vypracován plán ochrany životního prostředí během 

výstavby, který také není součástí bakalářské práce.  

 

B.1 Popis území stavby 

 

Parcela č. 787/16 a 787/23 se nachází v blízkosti centra obce Skalice.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

Popsáno viz D.1.1.a). 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
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1. Vodovodní přípojka 

 

Vnitřní vodovod bude připojen na vodovodní řád samostatnou přípojkou vody přes 

vodoměrnou šachtu. Přípojka bude opatřena v místě připojení na veřejný vodovod uzávěrem. 

Přípojka bude 4,75 m dlouhá. Více viz D.1.4.  

 

2. Kanalizační přípojka 

 

Splaškové odpadní vody budou odváděny do čistírny odpadních vod a následně do 

vsakovací šachty. Dešťové odpadní vody budou odvedeny do akumulační nádrže a nevyužita 

voda odtud dál do vsakovacích boxů. Více viz D.1.4. 

 

3. Elektro přípojka 

 

Objekt bude napojen na elektrický proud přípojkou nízkého napětí. Přípojka bude 

vedena ze sloupu elektrického vedení nízkého napětí přes hlavní domovní skříň s pojistkami 

(HDS). HDS bude umístěna na sloupu elektrického vedení.  

Od HDS bude přípojka vedena kabelem AYKY 4 x 16 mm
2
 J, uložena 0,7 m pod 

terénem, bude kopírovat terén a bude přivedena k elektroměrovému sloupku (ES). Sloupek je 

železobetonový, osazen rozvaděčem RE-01, o rozměru 550 x 600 mm. Rozvaděč je vypletená 

rozvodná skříň připravena pro dvoutarifní měření a osazení hlavním jističem. Hlavní jistič 

bude mít jištění 63 A. Od ES bude přípojka vedena kabelem AYKY 4 x 16 mm
2
 0,7 m pod 

terénem, bude kopírovat terén a bude dovedena do hlavního domovního rozvaděče (HR) 

umístěného v místnosti č. 101 – zádveří.  

 

B.4 Dopravní řešení 

 

Na parcelu je velmi dobrá dostupnost autem, parcela se nachází 10 m od hlavní 

komunikace obce. Na parcelu bude zajištěn trvalý přístup místní veřejnou komunikací. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Upravený terén kolem stavby bude v úrovni -0,150 m.  
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B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochranu  

 

Stavba ani výstavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jednotlivé odpady 

vzniklé výstavbou budou, náležitě k povaze, vhodně likvidovány. Přednostně budou stavební 

odpady likvidovány na skládce odpadů Frýdek-Místek. Výkopek bude ponechán na území 

parcely pro jeho další využití pro upravení terénu.    

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba ani výstavba nebude mít negativní vliv na okolní obyvatelstvo. Stavební práce, 

které vytvářejí zvýšený hluk budou prováděny pouze v době od 7:00 do 19:00 a v neděli je 

zakázáno používání hlučné zařízení, která by mohla rušit okolní obyvatelstvo.      

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

Není řešeno.  

 

C Situační výkres 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 

Není řešeno 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 

Není řešeno 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

 

Koordinační situační výkres je vypracovaný v měřítku 1 : 250. Viz výkres č. C.3 01.  
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D Dokumentace objektů a technických a technologických 

zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení    

 

a) Technická zpráva 

 

1. Obecně 

 

Stavba bude sloužit svému účelu – trvalé bydlení 5 osob. Parcela je v klidné části 

obce, vhodná pro rodinné bydlení.  

Stavba bude dvoupodlažní s nevytápěním a nepochůzím půdním prostorem. Půdorys 

je členitého tvaru. Součástí budou dva balkóny vytvořeny ustoupením obvodové zdi.  

Fasáda bude v barevném provedení. Akrylátový fasádní nátěr Cemix v barvě creativ 

2311 a MD 284. Viz D.1.1b) 09.     

Všechny výplně otvorů vnějšího pláště budou firmy Slavona. Jedná se o dřevěné 

eurookna profilu Solid Comfort SC92, které mají součinitel prostupu tepla Uw = 0,7 W/m
2
K a 

zasklení trojsklem. Všechny interiérové dveře budou od firmy Jánošík smrkové dýhované typ 

smart SM5. Interiérové dveře budou osazeny do ocelových lisovaných zárubní. 

Jako nášlapná vrstva bude na PE folii kladena laminátová plovoucí podlaha 

StepLaminate, 31/7 – STEPL 703 – barva Buk Family (dodavatel Evans), nebo na cementový 

lepící tmel keramická dlažba Rako. Přesný popis typu dlažby viz tabulka č. 1. Pod cementový 

lepící tmel bude proveden penetrační nátěr. 

 

Specifikace dlažby a obložení Rako 

Místnost 
č. 101 

Zádveří 

č. 103, 102 

Koupelny 

č. 107, 108 

Šatna, tech. 

místn. 

č. 104 

P2 - kuchyň 

Řada Cemento Fabion Rock Stones 
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Dlažba DAK63661 DAKSE623 DAKSE636 DAK63667 

Obklad DAK63660 

DAKSE623, 

DAKSE624, 

DDRSN970 

DAK12634, 

DAKSE635, 

šatna bez obkladu 

DDPSE667, 

Tabulka č. 1 

 

2. Dispoziční řešení 

 

Hlavní vchod do RD je situován směrem k cestě na severozápad. Za vchodem je 

zádveří. Ze zádveří se přechází do šatny a dál do technické místnosti. Za zádveřím je chodba, 

z které se přechází do koupelny, obývacího pokoje, ložnice, pracovny a schodiště vedoucí do 

2.NP. Do kuchyně se lze přejít pouze z obývacího pokoje, tyto dvě místnosti jsou propojené. 

Obývací pokoj s kuchyní je situován směrem na jihovýchod. Pracovna s technickou místností 

a ložnicí jsou situovány na jihozápad. Koupelna je situována na severozápad.  

Do 2.NP lze vystoupat po schodišti z 1.NP. 2.NP obsahuje 3 pokoje a koupelnu. 

Koupelna je situována na severozápad. Ze všech pokojů je východ na balkóny. Pokoj č. 203 a 

204 mají balkón společný.    

 

3. Tepelně technické vlastnosti 

 

Součinitel prostupu tepla U je uveden v tabulkách pro jednotlivé skladby konstrukcí, 

viz D.1.2. Součinitel U je posouzen porovnáním s normovou hodnotou podle tabulky 3. ČSN 

73 0540 – 2 [11]. 

 

b) Výkresová část 

 

D.1.1b) 01 – PŮDORYS 1.NP (měřítko 1:50) 

D.1.1b) 02 – PŮDORYS 2.NP (měřítko 1:50) 

D.1.1b) 03 – ZÁKLADY (měřítko 1:50) 

D.1.1b) 04 – STROP NAD 1.NP (měřítko 1:50) 

D.1.1b) 05 – ŘEZ (měřítko 1:50) 

D.1.1b) 06 – POHLED STŘECHA (měřítko 1:50) 

D.1.1b) 07 – POHLEDY (měřítko 1:100) 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rodinný dům - Kanalizace Kamila Hiľovská 

15 

 

c) Dokumentace podrobností 

 

Viz D.1.2. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

1. Terénní úpravy 

 

±0,000 = 345 m n. m. Původní terén na parcele č. 787/16 bude upraven na rovinu ve 

výšce – 0,150 m od ± 0,000 m.   

 

2. Základová konstrukce 

 

Stavba RD bude založena na základových pásech z prostého betonu C20/25. Bude 

provedeno uzemnění pomocí zemnící pásky FeZn (Tremis). Spoj zemnícího pásku a vodiče 

bude proveden promocí svorky FeZn drát+pásek (Tremis). Jedno balení o hmotnosti 50 kg. 

Po přepočtu na metry → kdy 1 m = 1,05 kg → celková délka je 47,6 m. Zemnící pásek bude 

osazen každé 47,6 m dvěma svorky FeZn spojení pásek + pásek (Tremis). Zemnící páska 

bude uložena 5 cm nad základovou spárou.  Základové pásy budou o výšce 705 mm a šířce 

390 mm. Spodní hrana základu bude 900 mm pod UT, tedy v úrovni – 1,050 m. Pásy pod 

nosnými vnitřními zdmi budou výšky 405 mm a šířky 430 mm. Založeny budou 600 mm pod 

UT, tedy v úrovni – 0,750 m. Následně po betonáži pásů bude vybetonována podkladní desku 

z prostého betonu C20/25 na vrstvu 100 mm hutněného štěrkopískového podsypu. 

Základová konstrukce bude izolována tepelnou izolací extrudovaným polystyrénem 

Styrodur 2800 C tloušťky 75 mm. Tepelná izolace bude chráněna nopovou folií od UT až po 

dno založení pásů a zahnuta pod drenážní troubu.  

Bude provedena izolace proti spodní vodě a radonu pomocí hydroizolace Foalbit AL 

S 40 + Hydrobit V60 S 35. Izolace bude lepena k podkladní betonové desce celoplošně na 

penetrační nátěr.  

Hydroizolace spolu s tepelnou izolací budou vytaženy 300 mm nad UT.  
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Spolu se základovou konstrukcí bude provedena drenáž kolem celého objektu. 

Drenážní flexi perforované potrubí Osma Dref DN 100 bude uloženo do štěrkového podsypu 

a spodní hrana potrubí bude v úrovni základové spáry.  

 

3. Vodorovné konstrukce 

 

 Podlahová konstrukce 1.NP 

 

Na hydroizolaci bude položena tepelná izolace Rigips EPS 100 Z o tloušťce 150 mm, 

následně separační PE folie. Dále bude provedena anhydritová litá podlaha o tloušťce 35 mm. 

Kolem zdí bude osazen na výšku potěru pás z polystyrénu o tloušťce 30 mm. Čistá podlaha 

viz D.1.1.  

 

Podlaha na zemině 

Popis 

od 

interiéru 

Skladba 

Součinitel 

prostupu 

tepla U 

[W/m
2
K] 

Požadovaný 

souč. UN,20 

[W/m
2
K] 

Hodnocení 

1 laminátová plovoucí podla 

0,25 0,45 VYHOVÍ 

2 separační PE foli 

3 anhydritový potěr, 35 mm 

4 separační PE foli 

5 tepelná izolace Rigips EPS 100 Z, 150 mm  

6 hydroizolace Foalbit AL S 40 + Hydrobit V60 S 35  

Tabulka č. 2 

 

 Stropní konstrukce 1.NP 

 

Nosnou stropní konstrukcí bude tvořit variabilní systém firmy Ytong, tzv. bílý strop. 

Systém se skládá z nosníků a pórobetonových vložek. Nosník je tvořen železovou 

příhradovou prostorovou svařovanou výztuží kotvenou do betonové patky. Délka nosníku 

(rozměr patky: šířka 120 mm, výška 40 mm) jsou stanovené dle maximálního světlého rozpětí 

podpěr (nosné zdi). Nosníky budou uloženy minimálně 150 mm na nosných zdech a osová 

vzdálenost bude 680 mm (kromě některých krajních řad, viz kladečský plán) Vložky (o 

typovém rozměru: šířka 599 mm, výška 200 mm, délka 249 mm) budou v krajních řadách 

uloženy minimálně 40 mm na nosné zdi.  
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Před vlastním ukládáním stopních nosníků bude provedena montážní podpěrná 

konstrukce. Umístění podpěr bude v maximální osové vzdálenosti 1,6 m.  

Po osazení vložek na nosníky bude provedena betonáž z plastického betonu C20/25, 

která bude řádně zhutněna. Betonáž bude provedena do výšky 50 mm nad vložky a bude 

vyztužena kari sítí Ø 5/150 x Ø 5/150. Celková nosná konstrukce bude mít tedy tloušťku 250 

mm.  

Z důvodu vytvoření balkónů v 2.NP bude nosná stropní konstrukce doplněna o 3 

skryté průvlaky. Tyto průvlaky budou vytvořeny z válcovaného ocelového nosníku profilu I 

200. Počet ocelových nosníků v jednotlivých průvlacích viz výkresová dokumentace. Nosníky 

budou k sobě svařeny (svar V5) a uloženy minimálně 150 mm na nosných zdech. Krajní 

nosníky, na kterých budou uloženy nosníky Ytong, budou mít k spodní pásnici navařený (svar 

V5) ocelový pás šířky 110 mm a výšky 6 mm, současně také bude nutné navařit svislé 

výztuhy osově 680 mm. Tam, kde budou uloženy vložky Ytong, bude pás šířky 50 mm a 

výšky 6 mm. Statický výpočet není předmětem BP.  

Prostup pro průchod komínového tělesa bude minimálně o 5 cm větší než vnější 

rozměr komínové tvárnice. Tato štěrbina bude vyplněna nehořlavou deskou z minerálních 

vláken. Prostup bude tedy o velikosti 460 mm x 460 mm. 

Na nosnou konstrukci bude uložena zvuková kročejová izolace Rockwool Steprock 

ND o tloušťce 40 mm. Poté na separační PE folii bude aplikován anhydritový potěr o tloušťce 

35 mm. Kolem zdí bude osazen na výšku potěru pás z polystyrénu o tloušťce 30 mm. 

Nášlapná vrstva viz D.1.1.  

 

 Strop pod nezateplenou půdou 

 

Strop bude tvořen dřevěným dvojitým roštem založeným ze spodní strany dolního 

pásu vazníku. Rozměr prvků (trámky) dřevěného roštu bude 100 mm x 50 mm. Mezi tyto 

trámky bude vložena tepelná izolace Rockwool Megarock o tloušťce 2 x 100 mm. Tento rošt 

bude zaklopen OSB desky o tloušťce 20 mm. Na OSB desky bude instalována parozábrana 

Jutafol N AL 170 Special. Podhled bude vytvořen ze sádrokartonových desek tloušťky 20 mm 

na instalačních profilech. Tím bude vytvořena instalační mezera 10 mm. Dřevěný rošt je 

započítán do korekce součinitele prostupu tepla. 
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Strop pod nezateplenou půdou 

Popis 

od 

interiéru 

Skladba 

Součinitel 

prostupu 

tepla U 

[W/m
2
K] 

Požadovaný 

souč. UN,20 

[W/m
2
K] 

Hodnocení 

1 Sádrokarton, 20 mm 

0,29 0,3 VYHOVÍ 

2 Jutafol N AL 170 Special 

3 OSB desky, 20 mm 

4 
Tepelná izolace Rockwool Megarock v dřevěném 

roštu, 100 mm 

5 
Tepelná izolace Rockwool Megarock v dřevěném 

roštu, 100 mm 

Tabulka č. 3 

 Konstrukce stropu balkonu 

 

Nosná konstukce bude vytvořena tzv. bílým stropem Ytong, viz popsáno výše. Dále 

bude na hydroizolaci Foalbit položena tepelná izolace Rigips EPS 100 100 mm. Tepelná 

izolace bude vyvedena až pod okraj balkonových dveří. Balkón bude mít spád 2 %. Proto 

spádová vrstva bude vytvořena z betonové mazaniny, kdy na okraji balkonu bude 10 mm a 60 

mm bude u obvodové zdi. Jako pochozí vrstva bude sloužit keramická dlažba (Rako, 

Naturstone) na cementovém potěru.    

 

 Obecně 

 

Ztužení RD bude provedeno pomocí železobetonového věnce o výšce 250 mm. Věnec 

bude v úrovni stropů 1.NP a 2.NP po obvodu vnější zdi.  Věnec bude vytvořen ze 4 ocelových 

výztužných prutů Ø 10 mm v třmínkách Ø 8 mm vložených pravidelně po 200 mm a zalit 

betonem C 20/25. Po obvodu budou tepelně izolační desky Ytong Multipor o tloušťce 80 mm 

lepená na 5 mm lepidlo Ytong.  

 Uložení a specifikace prvků systému bílého stropu Ytong a sktytých průvlaků bude 

provedeno dle kladečského plánu viz výkresová dokumentace. Některé krajní řady vložek 

budou dle kladečského plánu zkráceny. Rozměry, hlavně pak délky jednotlivých prvků jsou 

uvedeny v tomto plánu.  

Pokládka separační vrstvy (PE folie) bude provedena přes sebe minimálně s přesahem 

100 mm. 

 

4. Svislé konstrukce 
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Obvodová zeď bude vyzděna z přesných tepelněizolačních tvárnic Ytong Theta o 

tloušťce 375 mm. 

Překlady nad otvory nosných zdí a příček budou Ytong, viz specifikace ve výkresové 

dokumentaci  

Příčky budou vyzděny z přesných příčkovek Ytong daných rozměrů, viz výkresová 

dokumentace. 

Zdění bude na tenkovrstvé maltě Ytong, tloušťka spár 1 – 3 mm.  

Vnitřní omítka bude Baumit Ratio Slim o tloušťce 5 mm. Vnitřní nátěr bude Het-

impuls natural, barevnost viz výkres č. D.1.1b) 03 a č. D.1.1b) 04. Vnější omítka bude thermo 

omítka Baumit ThermoPutz o tloušťce 20 mm na přednástřiku Baumit 2 mm.   

  

Obvodová konstrukce 

Popis 

od 

interiéru 

Skladba 

Součinitel 

prostupu 

tepla U 

[W/m
2
K] 

Požadovaný 

souč. UN,20 

[W/m
2
K] 

Hodnocení 

1 Vnitřní omítka Baumit Ratio Slim, 5 mm 

0,23 0,3 VYHOVÍ 2 Přesná tvárnice Ytong Theta, 375 mm 

3 Vnější thermo omítka Baumit ThermoPutz, 20 mm 

Tabulka č. 4 

 

Mezi svislé konstrukce patří i komínové těleso. Komín bude tvořit systém Schiedel 

Stabil, rozměr tvárnic 360 mm x 360 mm. Na komín bude napojena v 1.NP krbová vložka, Ø 

průduchu bude 200 mm. Komínové tvárnice budou od půdního prostoru osazeny přizdívkou 

Klinger. Komín bude vyveden 1,56 m nad střechu.  

 

5. Střešní konstrukce 

 

Typ střechy je valbový a skon je 25°. Přesah střechy je 0,5 m. Střešní konstrukci bude 

tvořit soustava vazníků. Podrobný kladečský plán, statický výpočet, výrobu a následnou 

montáž provede firma Stanislav Bardoň Palkovice. Vazníky budou o rozměrech 120 mm x 80 

mm. Vazníky budou uloženy na podkladní izolaci přímo na železobetonovém věnci a 

přikotveny pomocí pozinkovaných úhelníků, svorníky Ø 10 mm a mechanickými kotvy do 

betonu Ø 10 mm.  
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Z důvodu nerovnoměrného půdorysu bude nutno osadit v úrovni stropu ztracený 

průvlak. Tyto průvlaky budou vytvořeny z válcovaného ocelového nosníku profilu I 240. 

Počet ocelových nosníků v jednotlivých průvlacích viz tabulka ve výkresové dokumentaci. 

Nosníky budou k sobě svařeny (svar V5), uloženy minimálně 150 mm na nosných zdech a 

spojeny s železobetonovým věncem. Nosníky budou osazeny na nosné zdi tak, aby horní 

pásnice byly ve stejné výškové úrovni jako železobetonový věnec, tedy v úrovni +5,785 m.  

Střešní plášť bude tvořit pojistná hydroizolace na vazníkách Delta alpina, kontralatě o 

rozměru 30 mm x 50 mm, OSB desky 25 mm a asfaltový šindel. Asfaltový šindel je součástí 

střešního systému firmy Oc4construction, šindel Trudefiniton duration, barva Sierra Gray. 

Systém je včetně všech zakládacích pásů a odvětracích prvků. Odvětrání bude zajištěno 

pomocí otvoru ve spodní části podbití přesahu střechy a pomocí kontralatí.    

Bude zajištěna důsledná impregnace všech krovových tesařských prvků (např. Imranal 

Bio).  

Podél celého spodního okraje budou napojeny okapové žlaby firmy Plastmo. Více viz 

D.1.4.  

Je nutno zachovat 5 cm vzdálenost od vnějšího pláště komínu od dřevěného vazníku.  

 

6. Schodiště 

 

Vertikální komunikaci bude tvořit točité samonosné dřevěné schodiště. Schodiště 

bude, dle výpočtu viz příloha část A, o 17 stupních o výšce 173 mm a šířce 285 mm. Výrobu 

a osazení schodiště provede firma Sovják Frýdlant nad Ostravicí. Schodiště bude osazeno 

dřevěným zábradlím o výšce 900 mm od čisté podlahy.  

  

b) Podrobný statický výpočet 

 

Statický výpočet není předmětem bakalářské práce. Objekt je navržen tak, aby nedošlo 

vlivem zatížení v průběhu výstavby a užívání k nepřípustnému přetvoření, zřícení nebo 

poškození stavby nebo její části.  

 

c) Výkresová část 

 

Výkresová dokumentace stavebního objektu je zařazena pod bod D.1.1b). 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Vodorovné a svislé nosné konstrukce jsou zařazeny do konstrukční třídy DP1 a střešní 

konstrukce je zařazena do DP3. Obvodové, nosné vnitřní a příčky (vše Ytong) jsou zařazeny 

jako nehořlavý materiál třídy reakce na oheň A1. Vodorovné a svislé konstrukce zachovávají 

nosnost a stabilitu po dobu 360 minut a jsou účinnou překážkou šíření hoření.  

Podrobný výpočet požární bezpečnosti stavby není předmětem bakalářské práce. 

Objekt bude chráněn před bleskem pomocí vodiče drát FeZn Ø 8 mm (Sonepar) a 

jímacích tyčí. Vodič bude veden po hřebeni střechy a doveden do jednotlivých svodů 1 až 3. 

Bude veden pomocí podpěr rozmístěných po 1 m. Jímací tyč bude vytvořena pomocí vodiče 

FeZn Ø 8 mm a uchycena pomocí 3 x spojovací svorka FeZn drát+drát. Výška jímacích tyčí 

bude 1 m a jímací tyč komína bude výšky 2,56 m. Vodič bude veden po fasádě až k 

ochrannému úhelníku (Sonepar) a přichycen k okapu pomocí okapové svorky (Sonepar). 

Zkušební svorka (Sonepar) bude umístěna 2 m nad upraveným terénem. Za zkušební svorkou 

bude vodič FeZn Ø 10 mm. (Sonepar).   

 

TZB část   

 

D.1.4 Technika prostředí staveb  

 

Dokumentace zpracovaná samostatně pro kanalizaci a vodovod.  

 

A Obecně 

 

1. Zařizovací předměty 

 

V RD budou použity jednotlivé zařizovací předměty, viz tabulka č. 1.  

V místnostech č. 103 – koupelna, 108 – technická místnost a 202 – koupelna, bude 

využito pro technické instalace předstěn ze sádrokartonu osazených na kovových 

konstrukcích. Šířka instalační předstěny bude 200 mm. Výšky jednotlivých předstěn jsou 

uvedeny ve výkresové dokumentaci stavebního objektu. Všechny zařizovací předměty 
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v těchto místnostech budou osazeny na předstěnový montážní modul firmy Geberit, typ 

Duofix pro jednotlivé zařizovací předměty podle jejich druhu.  

  

Výpis zařizovacích předmětů 

Ozn Zařizovací předmět 
Výrobce / 

Dodavatel 
Série/Typ Číslo 

Rozměry            

[mm] 
Kusů 

U Umyvadlo Laufen LB3 812681 450 x 450 x 150 1 

U1 Umyvadlo  Laufen LB3 812686 1000 x 480 x 170 1 

WC  Závěsný klozet Laufen LB3 820680 560 x 360 x 350 2 

B Závěsný bidet Laufen LB3 830682 360 x 560 x 305 2 

V Vana Laufen LB3 230680 1800 x 800 x 460 2 

S 

Sprcha- 

Skleněná dvířka 

Skleněná zástěna 

Skleněná zástěna  

DL sklo 18 mm 
19 

302 

302 

700 x 2000 

950 x 1400 

200 x 2000 

1 

1 

1 

D 

kuchyňský dřez, 

nerezový, pravý, s 

přepadem,  

Norma  Minor 5420.2X2 775 x 480 x 160 1 

AM Automatická myčka Fagor FDW 200WE 
600 x 600 x 850   

(š x h x v) 
1 

AP 
automatická pračka, 5 

kg 
Whirlpool AWO/D 45140 

595 x 520 x 845   

(š x h x v) 
1 

U2 Umyvadlo Laufen LB3 814683 1350 x 520 x 225 1 

S1 

Sprcha 

Skleněná zástěna 

Skleněná zástěna 

Skleněná dvířka 

DL sklo 18 mm 

302 

302 

19 

1700 x 2000 

150 x 2000  

800 x 2000 

1 

1 

1 

Tabulka č. 5 

 

Poznámka k tabulce č. 1: (š x h x v) značí šířka x hloubka x výška 

 

2. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

  

Potrubí bude položeno do otevřené výkopové rýhy. Potrubí se uloží do pískového lóže 

tloušťky 100 mm a obsype vrstvou štěrkopísku o max. zrnitosti 20 mm. Poté se provede zásyp 

zeminou z výkopu. Terénní úpravy budou řešeny dle potřeby v daném místě.  
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B Kanalizace 

 

B.1 Splašková kanalizace 

 

a) Technická zpráva 

 

1. Popis systému 

 

Systém vnitřní kanalizace bude gravitační s jedním hlavním větracím potrubím. 

Vnitřní kanalizace je rozdělena na 4 odpadní potrubí – K1 až K4. Hlavní větrací potrubí bude 

napojeno na odpadní potrubí K1 a bude osazeno větrací hlavicí HL810. Větrací hlavice bude 

vyvedena 500 mm nad střešní krytinu.    

 

2. Technické řešení vnitřních rozvodů 

 

Potrubí bude materiálu PP, HT – systém, firma Osma. Velikosti jednotlivých potrubí 

jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Výpočet velikosti odpadních a společných 

připojovacích potrubí viz příloha. Spád všech připojovacích podtrubí bude 3 %, kromě 

jednoho od B (bidet) v 1.NP, zde bude spád 6 %. Spád všech svodných potrubí bude 2 %.    

Čištění bude zajištěno pomocí čistící tvarovky HTRE, DN 110, Osma, osazené na 

odpadním potrubí K1. Bude osazeno ve výšce 1 m nad čistou podlahou a přístup bude zajištěn 

z místnosti č. 103 – koupelna přes otevírací dvířka o velikosti 150 mm x 200 mm.    

Všechny rozvody budou vedeny v předstěnových instalačních modulech o šířce 200 

mm, kromě místnosti č. 104 – kuchyně.   

Potrubí bude v místě prostupu stropem opatřeno ucpávkou proti šíření ohně Intumex 

RS 10, firmy Kos-po.   

Před uvedením do provozu bude provedena technická prohlídka a průběh a 

zhodnocení bude zapsáno na daný protokol dle [19]. Poté bude provedena zkouška 

vodotěsnosti a plynotěsnosti, průběh dle [19]. Před vlastní zkouškou vodotěsnosti a 

naplněním potrubí musí uběhnout minimálně 0,5 hodiny a musí být zkontrolováno, zda 

nedochází k odkapávání.  
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3. Zařizovací předměty  

 

Jednotlivé zařizovací předměty popsané viz A Obecně budou osazeny danými 

armaturami podle tabulky č. 6. Každý zařizovací předmět bude opatřen zápachovou 

uzávěrkou. Zápachové uzávěrky od van budou přístupné přes otevírací dvířka o minimální 

velikosti 200 mm x 200 mm. 

 

Výpis armatur k jednotlivým zařizovacím předmětům 

Ozn Armatura, popis, materiál 
Výrobce / 

Dodavatel 
Číslo 

Připojovací 

rozměry 

Zařizovací 

předmět 
Kusů 

PŽ 
Podlahový žlab, ke stěně, 

L = 950 mm 
Alca plast 

APZ4 

Flexible 
DN 50/50 S, S1 2 

VV Výtokový ventil, nerez Norma 
30 301 

000002 
DN 90/40 D 1 

ZU 

Dřezová zápachová 

uzávěrka, s připojením na 

myšku 

Alca plast A81Ø50 DN 40/50 D 1 

SU 
Sifon umyvadlový, 

s výpustí 
Alca plast A41 DN 62/40 U, U1, U2 3 

SV Sifon vanový Alca plast A51CR DN 40/50 V 2 

 SB Sifon bidetový Alca plast A45FØ40 DN 40 B 2 

FH 
flexibilní odtoková 

hadice, délka 1,2 - 4 m 
Xavax/Hama 110806 Ø 21 mm AP + AM 2 

MN 

Montážní nástěnka, 

podomítková zápachová 

uzávěrka 

Hutterer 

lechner 
HL406E DN 40/50 AP 1 

HL810 Větrací hlavice Osma 81000 DN 110 - 1 

Tabulka č. 6 

Poznámka k tabulce č. 2: například DN 90/40 značí armaturu o velikosti DN 90 s 

připojením na následující potrubí nebo armaturu o velikosti DN 40. 

 

4. Technické řešení odvádění splaškových vod  

 

Splaškové vody budou svodným potrubím odvedeny přes nátokové potrubí do čistírny 

odpadních vod typ Bio Cleaner BC4 Optima, firma Envipur. Z ČOV budou již vyčištěné vody 

odvedeny přes odtokové potrubí do vsakovací šachty.  
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Svodné potrubí bude materiálu PVC, KG – systém, firma Osma. Velikosti svodného 

potrubí jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Přechod z odpadního na svodné potrubí 

bude proveden pomocí 2 x KGB koleno 45° a redukce HTR umístěné těsně nad koleny.  

Prostupy v základové spáře budou o velikosti 250 mm x 250 mm. Výšky spodních hran 

prostupů jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.   

Nátokové potrubí bude vyvedeno základy prostupem, kdy spodní hrana prostupu bude 

ve výšce – 0,950 m. Nátokové potrubí bude délky 3 m a DN 125. Nátokové potrubí v ČOV 

bude ukončeno v hloubce 0,8 m pod UT. Odtokové potrubí z ČOV bude uloženo v hloubce 

0,95 m pod UT a dále bude kopírovat terén se sklonem 1 %  a ukončeno bude ve vsakovací 

šachtě 0,95 m pod UT. Délka odtokového potrubí bude 21 m a DN 110.   

Svodné a nátokové potrubí bude ve sklonu 2 %.   

Čov bude uložena na podkladovou železobetonovou desku z C12/15 a ocelové 

svařované sítě S 6/100 x 6/100. Pod deskou bude podsyp ze štěrkopísku. Je nutno dodržet 

rovinnost podkladové desky ± 5 mm.  Hloubka uložení ČOV bude 2,050 m pod UT. Z toho 

důvodu bude ČOV vybavena plastovým nádstavcem o výšce 550 mm.  

Součástí ČOV je membránové dmýchadlo, které přivádí do ČOV tlakový vzduch. 

Toto dmýchadlo bude uloženo do plastové skříně umístěné na okraji ČOV. Dmýchadlo je 

ovládáno spínacími hodiny THEBEN TIMER 026 230V/50Hz 16(4)A 3500W nastavenými 

dle pokynů výrobce, které je také součást dodávky.  ČOV bude zastropena lehkým plastovým 

krytem (součást dodávky).  

Umístění vsakovací šachty bude 5,3 m od hranice sousedního pozemku.    

 

5. požadavky na provoz zařízení 

 

ČOV je koncipována pro nepřetržitý provoz tak, aby byla schopná čistit odpadní vody 

v množství a kvalitě odpovídající jejímu předpokládanému zatížení, které vyplývá 

z projektové dokumentace podle velikosti a typu napojeného objektu. Pro správnou funkci 

čistírny je nutné, aby byla čistírna trvale zapnuta. Vzhledem k tomu, že v čistírně dochází 

k biologickým procesům, je třeba pro správnou funkci čistírny zamezit tomu, aby byly do 

čistírny přiváděny látky, které mohou způsobit úhyn živých mikroorganismů. Do kanalizace 

napojené na čistírnu i do vlastní nádrže čistírny je zakázáno přivádět: 

- tuky ve vyšší koncentraci 

- regenerační roztoky z domácích změkčovačů 

- barvy, laky a ředidla 
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- silné desinfekční prostředky, silné kyseliny a zásady 

Na přítoku do čistírny jsou mechanicky zachycovány hrubé mechanické nečistoty, 

které je nutné v pravidelných intervalech odstraňovat. Pro snížení frekvence odstraňování 

doporučujeme zabránit tomu, aby do kanalizace napojené na čistírnu byly přiváděny látky 

jako jsou: 

- plasty 

- guma 

- textilie 

Filtrační lóže bude nutné kontrolovat a v případě zanesením jemnými vločky z ČOV 

bude nutné vyměnit filtrační vrstvu.  

 

6. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

  

Po osazení ČOV jako technologického celku na podkladní beton je nutno ihned do 

nádrže napustit vodu. Poté se provede obsypání hlinitopísčitou zeminou. Při založení čistírny 

ve spodní vodě se provede její obetonování a opatření dle montážního předpisu dodavatele 

ČOV.  

Kanalizace musí být vodotěsná.  

 

b) Výkresová část 

 

D.1.4b) 01 – PŮDORYS 1. NP (měřítko 1:50) 

D.1.4b) 02 – PŮDORYS 2. NP (měřítko 1:50) 

D.1.4b) 03 – ROZVINUTÝ SVISLÝ ŘEZ (měřítko 1:50) 

D.1.4b) 04 – PŮDORYS ZÁKLADY (měřítko 1:50) 

D.1.4b) 05 – PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, ÚSEK K1 – VŠ (měřítko 

1:50) 

D.1.4b) 07 – PODÉLNÉ PROFILY OSTATNÍ (měřítko 1:50) 

D.1.4b) 12 – SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ (měřítko 1:20) 

 

c) Seznam zařízení a technická specifikace 

 

ČOV 
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1. Popis 

 

Čistírna odpadních vod typu Bio Cleaner je biologická čistírna pracující na principu 

nízkozatěžované aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu. Aktivace je uspořádána jako tzv. 

D-N proces, tj. aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Celý proces čištění probíhá 

v jedné nádrži – biologickém reaktoru bio cleaner, který je rozdělen na několik zón 

s odlišnými technologickými parametry provozu. Princip komplexního čištění odpadních vod 

je založen na biologickém čištění heterogenním biologickým kalem udržovaným ve vznosu, 

se simultánní denitrifikací, kde zdrojem uhlíku pro procesy denitrifikace je samotné organické 

znečištění odpadní vody. Provoz čistírny je řízen pomocí denních spínacích hodin 

Biologický reaktor je vybudovaný jako plastová nádrž, do které je uložena vestavba 

zhotovená z plastu. Všechny kovové části konstrukce jsou provedené z nerezavějící oceli. 

Vestavbou v nádrži jsou vytvořeny tři hydraulicky samostatné prostory: 

- nátokový prostor (denitrifikační zóna) 

- aktivační prostor (aktivačně - nitrifikační zóna) 

- dosazovací prostor (dosazovací zóna) 

Denitrifikační zóna: 

Do zóny je zaústěno přítokové potrubí, za kterým je osazený provzdušňovaný 

vyjímatelný lapač hrubých mechanických nečistot ve tvaru děrovaného koše o rozměrech 215 

x 215 x 500 mm s otvory o průměru 16 mm. Do zóny je zaústěno hydro - pneumatické 

čerpadlo pro čerpání vratného kalu. Promíchání vratného kalu s odpadní vodou a 

provzdušňování lapače hrubých nečistot je zajištěno pomocí středobublinného 

provzdušňovače. 

Aktivačně – nitrifikační zóna: 

Aktivačně-nitrifikační zóna zabírá část biologického reaktoru mezi stěnami nádrže, 

denitrifikační a dosazovací zónou. Míchání aktivační směsi je zajištěno pomocí 

jemnobublinných provzdušňovačů 

Dosazovací zóna: 

Dosazovací zóna je vyrobena z plastu jako kužel, který je směrem k hladině rozšířen a 

zakončen válcovou částí. Na nátoku aktivační směsi do dosazovací zóny je osazena trubka 

lapače plovoucích nečistot a odplynění vstupující aktivační směsi. Součástí dosazovací zóny 

je odtokový žlab navařený na stěnu zóny, do kterého je napojeno odtokové potrubí 
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s přelivnou hranou. V zóně je umístěno hydro-pneumatické čerpadlo pro čerpání vratného 

kalu a provzdušňovací rám pro čeření hladiny prostoru dosazovací zóny při čištění. 

Rozvod tlakového vzduchu je zajištěn pomocí membránového dmychadla umístěného 

vně reaktoru. Rozvod vzduchu k jednotlivým částem je proveden pomocí plastových hadic 

z rozvaděče vzduchu umístěného v reaktoru. Přívod ke každé části je regulovatelný pomocí 

ručních ventilů umístěných na rozvaděči vzduchu.   

 

Obrázek č. 1: Technologie ČOV 
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Obrázek č. 2: Legenda k obr. č. 1 

 

2. Princip čištění      

 

Přítokovou kanalizací natéká odpadní voda přes lapač hrubých nečistot do 

denitrifikační zóny. V zóně dochází k promíchání odpadní vody s vratným aktivovaným 

kalem pomocí středobublinného provzdušňovače. Provzdušňovač současně zajišťuje 

provzdušňování lapače hrubých nečistot. Směs čištěné vody a aktivovaného kalu po 

promíchání natéká do aktivační zóny, kde je okysličována pomocí jemnobublinných 

provzdušňovačů uchycených na dně nádrže. Z aktivační zóny vtéká směs vody a 

aktivovaného kalu do dosazovací zóny, kde dochází k oddělení (odsedimentování) vyčištěné 

vody do aktivovaného kalu. Vyčištěná voda odtéká přes nornou stěnu a přelivnou hranu do 

odtoku. Odsazený aktivovaný kal je ze dna dosazovací zóny čerpán hydraulicko-

pneumatickým čerpadlem zpět do denitrifikační zóny. Přebytečná biomasa aktivovaného kalu 

se z procesu čištění odstraňuje jeho odčerpáváním pomocí fekálního vozu nebo jiné čerpací 

techniky a likvidováním v souladu s příslušnými předpisy. 
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Provzdušňovače a hydro-pneumatické čerpadlo jsou pomocí rozvaděče vzduchu 

napojeny přímo na membránové dmychadlo, tzn. že jsou v činnosti vždy, když je dmychadlo 

v chodu. Provoz dmychadla je přerušovaný a to umožňuje optimalizovat přísun vzduchu do 

systému dle zatížení čistírny. 

Při provozu čistírny dochází ke značným jak látkovým, tak hydraulickým 

nerovnoměrnostem v nátoku odpadní vody. Z těchto důvodů dochází někdy k vyflotování 

aktivovaného kalu v dosazovací zóně a k vyplavání plovoucích nečistot na hladinu dosazovací 

zóny. Tyto nežádoucí jevy díky osazení norné stěny před přelivnou hranou na odtoku 

neovlivňují kvalitu vyčištěné vody, ale je nutné je z hladiny dosazovací zóny pravidelně 

odstraňovat. K tomuto účelu je v dosazovací zóně provzdušňovací rám pro čeření hladiny 

dosazovací zóny. Přívod vzduchu k těmto prvkům je otevírán a zavírán ručně pomocí ventilů 

umístěných na rozvaděči vzduchu.  

Chod čistírny je řízen pomocí spínacích hodin, které zapínáním a vypínáním přívodu 

el. energie do zásuvky pro napájení dmychadla střídá jednotlivé fáze provozu dmychadla. 

Spínací hodiny jsou součásti dodávky ČOV. 

Přímo v odtokové části čistírny je místo pro odběr vzorků.   

 

Vsakovací šachta 

 

Vsakovací šachta bude řešená betonovými skružemi o průměru 1m. Na dno výkopu se 

uloží vrstva 0,2 m hrubozrnného kameniva a na ni se uloží nejspodnější skruž. Obsyp skruží 

ode dne výkopu až po úroveň 0,95 m od povrchu terénu bude tvořen hrubozrnným materiálem 

v tloušťce minimálně 200 mm. V intervalu 0,95 m až po úroveň terénu bude šachta izolována 

jílem. Na dno šachty bude uložena vrstva pískového filtru o mocnosti 300 mm o zrnitosti 1 

mm. Povrch filtru bude chráněn dlaždicemi proti rozplavení. Filtrační lože umožňuje zachytit 

jemné vločky, které se můžou dostat do odtoku při technologické poruše v reaktoru.  

 

B.2 Dešťová kanalizace 

 

a) Technická zpráva 
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1. Popis systému 

 

Střecha RD bude odvodněna plastovými okapy. Okapy budou umístěné podél celého 

okraje střechy. Dešťová voda bude odváděná odpadními potrubími přes svodné potrubí do 

akumulační nádrže. Nevyužitá voda bude přepadem odvedena do vsakovacích boxů.    

 

2. Technické řešení rozvodů 

 

Okapy budou materiálu PVC, dešťový systém včetně všech příslušenství, firmy 

Plastmo, barvy šedé. Dle výpočtu viz příloha bude použit okap č. 10, o výšce 64 mm a šířce 

102 mm.  

Všechny svislé odpadní potrubí budou o velikosti DN 75, viz výpočet v příloze. Před 

přechodem na svodné potrubí bude použita redukce DN 110/75. U terénu bude svislé odpadní 

potrubí osazeno lapačem střešních splavenin HL DN 110, Osma.  

Svodné potrubí bude uloženo 1 m od vnější hrany základu. Velikosti svodného potrubí 

jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Svodné potrubí bude zaústěno přes redukci KGR 

160/125 do akumulační nádrže. AN bude samonosná, sklolaminátová, jednokomorová nádrž 

s přepadem, o objemu 2000 l, firma Mirosep. AN bude založena v hloubce 2 m pod UT.  

Z AN bude přepadem odvedena voda potrubím DN 160 do vsakovacího zařízení. 

Vsakovací zařízení se bude skládat ze 7 kusů vsakovacích boxů. Vsakovací zařízení bude dle 

výpočtu viz příloha o celkové délce 4,2 m. VB budou typu Stormbox, firmy Pipelife. VB 

budou uloženy v hloubce 1,1 m pod UT.  

 

3. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

 

Výkop pro VB bude o šířce 1,1 m. Na dno výkopu bude štěrkový podsyp tloušťky 150 

mm o zrnitosti 12 mm – 24 mm. Poté budou uloženy na podsyp boxy tak, aby byly celé 

dokola obaleny geotextilií. Boční prostory výkopu budou zasypány štěrkovým obsypem. 

Shora se boxy zasypou vrstvou písku o tloušťce 350 mm, která bude zhutněna. Vše bude 

zasypáno výkopkem a v úrovni UT ohumusováno. Přivedené dešťové odpady DN 160 budou 

napojeny pomocí perforace z vrchní strany boxu prvního v pořadí. Přívodní potrubí bude 

zasunuto 200 mm dovnitř boxu.  
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Obrázek č. 3: schéma uložení VB 

 

4. požadavky na provoz zařízení 

 

Lapače budou pravidelně kontrolovány a zbavovány naplavenin, zvláště pak v případě, 

kdy se budou v blízkosti nacházet stromy a keře. Taktéž je nutná pravidelná kontrola střešních 

žlabů.  

 

b) Výkresová část 

 

D.1.4b) 06 – PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE, ÚSEK S2 - VB (měřítko 

1:50) 

D.1.4b) 04 – PŮDORYS ZÁKLADY (měřítko 1:50) 

D.1.4b) 07 – PODÉLNÉ PROFILY OSTATNÍ (měřítko 1:50) 

D.1.4b) 12 – SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ (měřítko 1:20) 

 

 

c) Seznam zařízení a technické specifikace 

 

Akumulační nádrž 
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Rozměry AN Mirosep o objemu 2000 l.  

 

  

 

Obrázek č. 4: rozměry AN 

 

Vsakovací zařízení 

 

VZ tvořeno vsakovacími boxy, je to stavebnicový systém firmy Pipelife.  
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Obrázek č. 5: VB 

 

C Vodovod 

 

a) Technická zpráva 

 

1. Vodovodní přípojka 

 

Vnitřní vodovod bude připojen na vodovodní řád samostatnou přípojkou vody přes 

vodoměrnou šachtu. Přípojka bude opatřena v místě připojení v hloubce 1,5 m na veřejný 

vodovod uzávěrem Hacom – č. 3350, DN 40, firma Hawle. Délka trasy od uzávěru k šachtě 

bude 2,75 m a sklon směrem k uzávěru bude 11%. Délka trasy od šachty k prostupu základy 

bude 1,39 m a sklon směrem k šachtě bude 0,3 %. Průchod přípojky do budovy bude 

proveden pomocí prostupu v základech o rozměru 150 mm x 150 mm. Spodní hrana prostupu 

bude ve výšce 875 mm pod UT, tedy v úrovni – 1,025. Základy bude přípojka procházet 

v chráničce. Přípojka bude přivedena přes základovou konstrukci podlahy do místnosti č. 108 

– technická místnost. Za průchodem ve výšce 300 mm nad čistou podlahou bude opatřena 

přívod studené vody opatřen HUO - hlavním uzávěrem objektu v podobě VPV-32 (ventil 

přímý s vypouštěním, DN 32, Ekoplastik). 

Potrubí přípojky bude HDPE PE 100 DL – SDR 11, firmy Wawin, DN 32. 

Vodoměrná šachta je typový výrobek firmy Hawle, je z polypropylenu. Víko je 

izolováno 100 mm silnou izolační hmotou. Průměr šachty je 610 mm, výška je 1350 mm a je 
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samonosná. Šachta bude osazena v hloubce 1,3 m pod UT. Šachta je z výroby osazena 

přívodním PP potrubím a flexi potrubím, na které bude osazena vodoměrná sestava, viz obr. 

č. 2. Dále je vybavena ISO spojkou pro přechod na PE DN 40. PP potrubí i flexi potrubí bude 

nutno opatřit izolaci např. Mirelon v min. šířce 20 mm. Vodoměrnou sestavu bude moci 

vytáhnout nad úroveň terénu, v provozu bude flexi hadice spirálově zatočena na dně šachty. 

 

 

Obrázek č. 6: schéma VŠ 

 

Vodoměrná sestava bude je také typový výrobek firmy Hawle, č. 101.04, DN 20. 

Sestava obsahuje šroubení, filtr, zpětnou klapku a kohouty. Sestava bude dle výpočtu č. C.2 1. 

přílohy osazena suchoběžným, jednovtokovým lopatkovým vodoměrem EV Enbra DN 15 pro 

trvalý průtok 1,5 m
3
/h, firma Enbra.  

 

2. Popis systému 

 

Materiál potrubí bude PPR, S 2,5 (PN 20), systém Ekoplastik, firma Wavin. Systém 

vnitřního potrubí je rozdělen na tři stoupací potrubí V1 až V3.  

 

3. Zařizovací předměty  

 

Jednotlivé zařizovací předměty budou osazeny danými armaturami dle tab. č. 7. Tam 

kde budou rohové ventily, budou připojeny na flexi hadičky vedoucí do směšovacích baterií. 

U těchto rohových ventilů bude zajištěn přístup pro případné opravy. V místě napojení na 
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splachovací nádržku není potřeba osazovat uzavírací armaturu, ta je součásti nádržky. 

V podezdívkách u van bude otevírací revizní otvor přes dvířka o rozměru 200 mm x 200 mm 

pro sifon a k manipulaci rohových ventilů.  Automatická pračka - AP bude napojena na 

vnitřní vodovod přes OJ – ochrannou jednotku a FH – flexibilní hadičky MN – montážní 

nástěnky. Ochranná jednotka je výtokový ventil se zpětnou klapkou a přívzdušněním.   

    

Výpis armatur k jednotlivým zařizovacím předmětům 

Ozn Armatura, popis, materiál 
Výrobce / 

Dodavatel 
Číslo 

Připojovací 

rozměry 
Kusů 

RV 
Rohový ventil, kulový 

s ružicí 
Steno 1470 DN 15/10 14 

FH 
Flexibilní hadička, délka 

400 mm 
Steno 3810 DN 10 14 

MN Montážní nástěnka 
Hutterer 

Lechner 
HL406E DN 15/10 1 

KK Kulový kohout, plastový Ekoplastik SVEKO Dle PD 13 

FC 

Splachovací nádržka 

Sigma, 12 cm, 

s integrovaným rohovým 

ventilem 

Geberit UP320 DN 15 2 

HUO 

Hlavní uzávěr objektu, 

ventil přímý s výpustným 

ventilem 

Ekoplastik SVEVO DN 32 1 

KKZ 

Kulový kohout zahradní, 

s nástavcem na hadici, 

niklovaná mosaz 

Steno 4200 DN 10 1 

P 
Přechodka, s vnitřním 

závitem, plast 
Steno 4707 DN 32 1 

PV Pojistný ventil Honeywell 
SM152-

1/2AA 
DN 15 1 

EX Expanzní nádoba Regulus HYB12 DN 20 1 

ZK Zpětná klapka, plastová Ekoplastik SZKL DN 32 1 

Tabulka č. 7 

 

4. Technické řešení vnitřních rozvodů 

 

Rozvody vnitřního vodovodu budou vedeny v předstěnovém instalačním modulu a 

také část bude vedena v podlaze. Potrubí teplé vody bude od potrubí studené vody vzdáleno 

150 mm a bude vedeno nad sebou. Potrubí vedené v podlaze bude také od sebe vzdálené 150 

mm. Potrubí vedené v podlaze bude uloženo do polyetylenové ohebné chráničky, která bude 
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chránit proti mechanickému poškození, a také vzduchová mezera mezi potrubím a chráničkou 

vytvoří tepelnou izolaci. 

Uzavírací armatury – kulové kohouty budou osazeny tak, aby se při poruše v určitých 

větvích zajistila dodávka vody do zbývajících větví.  

Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům budou o velikosti 16 x 2,7 

mm. 

Potrubí teplé a studené vody bude po celé trase chráněno tepelnou izolací.  Izolace 

bude použita Rockwool o minimální tloušťce 60 mm. Kromě trubek je nutno izolovat i 

tvarovky (samolepící izolační páskou). Předejít nasáknutí vodou.  

 

5. Příprava teplé vody 

 

Příprava teplé vody bude uskutečňována v zásobníkovém ohřívači RBC 400 HP, firmy 

Regulus. Zásobník bude dle výpočtu viz přílohy o objemu 370 l. Zásobník bude připojen na 

studenou vodu přes pojistnou sestavu. Součástí pojistné sestavy bude KK – kulový kohout 

DN 32, ZK – zpětná klapka DN 32, EX – expanzní nádoba DN 20 a PV – pojistný ventil DN 

15. EX a PV budou připojeny na potrubí studené vody pomocí pojistného potrubí 

odpovídající jejich DN. Východ teplé vody bude osazen KK – kulovým kohoutem. 

Tlak ve vodovodní řádu je 450 kPa = 4,5 bar ˂ 6 bar → nebude potřeba instalace 

redukčního ventilu.    

 

6. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

 

Vnitřní rozvody vodovodu budou vedeny přes kluzné uložení z plastové objímky 

v daném rozměru trubek (+ izolace) a pevné body z kovových objímek s kotvícím šroubem, 

ale jen v takových místech kde potrubí nesmí dilatovat a to v místě odbočky, umístění 

armatury a změně směru vedení, v daném rozměru trubek (+ izolace). 

Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, 

přístrojů a zařízení (výtokových a pojistných armatur, čerpadel, ohřívačů apod.) a před izolací 

se provede tlaková zkouška potrubí. Před tlakovou zkouškou se musí všechny úseky vnitřního 

vodovodu propláchnout vodou a odvzdušnit. Při proplachování musí být vypouštěcí armatury 

určené pro odkalení otevřeny. Po napuštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním 

přetlakem po dobu nejméně 12 hodin. Po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak. 

Zkušební přetlak je minimálně 1,5 MPa. Po uplynutí 1 hod. od dosáhnutí zkušebního přetlaku 
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nesmí tlak poklesnout o více než 0,02 MPa. Při větším poklesu tlaku je tlaková zkouška 

nevyhovující, provedou se nutné opravy a tlaková zkouška se znovu opakuje. O průběhu 

tlakové zkoušky bude proveden zápis do zkušebního protokolu. 

Potrubí bude spojováno polyfúzním svařováním. 

  

b) Výkresová část 

 

D.1.4b) 08 – PŮDORYS 1.NP (měřítko 1:50) 

D.1.4b) 09 – PŮDORYS 2.NP (měřítko 1:50) 

D.1.4b) 10 – IZOMETRIE (měřítko 1:50) 

D.1.4b) 11 – SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY (měřítko 1:25) 

D.1.4b) 12 – SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ (měřítko 1:20) 

 

c) Seznam zařízení a technická specifikace 

 

Zásobníkový ohřívač 

 

Zásobníkový ohřívač teplé vody RBC 400 HP Regulus, o objemu 370 l, s jedním 

smaltovaným výměníkem. Dodavatel firma Regulus spol. s r.o.. Součástí dodávky bude i 

elektrické topné těleso a polyuretanová izolace tl. 55 mm (lze sejmout). Elektrické topné 

těleso s termostatickou hlavicí ETT-D – jednofázové s pevným připojením, Regulus.  

Technická specifikace viz výpočet přílohy.  

Ohřívač bude napojen na tepelné čerpadlo typu vzduch – voda. To však není 

předmětem BP.  

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

Není řešeno.     
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E Dokladová část 

 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle 

jiných právních předpisů 

 

Není řešeno 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 

Není řešeno 
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