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ANOTACE 

 
Problematika s nedostatkem pitné vody je vážný a složitý problém sužující v letních 

m�sících nejen �eskou republiku, ale celý sv�t. Tato práce se ve své zdravotechnické �ásti 

zabývá návrhem toho, jak lze v rodinném dom� úsporn� hospoda�it s pitnou vodou. Byl 

použit systém pro akumulaci deš�ových a odpadních vod. Jedná se o netradi�ní systém, který 

v naší zemi není p�íliš �astý.  

 

Tímto úsporným programem se zabývá druhá - oborová �ást mé bakalá�ské práce, což 

je projekt zdravotechnických instalací se všemi jejími náležitostmi. První �ástí je stavební 

�ešení rodinného domu pro provád�ní staveb. 

 

Vzor citace: 

BIJA, Ond�ej. Bakalá�ská práce: Rodinný d�m – vnit�ní vodovod a kanalizace. 

Ostrava: VŠB-TUO FAST, 2011. 

Po�et stran: 76 

 

ANNOTATION 

 

Water shortage is a serious and complex problem facing in summer months not only 

the Czech Republic but the entire world. In the sanitary section of this thesis the design of an 

efficient drinking water management in family houses is described. Stormwater and 

wastewater collection system was used. It is a non-traditional system which is not very 

common in our country. 

 

In the first part of this bachelor's thesis the building construction solution for the 

realization of constructions is presented. The second part of my bachelor's thesis is a project 

of sanitary installation which meets all requisite standards. The project includes the efficient 

management of drinking water.  

 

�



8�
�

Citation: 

BIJA, Ond�ej. Bachelor‘s thesis: The Family House – The House Water Plumbing and 

Severage Plumbing. Ostrava: VŠB-TUO FAST, 2011. 

Number of pages: 76 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



9�
�

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL� A ZKRATEK 

 

D�OV – Domácí �istírna odpadních vod 

AN - Akumula�ní nádrž 

SV - Studená voda 

TV – Teplá voda 

EO – ekvivalentní obyvatel 

1.NP – první nadzemní podlaží 

2.NP – Druhé nadzemní podlaží 

m. n. m. – Metr� nad mo�em 

Bpv -  Balt po vyrovnání 
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1. ÚVOD 
 
 Tématem mé bakalá�ské práce je navrhnout do rodinného domu za�ízení pro zdravotn� 
technické instalace – vnit�ní vodovod a kanalizaci v souladu s platnou legislativou �R. Tento 
návrh je dopln�n o systém na úsporu pitné vody, který respektuje skute�nost stavu 
podzemních vod na našem území. Tato problematika je blíže popsána v teoretické �ásti. 
Systém na úsporu pitné vody p�edstavuje akumulace deš�ové a odpadní vody, které po 
p�e�išt�ní dosahují v n�kterých ohledech parametr� vody pitné. Jedná se p�edevším o 
alternativní �ešení v oblasti hospoda�ení s vodou, které není obvyklé. 
 
 Rodinný d�m je projektován v praktických rozm�rech jako dvoupodlažní, s garáží a na 
po�et obyvatel 4-5.  Z široké nabídky materiál� je pro zd�ný systém vybráno cihelné broušené 
stavivo s výbornými tepeln�-izola�ními vlastnostmi. Obvodové zdi není nutno izolovat.  

 Poloha pozemku neumož�uje napojení na ve�ejnou stokovou sí�, likvidace odpadních 
vod na pozemku byla nejen nezbytnou podmínkou, ale také se stala p�edm�tem pro úsporu 
pitné vody. 
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2. PR�VODNÍ ZPRÁVA 
 

2.1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 
 
Název:     Rodinný d�m 

Místo stavby:    Sob�chleby, 753 54 

Katastrální území:   Sob�chleby, 751588  

Parcelní �íslo:    439/4 

Kraj:     Olomoucký 

Stavební ú�ad:    Lipník nad Be�vou 

Stupe� projektové dokumentace:  Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Druh stavby:    Novostavba 

Investor:     p. Miroslav Bija  

Sob�chleby 187  

Sob�chleby 

Dodavatel stavby:   Bude vybrán sout�ží 

Projektant:     Ond�ej Bija 

Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 

Konzultant:    Ing. Petra Tymová, Ph.D 

     Ing. Petr Waldstein 

 

2.2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV�NOSTI ÚZEMÍ 
 

� Plocha pozemku – 1379 m2 

� Zastav�ná plocha domem - 121,68 m2 

� Zpevn�né plochy – 36,07 m2 

� Zastav�ná plocha v�etn� zpevn�ných ploch – 157,75 m2 

� Podlahová plocha obytná – 74,93 m2 

� Podlahová plocha celkem – 147,18 m2 

� Obestav�ný prostor – 791,01 m2 
�
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Pozemek p.�.439/4, k.ú. Sob�chleby se nachází v mírn� svažitém území využívaném 
jako louka. Pozemek je ve vlastnictví investora. P�vodním vlastníkem pozemku je obec 
Sob�chleby, která spole�n� okolními parcelami vytvo�ila podmínky pro novou zástavbu 
rodinných dom�. Obec je taktéž vlastníkem p�ípojek inženýrských sítí.  

 

2.3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR�ZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

 
Na pozemku byl proveden geologický pr�zkum firmou Geostar, s.r.o. se sídlem 

B�lotínská 228, Hranice 75301. Výsledky prokázaly složení základové p�dy p�edevším 
ze št�rkovité hlíny s hladinou podzemní vody 1,5 m pod povrchem. Následn� byl 
proveden i radonový pr�zkum a nebyl zde zjišt�n jeho výskyt. 

Napojení pozemku na pozemní komunikaci obce je možné ze dvou sm�r�.  Okolní 
komunikace jsou prozatím polního charakteru, asfaltová komunikace bude dokon�ena 
spolu s ukon�ením plánované výstavby do konce roku 2012.  

Vzhledem k místním podmínkám není možné spádové napojení kanalizace a výstavba 
p�e�erpávací stanice není plánována. Z tohoto d�vodu je nutné z�ízení domácí �istírny 
odpadních vod. �ást p�e�išt�ných odpadních vod je zachytáváno v akumula�ní nádrži a 
p�ebytek vypušt�n do vodote�e, která tvo�í rameno potoku Maleník. Vodovod bude 
napojen z uli�ního �ádu, vodom�r se nachází ve vodom�rné šacht� za hranicí pozemku. 
Rozvod plynu je taktéž napojen na uli�ní �ád, hlavní uzáv�r je pak umíst�n na hranici 
pozemku spolu s revizní šachtou pro p�ípojku elekt�iny, ta bude realizována taktéž 
z ve�ejné sít�. Všechny inženýrské sít� vedou v cest� rovnob�žn� se severní hranicí 
pozemku p.�. 868 a p�ípojky budou realizovány p�ímým napojením.  

� �

2.4. INFORMACE O SPLN�NÍ POŽADAVK� DOT�ENÝCH 
ORGÁN� 

 
Projektová dokumentace respektuje platné normy a vyhlášky. Ze strany dot�ených 

orgán� nebyly vzneseny žádné p�ipomínky. 

 

 

2.5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA 
VÝSTAVBU 

 
Projektová dokumentace byla zpracována dle [1] a dle platných norem. 
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2.6. ÚDAJE O SPLN�NÍ PODMÍNEK REGULA�NÍHO PLÁNU, 
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 
Stavba je v zastav�né �ásti obce v souladu s ÚP obce Sob�chleby z roku 2006, 

dopln�ný o Zm�nu Z1 z roku 2008, zabývající se využitím tohoto území pro výstavbu 
nových rodinných dom�. 

 

 
2.7. V�CNÉ A �ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMI�UJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPAT�ENÍ V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 

 
Jedná se o novostavbu rodinného domu samostatn� stojícího, který svou funkcí a 

architektonickou formou vyhovuje investor�m. Stavba nemá vliv na sousední stavby, 
p�ípojky inženýrských sítí jsou vázány na vybudování hlavních p�ivad��� inženýrských 
sítí v rámci stavebního povolení obce. 

 

2.8. P�EDPOKLÁDANÁ LH�TA VÝSTAVBY V�ETN� POPISU 
POSTUPU VÝSTAVBY 

 
P�edpokládaná lh�ta výstavby �iní 24 m�síc�. 

P�edpokládané zahájení stavby: 07/2011 

P�edpokládané ukon�ení stavby: 08/2012 

Postup výstavby: 

� Vizuální prohlídka pozemku p�ed zahájením výstavby, pr�zkumy, vyty�ení 
stavby. 

� Realizace stavby 

� Z�ízení p�ípojek vody a elekt�iny 

� Terénní úpravy 

� Provád�ní p�íjezdové komunikace a zpevn�ných ploch 

� Oplocení 

 

2.9. STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

V objektu RD bude jedna bytová jednotka a bude sloužit k bydlení pro 4-5 osob. 
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Zastav�ná plocha    121,68 m2 

Podlahová plocha celkem:  147,18 m2 

Maximální výška objektu  7,300 m (bez komínu) 
 
1 NP: obytná plocha 30 m2 

2 NP: obytná plocha 44,93 m2 
 
Rozpo�et stavby:     4 035 733,-K� (dle obestav�ného objemu; 5102 K�/m3 

obestav�ného prostoru) 
 
Zpevn�né plochy budou v okolí objektu provedeny v rozsahu vhodném pro pohyb 

osob. Na východní stran� bude vybudován zelený pás z d�vodu umíst�ní domácí �istírny 
odpadních vod a akumula�ní nádrže, tento zelený pás nesmí být p�it�žován v�tším 
nahodilým zatížením než 2,5 kN/m2. P�íjezd fekálního vozu nesmí být blíž, než je tato 
hranice. 

Objekt bude napojen na vodovod, plynovod, vedení el. energie. Odpad b�hem provozu 
bude �ešen pravidelným svozem popelnic.  
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

3.1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN� 
TECHNICKÉ �EŠENÍ 
 

3.1.1. Zhodnocení staveništ� 
 
Parcela 439/4 o celkové ploše 1379 m2 je mírn� svažitá severovýchodním 

sm�rem. Pozemek byl dosud využíván jako louka, nebyl tedy zastav�n. Vjezd na 
pozemek je možný z místní komunikace obecní komunikaci p.�. 868, která vede podél 
pozemku. P�ed zapo�etím stavebních prací bude nutno z�ídit za�ízení staveništ�, které 
bude postaveno na pozemku. V daném území obec vybuduje inž. sít� a objekt bude 
napojen na vodovod, vedení NN a plyn. Napojení kanalizace v této oblasti není k v�li 
její poloze možné, a tak je nutné z�ídit domácí �istírnu odpadních vod. Další energie 
budou vedeny p�es vlastní m��ení. P�es samotný pozemek nevedou žádné podzemní 
sít�. 

Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický a hydro-geologický pr�zkum 
firmou Geostar, s.r.o. se sídlem B�lotínská 228, Hranice 75301. Výsledky prokázaly 
složení základové p�dy p�edevším ze št�rkovité hlíny s hladinou podzemní vody 1,5 m 
pod povrchem. Následn� byl proveden i radonový pr�zkum a nebyl zde zjišt�n jeho 
výskyt. 

Skládka stavebního materiálu bude z�ízena na vlastním pozemku v jeho 
severovýchodní �ásti. P�ed zahájením stavby bude vyty�eno vedení inženýrských sítí 
v�etn� jejich ochranných pásem a místo jejich napojení. 

Staveništ� nespadá do památkové ochrany, není tedy nutné žádné zvláštní 
opat�ení. 

 

3.1.2. Urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� 
pozemk� s ní souvisejících  
 

Projektová dokumentace zohled�uje všechny podmínky dané územním 
rozhodnutím. Dále umíst�ní a �ešení objektu respektuje také Územní plán obce 
Sob�chleby z r. 2006 a zm�nu Z1 z r. 2008 zabývající se práv� využitelností tohoto 
území, zvané Na Slatin�. Sou�asn� s touto výstavbou bude probíhat i výstavba 
sousedních dom� na tomto území. P�ístup na pozemek pro p�ší i pro automobily je 
možný z komunikace p.�. 868 vedoucí kolem jihozápadní strany domu. 

Objekt RD  p�dorysného tvaru dvou protnutých obdélník� o vn�jších rozm�rech 
9,5 x 8,5m a 4,5 x 9,85, bude umíst�n z jihozápadu 6m od hranice pozemku a z 
jihovýchodu 8,4m (bude dodržená stavební �ára). Stavba je projektována jako 
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dvoupatrová s neobytným podkrovím. St�ešní konstrukce se skládá z celkem t�í 
st�ešních rovin, ze severní �ásti se sklonem 12°a z jižní �ásti se sklonem 8°,  krytina 
bude plechová. Osazení objektu v terénu - UT= ø -0,150 m od úrovn� 0,000, výška 
objektu �iní 7,300 m od 0,000. Zastav�ná plocha �iní 121,68 m2, obytná plocha �iní 
74,93 m2. Objekt RD obsahuje 1 bytovou jednotku 4+1 pro 4-5 osob s kompletním 
sociálním za�ízením, prostorem pro va�ení, garáží a technickým zázemím pro vytáp�ní 
a systém využití nepitné vody. 

D�m je orientován svými obytnými místnostmi sm�rem na jih až jihozápad, na 
severovýchodní stran� jsou naopak situovány místnosti užitné – garáž, technická 
místnost, spíž a komunika�ní prostory. Vchod do domu je z jihozápadní strany, 
sm�rem od hlavní komunikace. Po vchodu do domu je možné projít z p�edsín� do 
garáže a do hlavního komunika�ního prostoru domu – haly, odkud je p�ístup do 
technické místnosti, spíže, obývacího pokoje, toaletu a na schodišt�. Obývací pokoj 
tvo�í nejv�tší místnost domu, p�es n�j je možné projít do kuchyn�, která je tvaru „U“. 
Ve 2. NP se nachází zbývající obytné místnosti – d�tské pokoje a ložnice. Je zde také 
koupelna. 

Bezbariérové �ešení investor nepožadoval. Stavba svým vzhledem zapadá do 
prost�edí okolní zástavby a není rušivým prvkem.  

�

3.1.3. Technické �ešení s popisem pozemních staveb a 
inženýrských staveb a �ešení vn�jších ploch 
 

Základové konstrukce jsou zhotoveny jako základové pasy z betonu C16/20. 
Vn�jší pas pod obvodovými nosnými st�nami je rozm�ru 0,5 x 1 m v hl. 1,05 m od 
úrovn� upraveného terénu, pod vnit�ními nosnými st�nami pak 0,5 x 0,5 m v hl. 0,55 
m od úrovn� UT. Podkladní betonová vrstva tl. 0,1 m je vyztužena pod d�lícími 

p�í�kami KARI sítí � 8 mm s oky 150 x 150 mm, v ší�ce min 3d. Základové pasy jsou 
po obvodu odizolovány tepelnou izolací Isover EPS Perimetr tl. 100 mm. P�i realizaci 
je nutné z�ídit prostupy pro zdravotn�-technické instalace dle projektové dokumentace. 

Návrh základové konstrukce vycházel z inženýrsko-geologického a hydro-
geologického pr�zkumu a základové pom�ry stavby byly vyhodnoceny jako 
jednoduché a náro�nost staveb jako nenáro�ná, resp. stavba spadá do I. geotechnické 
kategorie. 

Konstruk�ní systém rodinného domu je navržen jako zd�ný, patrový. Obvodové 
konstrukce jsou ze zd�ného kusového staviva Heluz Family na tenkovrstvou maltu. 
Vn�jší zdivo je tl. 500, vnit�ní nosné tl. 250 a d�lící p�í�ky tl. 115 mm. 

Stropní konstrukce nad prvním a druhým nadzemním podlažím je taktéž od 
výrobce Heluz, sestávající ze stropních nosník� Heluz a cihelných vložek Miako a 
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vrstvy betonu. Konstruk�ní výška stropu je 250 mm. Nad garáží není proveden strop, 
ale pouze sádrokartonový podhled zav�šený na d�ev�nou konstrukci krovu. 

Komunika�ní prostor v dom� je tvo�en chodbami a schodišt�m, které je navrženo 
jako to�ité monolitické železobetonové se zábradlím na vnit�ní a s madlem na vn�jší 
stran�. Schodišt� je vetknuto do obvodové zdi, kotveno do stropní konstrukce 2.NP a 
uloženo na základu v hl. 0,7 m od úrovn� �isté podlahy. Betonování schodiš�ové 
desky a stup�� bude provád�no najednou. Schodišt� bude ukotveno do obvodové 
konstrukce v hl. 0,125 m. Pochozí plocha schodiš�ových stup�� bude obložena 
dubovým d�evem.  

Zast�ešení domu je �ešeno t�emi pultovými st�ešními rovinami o sklonech 8° a 
12°. Konstrukce st�echy je dvoupláš�ová v�traná. Krytina je plechová od firmy 
Lindab, ta dodává také okapový systém. 

P�íjezdová komunikace stejn� jako zpevn�né plochy na pozemku budou 
provedeny ze zámkové dlažby do št�rkového lože. Bude z�ízena i provizorní 
p�íjezdová cesta pro fekální v�z z d�vodu vyvážení biologického odpadu z domácí 
�istírny. P�íjezd do zahrady bude umožn�n kolem severní strany domu. Maximální 
vzdálenost p�íjezdu bude ozna�ena rozhraním zeleného pásu a okolního travního 
porostu nap�. vysázením okrasné zelen�. 

 

3.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  
 

Zpevn�né plochy jsou navrženy pro stání minimáln� dvou automobil� na 
jihozápadní stran� RD, je možné také krátkodobé parkování podél p�íjezdové obecní 
komunikaci na p.�. 868, která vede podél pozemku.  

Všechny inženýrské sít� vedou rovnob�žn� s cestou �.p. 867/1 a p�ípojky budou 
realizovány p�ímým napojením, v lokalit� není možnost napojení na splaškovou 
kanalizaci, proto je nutné na pozemku z�ídit domácí �istírnu odpadních vod, jejíž 
p�e�išt�ná voda se bude spolu s deš�ovými vodami využívat k domácí pot�eb�. 
P�ebyte�ná odpadní voda odtéká kanaliza�ním potrubím do blízké vodote�e �.p. 897/1, 
která tvo�í p�ítok potoku Maleník. Voda svými hygienickými parametry nikterak 
nezne�iš�uje vodovodní tok.  

�

3.1.5. �ešení technické a dopravní infrastruktury v	etn� �ešení 
dopravy v klidu 
 

Na pozemku vznikne plocha pro stání minimáln� dvou osobních vozidel. 
Možnost krátkodobého stání pro jedno vozidlo podél p�íjezdové komunikace. Popis 
komunikace v bod� 3.1.3. 
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3.1.6. Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany  
 

Stavba objektu RD a jeho provoz nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. 
P�i likvidaci odpad� se bude postupovat dle [2]. Z hlediska vypoušt�ní p�e�išt�ných 
odpadních vod je projekt v souladu s [3]. 

Rodinný d�m nemá negativní dopad na životní prost�edí. Práv� naopak využívá 
odpadní a deš�ové vody, �ímž p�ispívá k úspo�e pitné vody. Tuto stavbu lze brát jako 
ekologickou, její komplexní �ešení p�ispívá také k úspo�e tepelné energie. 

�

3.1.7. �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� 
p�ístupných ploch a komunikací  
 

Jedná se o rodinný d�m, projekt nevyžaduje �ešení. 

�

3.1.8. Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za	len�ní 
jejich výsledk� do projektové dokumentace  
 

Bylo provedení m��ení radonu s radonovým indexem nízkým bez opat�ení.  

 

3.1.9. Údaje o podkladech pro vytý	ení stavby, geodetický 
referen	ní polohový a výškový systém  
 

Jako podklad sloužila katastrální mapa v m��ítku 1:2000. Objekt RD bude 
polohopisn� a výškopisn� zam��en v m��ítku 1:500, m��ení provede specializovaná 
firma vybraná investorem. 

�

3.1.10. �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské 
objekty a technologické provozní soubory 
 

SO-01 Rodinný d�m  

SO-02 P�ípojka vody 

SO-03 P�ípojka NN 

SO-04 Plynofikace RD a p�ípojka plynu 

SO-05 P�ípojka deš�ové kanalizace 
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SO-06 Domácí �istírna odpadních vod, akumula�ní nádrž a odvod do vodote�e 

SO-07 Výjezd na ve�ejnou komunikaci 

SO-08 Oplocení 

 

3.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky. Krátkodob� m�že dojít ke 
zvýšení hlu�nosti a prašnosti b�hem dopravy a provád�ní stavby. Kola dopravních 
prost�edk� je nutné �istit tak, aby nedocházelo k zne�išt�ní komunikace 

�

3.1.12. Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe	nosti 
pracovník� 
 

Všechny stavební práce budou provedeny ve smyslu [4]. Veškeré technologické 
práce musí být provedeny oprávn�nou firmou a ukon�eny revizí a tlakovými 
zkouškami, dle p�íslušných norem a p�edpis�. 

�

3.2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Jedná se o jednoduchou stavbu, jejíž jednotlivé �ásti (stropy, st�ny) se navrhují dle 
tabulkových hodnot výrobce, pop�. empirických zkušeností pro navrhování, u složit�jších 
p�ípad� nap�. konstrukce krovu je nutné jej posoudit statickým výpo�tem. Základové 
betonové pásy jsou navrženy na únosnost základové p�dy Rdt = 0,20 MPa. Tato únosnost 
musí být po odkrytí základové spáry ov��ena. 

Empiricky navržené konstrukce vyhovují na I. i II. mezní stav. Krov byl posouzen na 
oba mezní stavy. 

 

3.3. POŽÁRNÍ BEZPE�NOST 
 

Stavba je v souladu s požárn� bezpe�nostním �ešením.  

�

�

�
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3.4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 
 

Stavba p�i dodržení všech zákonných p�edpis� a vyhlášek, souvisejících se vznikem, 
hodnocením a likvidací odpad� nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. 

Posuzování vliv� na životní prost�edí podléhají [5] vymezené zám�ry (stavby, 
�innosti, technologie a jejich zm�ny), jejichž provedení by mohlo závažn� ovlivnit životní 
prost�edí.  

Nakládání s odpadními vodami je v souladu s [3]. 

Viz. také bod 3.1.6 

�

3.5. BEZPE�NOST P�I UŽÍVÁNÍ 
 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu [6] o shod� 
podle [7]. 

Dále je nutno �ídit se pokyny, požadavky, technickými a technologickými p�edpisy a 
podnikovými normami výrobc� a dodavatel� jednotlivých materiál�, výrobk� a systém�. 

Stavba je navržena pro bezpe�né užívání. Konstrukce zábradlí na schodištích bude mít 
výšku min. 900mm.  

�

3.6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 

Stavba se nachází v nov� vzniklém území pro zástavbu v obci Sob�chleby, která díky 
své poloze, kde z jihu a západu se nachází zastav�ná �ást obce a ze severní, východní �ásti 
jsou louky, pole a lesy, není tedy nikterak ohrožena nep�íznivými vlivy vyšší hladiny 
hluku.  

Hluk staveništní - výstavba bude provád�na jen v denním intervalu 7 – 19:00 hod; 
výstavba je bez bouracích prací. 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby spl�ovaly požadavek [8]. Veškeré 
instalace budou �ádn� izolovány, stoupa�ky kanalizace obaleny m�kkou minerální vlnou 
pro útlum zvukového vln�ní. 

�

3.7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 

Budova vyhovuje z tepeln� technického hlediska požadavk�m [9] 
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Stanovení celkové energetické pot�eby je provedeno dle [10] a uvedeno v p�íloze. 

�

3.8. P�ÍSTUP OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
 

Stavba není projektována pro p�ístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

�

3.9. OCHRANA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO 
PROST�EDÍ 
 

Stavba se nenachází v zón�, kde p�sobí vlivy vn�jšího prost�edí. 

�

3.10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Vstup na stavbu musí být ozna�en bezpe�nostními tabulemi se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. 

 

3.11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 
 

3.11.1. Odvodn�ní území v	etn� zneškod
ování odpadních 
vod 
 

Deš�ové vody budou svád�ny ze st�echy prost�ednictvím okapového systému 
Lindab Rainline a ležatého svodného potrubí do akumula�ní nádrže, kde bude voda 
shromaž�ována spole�n� s p�e�išt�nou vodou z domovní �istírny odpadních vod. 
P�ebytek vody je pak odvád�n do vodote�e, která se nachází na p.�. 897/1. Podrobný 
popis systému viz. technická zpráva kanalizace. Hygienické limity pro vypoušt�ní 
odpadních vod do okolního prost�edí spl�ují emisní standardy dle [11]. 

�

3.11.2. Zásobování vodou 
 

Objekt je napojen na vodovodní �ád pitné vody HDPE 100RC SDR 11 – 63 x 
3,8. Minimáln� 50% pot�eby pitné vody bude nahrazeno vodou nepitnou z akumula�ní 
nádrže, tato voda bude pokrývat tyto pot�eby: splachování WC, praní prádla, drobná 
hygiena, mytí auta, zalévání zahrady. 
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3.11.3. Zásobování energiemi 
 

Napojení k rozvodné síti elektrické energie je podzemní p�es revizní šachtu na 
hranici pozemku. Napojení k st�edotlakému plynovodu STL 63 bude taktéž provedeno 
p�es hlavní uzáv�r plynu na hranici pozemku. 

 

3.11.4. �ešení dopravy 
 

Napojení na místní obecní komunikaci na p.�. 868.  

�

3.11.5. Povrchové úpravy v okolí stavby, v	etn� vegeta	ních 
úprav 
 

Na pozemku u rodinného domu vzniknou zpevn�né plochy pro stání osobních 
vozidel. Zpevn�né plochy budou tvo�eny zámkovou dlažbou uloženou do št�rkového 
lože. Bude z�ízena i p�íjezdová cesta pro fekální v�z z d�vodu vyvážení biologického 
odpadu z domácí �istírny. P�íjezd do zahrady bude umožn�n kolem severní strany 
domu. Maximální vzdálenost p�íjezdu bude ozna�ena rozhraním zeleného pásu a 
okolního travního porostu nap�. vysázením okrasné zelen�. Plocha pozemku krom� 
zpevn�ných ploch bude zatravn�na pop�. osázena okrasnými kv�tinami, d�evinami atp. 
dle výb�ru investora. 

�

3.11.6. Elektronické komunikace  
 

 Ne�eší se. 

 

3.12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA�ÍZENÍ 
STAVEB 
 

Stavba nebude obsahovat žádné technologické výrobní vybavení. Budova bude sloužit 
k bydlení a osazeny budou pouze spot�ebi�e nutné pro provoz budovy a bydlení. 

�

�

�
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ �ÁSTI 
 
4.1. ZHODNOCENÍ STAVENIŠT� 
 

Projektová dokumentace �eší stavbu samostatn� stojícího objektu pro bydlení – 
rodinného domu. Stavba je �ešena jako energeticky úsporná a její sou�ástí je také projekt 
domácí �istírny odpadních vod a akumula�ní nádrže sloužící k zachytávání deš�ových a 
p�e�išt�ných odpadních vod z D�OV. Díky tomu systému dochází k úspo�e pitné vody 
minimáln� 50%. Stavbu lze ozna�it jako ekologickou. 

Rodinný d�m bude realizován na pozemku p.�. 439/4 o ploše 1379 m2, k.ú. 
Sob�chleby. Parcela se nachází v mírn� svažitém terénu, doposud využívaném jako louka. 
Pozemek je ve vlastnictví investora. P�vodním vlastníkem pozemku je obec Sob�chleby, 
která spole�n� okolními parcelami vytvo�ila podmínky pro novou zástavbu rodinných 
dom�. Obec je taktéž vlastníkem p�ípojek inženýrských sítí. P�ístup na pozemek je možné 
z komunikace p.�. 868, která bude upravena asfaltovým povrchem až po dokon�ení 
výstavby rodinných dom� v roce 2012. 

�

4.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ �EŠENÍ STAVBY 
�

4.2.1. Urbanistické �ešení 
 

Projektová dokumentace zohled�uje všechny podmínky dané územním 
rozhodnutím. Dále umíst�ní a �ešení objektu respektuje také Územní plán obce 
Sob�chleby z r. 2006 a zm�nu Z1 z r. 2008 zabývající se práv� využitelností tohoto 
území, zvané Na Slatin�. Sou�asn� s touto výstavbou bude probíhat i výstavba 
sousedních dom� na tomto území. P�ístup na pozemek pro p�ší i pro automobily je 
možný z komunikace p.�. 868 vedoucí kolem jihozápadní strany domu. 

 

4.2.2. Architektonické �ešení 
 

Objekt RD  p�dorysného tvaru dvou protnutých obdélník� o vn�jších rozm�rech 
9,5 x 8,5m a 4,5 x 9,85, bude umíst�n z jihozápadu 6m od hranice pozemku a z 
jihovýchodu 8,4m (bude dodržená stavební �ára). Stavba je projektována jako 
dvoupatrová s neobytným podkrovím. St�ešní konstrukce se skládá z celkem t�í 
st�ešních rovin, ze severní �ásti se sklonem 12°a z jižní �ásti se sklonem 8°,  krytina 
bude plechová. Osazení objektu v terénu - UT= ø -0,150 m od úrovn� 0,000, výška 
objektu �iní 7,300 m od 0,000. Zastav�ná plocha �iní 121,68 m2, obytná plocha �iní 
74,93 m2. Objekt RD obsahuje 1 bytovou jednotku 4+1 pro 4-5 osob s kompletním 



Bakalá�ská práce                                                                                                                                                                    

29 
 

sociálním za�ízením, prostorem pro va�ení, garáží a technickým zázemím pro vytáp�ní 
a systém využití nepitné vody. 

D�m je orientován svými obytnými místnostmi sm�rem na jih až jihozápad, na 
severovýchodní stran� jsou naopak situovány místnosti užitné – garáž, technická 
místnost, spíž a komunika�ní prostory. Vchod do domu je z jihozápadní strany, 
sm�rem od hlavní komunikace. Po vchodu do domu je možné projít z p�edsín� do 
garáže a do hlavního komunika�ního prostoru domu – haly, odkud je p�ístup do 
technické místnosti, spíže, obývacího pokoje, toaletu a na schodišt�. Obývací pokoj 
tvo�í nejv�tší místnost domu, p�es n�j je možné projít do kuchyn�, která je tvaru „U“. 
Ve 2. NP se nachází zbývající obytné místnosti – d�tské pokoje a ložnice. Je zde také 
koupelna. 

Barevné �ešení domu je následovné: barva fasádní (škrábané) omítky v provedení 
bílé barvy, d�m bude ze západní a východní strany obložen kamenným obkladem šedé 
barvy, ze stejného materiálu bude také sokl. St�ešní plechová krytina s ochrannou 
polyesterovou vrstvou bude v tmav� šedém provedení, stejn� tak i okapový systém od 
téhož výrobce. Vchodové d�ev�né dve�e a rolovací garážová vrata jsou v provedení 
šedé barvy. D�evo-hliníková okna mají hliníkové oplášt�ní.  

Po dokon�ení stavby budou provedeny terénní úpravy – dorovnání okolního 
terénu zeminou uloženou na pozemku, zatravn�ní plochy a vysázení okrasných rostlin 
a d�evin dle p�ání investora. D�ležitá terénní úprava je v okolí D�OV a akumula�ní 
nádrže, kde je t�eba rozlišit zelený pás resp. jeho p�echod na volnou zahradu nap�. 
souvislým pruhem ka�írku v ší�ce 0,2 m, je možno též okolí osázet okrasnými 
kv�tinami. Sou�asn� s t�mito pracemi je možné provést oplocení sestávající ze 
zd�ných pilí�� a d�ev�né výpln�.  

Bezbariérové �ešení investor nepožadoval. Stavba svým vzhledem zapadá do 
prost�edí okolní zástavby a není rušivým prvkem.  

�

4.3. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV�NÉ PROSTORY, 
ZASTAV�NÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSV�TLENÍ A OSLUN�NÍ 
 

� Plocha pozemku – 1379 m2 

� Zastav�ná plocha domem – 121,68 m2 

� Zpevn�né plochy – 36,07 m2 

� Zastav�ná plocha v�etn� zpevn�ných ploch – 157,75 m2 

� Podlahová plocha obytná – 74,93 m2 

� Podlahová plocha celkem – 147,18 m2 

� Obestav�ný prostor – 791,01 m2 
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Rodinný d�m 4+1 obsahuje jednu bytovou jednotku pro 4 – 5 osob. V 1.NP se nachází 
zádve�í, kuchy� s jídelnou a obývacím pokojem, samostatné WC,  technickou místností, 
spíž, garáž a prostory pro úklid zahradního ná�adí. Ve 2 NP se nachází koupelna + WC, 2 
d�tské pokoje a ložnice. 

RD spl�uje všechny požadavky na denní osv�tlení dle [12]. 

Vstup do RD je situován z jihozápadní strany, orientace k sv�tovým stranám je patrna 
z výkresu celkové situace stavby. 

� ��� � �

4.4. STAVEBN� KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ 
 

4.4.1. Zemní práce 
 

Na základ� stavebního povolení se pozemek geodeticky zam��í a vyty�í 
lavi�kami. Vlastní zemní práce za�nou strojním sejmutím ornice do pr�m�rné hloubky 
300 mm. Ukládání ornice bude na severovýchodní stran� pozemku. Po dokon�ení 
stavby se tato zemina použije k terénním úpravám pozemku. Samotné výkopové práce 
se budou provád�t strojn�, pouze do�iš�ování se bude provád�t ru�n�. Stavební jámu 
je t�eba zabezpe�it v souladu s požadavky BOZP. Výkopy se vym��ují dle stavebního 
výkresu. Celému procesu p�edchází inženýrsko-geologický a hydro-geologický 
pr�zkum a stanovení požadavk� na stabilitu celé základové konstrukce. 

 

4.4.2. Základové konstrukce 
 

Návrh základové konstrukce vycházel z inženýrsko-geologického a hydro-
geologického pr�zkumu a základové pom�ry stavby byly vyhodnoceny jako 
jednoduché a náro�nost staveb jako nenáro�ná, resp. stavba spadá do I. geotechnické 
kategorie. Pro základovou konstrukci byly tedy navrženy monolitické pasy z prostého 
betonu t�. C16/20.  

Po provedení výkopových prací je nutno uložit uzemn�ní hromosvodu a 
rozvad��e, dle výkresu základ�. 

Základy jsou navrženy do hloubky 850 mm (min 800mm) od úrovn� upraveného 
terénu. Základy se betonují na dv� etapy, v první etap� jsou vybetonovány základové 
pasy, uložena svodná kanalizace a chráni�ky, poté se v druhé etap� vybetonuje 
podkladní betonová deska tl. 100 mm. Betonová deska je pod d�lícími p�í�kami 
vyztužena KARI sítí Ø 8 mm s oky 150 x 150 mm v ší�i min 450 mm, což odpovídá 
minimálnímu požadavku 3d. Otvory pro pr�chody instalací budou tyto:chráni�ek 
elekt�iny, vodovodní p�ípojky, p�ívodu nepitné vody z akumula�ní nádrže, p�ípojky 
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plynu a elektroinstalace k akumula�ní nádrži a domovní �istírn�. Jsou patrny z výkresu 
základ�. 

Základové konstrukce budou tepeln� odizolovány tepelnou izolací isover EPS 
Perimetr tl. 100 mm, aby nedocházelo k tepelným most�m. 

�

4.4.3. Svislé konstrukce 
 

Výstavba objektu bude provád�na dle systému HELUZ z cihelných broušených 
tepeln�-izola�ních blok�. Obvodový pláš� bude zhotoven z blok� HELUZ Family 500, 
tl. 500 mm vyzdívaných na celoplošné lepidlo Heluz SB C, vnit�ní nosné st�ny jsou z 
blok� HELUZ P15 25, tl. 250 mm a d�lící p�í�ky HELUZ 11,5 tl. 115mm. Postup je 
v souladu s technologickými p�edpisy výrobce. 

�

Obr. �. 1: Obvodové zdivo – broušené cihelné bloky Heluz Family 

 

Skladba obvodové konstrukce (bráno sm�rem do exteriéru): 

� Vnit�ní tepeln�-izola�ní omítka - leh�ená perlitem Heluz Supertherm TO, tl.10 mm 

� Heluz Family 50 broušená (247*500*249 mm), tl. 500 mm 

� Vn�jší tepeln�-izola�ní omítka - leh�ená perlitem Heluz Supertherm TO, tl. 30 mm 

� Severní a jižní fasáda: Akrylátová fasádní omítka – škrábaná Weber, tl. 5 mm 

� Západní a východní fasáda + sokl: obkladovým dekora�ním kamenem Owens 
Corning, tl. 25 mm 
 

Celkový sou�initel prostupu tepla U = 0,15 W/m2*K, tato hodnota je garantována 
výrobcem. Nebyla dále po�ítána v programu „Teplo“. Index vzduchové 
nepr�zvu�nosti této konstrukce �iní Rw = 48 dB.  

První �ada blok� na betonové desce bude vysypána tepeln�-izola�ním materiálem 
– hydrofobizovaným expandovaným perlitem o zrnitosti 0,0–1,0 mm (obr. 2). Dojde 
tak k výraznému snížení tepelných ztrát. 

�
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�

Obr. �. 2: Obvodové zdivo – 1. �ada cihelných blok� 

�

P�i zd�ní ost�ní oken, dve�í a vazby roh� je z d�vod� eliminace tepelných most� 
kolem rám� oken a dve�í nutno užívat cihel krajových a krajových polovi�ních s 
kapsou pro vložení izolantu, který p�eruší tepelný most.  Je nutno dodržovat pokyny 
výrobce na tyto vazby, je užíváno dopl�kové cihly HELUZ FAMILY 50-K 
(247*500*249 mm). 

�

�

Obr. �. 3: Obvodové zdivo – dopl�kový formát bloku  

�

Skladba vnit�ní nosné st�ny: 

� Vnit�ní jádrová vápeno-cementová hlazená omítka Bumit, tl. 15 mm 

� Heluz P15 25 broušená (375*250*249 mm), tl. 250 mm 

� Vnit�ní jádrová vápeno-cementová hlazená omítka Bumit, tl. 15 mm 
Celkový sou�initel prostupu tepla U = 0,88 W/m2*K, tato hodnota je 

garantována výrobcem. Nebyla dále po�ítána v programu „Teplo“. Index vzduchové 
nepr�zvu�nosti této konstrukce �iní Rw = 47 dB.  

 

Skladba vnit�ní d�lící p�í�ky: 

� Vnit�ní jádrová vápeno-cementová hlazená omítka Bumit, tl. 15 mm 

� Heluz 11,5 broušená (497*115*249 mm), tl. 115 mm 

� Vnit�ní jádrová vápeno-cementová hlazená omítka Bumit, tl. 15 mm 
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Celkový sou�initel prostupu tepla U = 1,36 W/m2*K (pro výrobnu v Hevlín�), 
tato hodnota je garantována výrobcem. Nebyla dále po�ítána v programu „Teplo“. 
Index vzduchové nepr�zvu�nosti této konstrukce �iní Rw = 42 dB.  

V místnosti �. 105 a 205 budou z�ízeny p�edsazené sádrokartonové st�ny osazené 
na roštu z profil� CW, kterými povedou zdravo-technické instalace. Parametry a 
umíst�ní t�chto p�edst�n je patrno z výkresové dokumentace. 

�

4.4.4. Vodorovná konstrukce  
 

Stropní konstrukce: V 1.NP a 2.NP je konstrukce stropu HELUZ navržena na 
tlouš�ku 250 mm, konstrukci tvo�í nosníky HELUZ, na které se osadí stropní vložky 
MIAKO 19/62,5 pop�. 19/50, 8/62,5, celá konstrukce je zmonolitn�na vrstvou betonu 

C16/20 o tl. 60 mm, která je vyztužena KARI sítí  � 6 mm s oky 150 x 150 mm. 
Nadbetonování se provede sou�asn� se ztužujícími v�nci, dojde tak k podstatnému 
ztužení objektu. P�ed zapo�etím betonování je nutné podep�ít nosníky montážními 
podp�rami v osových vzdálenostech maximáln� 1,5 m. V 2.NP je strop zateplen 
tepelnou izolací Isover DOMO tl. 200mm 

V p�ípad� prostup� stropní konstrukcí je nutné z�ídit vým�nu nosníku a v tomto 
míst� užít nízkých vložek MIAKO 8/62,5, na které se dle statického výpo�tu klade 
výztuž. 

V místech, kde není možné uložit stropní vložky s p�esahem minimáln� 25 mm, 
je nutné v tomto míst� strop podbednit nebo podložit pásem lepenky A400H. 

P�eklady: Systém p�eklad� je taktéž od firmy HELUZ. Na vn�jších obvodových 
st�nách je použit keramický p�eklad HELUZ 238 s tepelnou izolací EPS tl. 200mm. 
Na vnit�ních nosných st�nách jsou použity taktéž p�eklady HELUZ 238, bez tepelné 
izolace, v nenosných st�nách jsou použity ploché p�eklady HELUZ. V místnosti �. 104 
je jako pr�vlak užito dvou válcovaných profil� HEB 120 mm. 

�

4.4.5. Konstrukce schodišt� 
 

Komunika�ní prostor mezi ob�ma podlažími zajiš�uje monolitické 
železobetonové schodišt� o parametrech 17 x 170,5/290 – výpo�et viz. p�íloha �. 1, 
povrchová úprava je provedena z dubových lakovaných desek. Schodišt� je vetknuto 
do obvodové zdi, kotveno do stropní konstrukce 2.NP prost�ednictvím výztuže 
navržené dle statiky a uloženo na základu v hl. 0,7 m od úrovn� �isté podlahy. 
Betonování schodiš�ové desky a stup�� bude provád�no najednou. Schodišt� bude 
ukotveno do obvodové konstrukce v hl. 0,125 m.  
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Po stranách je schodišt� opat�eno zábradlím ve výšce 1100 mm zhotoveno 
z nerezové oceli s lankovou výplní. 

�

4.4.6. St�ešní konstrukce 
 

Nosnou konstrukci dvoupláš�ové pultové st�echy tvo�í pozednice kotvené do 
pozedního ztužujícího v�nce na které jsou osedlány krokve, které p�enáší zatížení 
st�ešního konstrukce do obvodového plášt�. Nosná �ást st�echy (st�ešní rovina �. 1, 3) 
je kotvena do ocelových úhelník� umíst�ných na nosné st�n�. Krov je p�ed montáží 
opat�en nást�ikem proti nákaze šk�dc� a ochranou proti hnilob�. Kotvící prvky dodává 
firma Bova.  Statické prvky nosné konstrukce musí schválit statik.  St�ešní krytina je z 
hliníkových profil� od firmy Lindab �ady Topline. Sklony st�ešních rovin jsou 8° a 
12°. St�echa je prov�trána dv�ma sm�ry. Podst�ešní prostor je odv�trán pomocí 

nerezových v�tracích m�ížek � 150 mm od firmy Haco  v osových vzdálenostech 1 m. 
Ty jsou umíst�ny východní a západní obvodové st�n� domu. Samotný st�ešní pláš� je 
prov�trán vzduchovou mezerou, která vznikne mezi d�ev�ným la�ováním, 
hydroizolací a st�ešní krytinou.  Je užito odv�trávacího h�ebená�e systému Lindab. 
Odv�traný h�ebená� sestávající z vlastního krytu h�ebene, perforovaných plech� a 
t�sn�ní do vln. Nasávající otvory jsou u okapové hrany, p�ípadn� na spodní �ásti atiky 
a jsou kryty h�ebínky proti pták�m.  Vzhledem k menšímu sklonu než udává výrobce, 
je nutné užít na celoplošné st�ešní bedn�ní podst�ešní difuzní pojistnou hydroizola�ní 
membránu od firmy Juta. Tato skladba je patrná z p�ílohy �. 2. 

P�ístup ke st�ešnímu plášti je možný z interiéru – v místnosti �. 201 bude z�ízen 
vlez na p�du a z exteriéru p�istav�ním žeb�íku. 

St�ešní konstrukce je opat�ena hromosvodem, jeho prvky jsou popsány ve 
výkrese �. ST9. 

�

4.4.7. Komíny 
 

Komínové t�leso je navrhováno v souladu s normou [13]. 

P�ístup ke komínu je vy�ešen p�íložným žeb�íkem. Komínové t�leso dodává 
firma Schiedel, jedná se o komín Avant Primo 280/280 mm, dvousložkový 
speciální komínový systém s tenkost�nnou keramickou vložkou. Je vhodný pro odvod 
spalin od spot�ebi�� s teplotou spalin do 160°C. Komín je založen na základu 
z prostého betonu a na prefabrikované patce v úrovni nulové podlahy, kondenzát je 
pak odvád�n p�es neutraliza�ní filtr Aquina NKZ-6 do kanalizace. Komínové tvarovky 
jsou v �ásti nad st�ešní rovinou obloženy režným obkladem.  
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�

�����������Obr. �. 4: Odvod kondenzátu                                      Obr. �. 5: Neutraliza�ní filtr 

�

4.4.8. Izolace 
 

Tepelná izolace:  Užito výrobk� od firmy Isover p�edevším ze skelné plsti.  

Izolace byla navržena z d�vodu zamezení úniku tepla z budovy a také z d�vodu 
p�erušení tepelných most� p�es konstrukce ztužujících v�nc� (100mm), a p�es 
konstrukce p�ekladu (200 mm), na tyto konstrukce bylo použito TI Isover EPS 200S. 

V míst� podlahy, kde je budova ve styku se zeminou, je použito taktéž tepelné 
izolace Isover – Neofloor tl. 160 mm, která se klade na hydroizolaci natavenou na 
podkladní betonové desce. 

�

Obr. �. 6: Tepelná izolace – Isover Neofloor 100 

�

Izolace proti hluku: Je jí užito v konstrukci lehké plovoucí podlahy v 2.NP, 
materiál je op�t skelná pls� od fy Isover a �ada TDPT v tl. 60 mm. Tato izolace má 
p�edevším zabránit ší�ení hluku mezi ob�ma podlažími. 

Hydroizolace: Izolace proti zemní vod� se pokládá na o�išt�nou vrstvu 
základové desky. P�ed pokládkou samotné izolace je nutno užít nejprve penetra�ního 
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nát�ru Soudal, až poté natavujeme pásy hydroizolace Hydrobit V 60 z oxidovaného 
asfaltu s vložkou ze skelné rohože. Ty jsou vytaženy minimáln� 300 mm na nad 
úrove� terénu. 

Tepelné posouzení všech vodorovných konstrukcí je uvedeno v p�íloze �. 4. 

�

4.4.9. Podlahy 
 

V obytných místnostech je jako nášlapná vrstva navržená plovoucí vlysová 
(laminátová) podlaha. Roznášecí vrstvu tvo�í dv� vrstvy desek OSB pokládány do 
k�íže. Desky se ukládají na tepelnou izolaci v 1.NP a na akustickou izolaci v 2.NP, 
v p�ípad� umíst�ní v místnostech: koupeln�, WC, zádve�í, technické místnosti a garáží 
bude provedena pokládka keramické dlažby. P�esný typ a odstín ur�í investor. Jsou to 
místnosti s v�tší vlhkostí a je nutno užít hydroizola�ní st�rky Soudal, aby nebyla 
narušena vlivem užívání funkce podlahy. 

 

4.4.10. Výrobky - truhlá�ské, záme	nické, klempí�ské, 
sklená�ské 
 

Okna budou od výrobce TWW, model IV86 TRI z materiálu d�evo-hliník s 
izola�ním trojsklem U=0,5 W/m2*K, celkový sou�initel U=0,78 W/m2*K, stavební 
hlouba rámu je 86 mm. Okna jsou otevíratelná, vykláp�cí. Dodavatelem dve�í bude 
také firma TWW. Vnit�ní dve�e budou jednok�ídlové a v jednom p�ípad� posuvné. 
Vstupní dve�e budou d�ev�né  Novodesign s PUR izolací, bezpe�nostní v hliníkovém 
rámu a jejich celkový sou�initel prostupu tepla U=1,1 W/m2*K. Barevný odstín dve�í 
je šedý. Venkovní parapety budou vytvo�eny po osazení oken do konstrukce, parapety 
budou hliníkové v šedé barv�. Systém odvodu deš�ové vody ze st�echy je navržen dle 
�SN 12056-3. Dodavatel firma Lindab.  

�

Obr. �. 7: D�evo-hliníkové okno TWW – IV68 TRI 
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4.4.11. Obklady 
 

Keramický obklad je proveden v koupelnách, WC a v kuchyních. Výška obkladu 
viz. výkresová dokumentace. P�esný typ a barevný odstín ur�í investor. 

�

4.4.12. Povrchové úpravy 
 

Omítky jsou popsány v bod� Svislé konstrukce. Obklad soklu a obvodových st�n 
– z východní a západní strany je proveden obkladovým dekora�ním kamenem Owens 
Corning šedé barvy.  

�

4.4.13. V�trání a osv�tlení místnosti 
 

V�trání místností bude p�irozeným zp�sobem – ventilacemi oken. Pouze 
v místnostech s v�tšími požadavky na minimální pr�m�rnou vým�nu vzduchu nebo 
min. množství �erstvého vzduchu jako jsou místnosti �. 104 – Kuchyn�, 105 – WC, 
107 – Spíž, 205 – Koupelna, kdy je požadovaná vým�na 1,5 h-1 svého objemu bude 
vy�ešeno následným zp�sobem.  

V místnosti �. 105 bude použito v�tracího systému Silent s �asovým dob�hem. 
Systém bude vyveden na fasádu plastovým potrubím DN 100 mm a ukon�en 
nerezovou m�ížkou Haco. Nasávání vzduchu do místnosti bude otvorem ve dve�ích. 
Místnost �. 107 bude v�trána prostupem na fasádu, který bude taktéž ukon�en 
nerezovou m�ížkou Haco. V místnostech �. 104 a 205 lze vy�ešit také v�trání pomocí 
v�tracích systém�, ty jsou ovšem finan�n� nákladné. Uživatel bude muset mít na 
v�domí, že p�i každém užívání t�chto místností je nutné po ur�itou dobu p�ivád�t 
�erstvý vzduch nap�. mikroventilací oken nebo jednorázovým vyv�tráním. 

Osv�tlení je p�irozené okny a spl�uje požadavky na minimální dobu proslun�ní 
dle [12]. 

 

4.4.14. Venkovní úpravy 
 

 Okapový chodník kolem domu bude proveden v ší�ce 600 mm uložený do 
št�rkového lože. P�ístupový chodník a p�íjezdová cesta budou provedeny ze zámkové 
dlažby, v dané ší�ce patrné z výkresové dokumentace, uloženy do št�rkového lože. 
Okraj bude lemován obrubníky. 

�
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4.5. ELEKTROINSTALACE 
 

Napojení na stávající podzemní elektrickou sí� bude provedeno odbo�ením 
z kabelového vedení T-spojkou, a provedeno kabelem CYKY-J5x10. Kabelové vedení pro 
napojení objektu na elektrickou sí� bude vedeno v zemi v hloubce 400 mm s umíst�ním 
výstražné fólie ve vzdálenosti 200-300 mm nad kabelem. Situace napojení na elektrickou 
sí� je uvedena na výkrese ST1. Délka vedení napojení je cca 0,8 m. 

�

4.6. P�ÍPOJKA PLYNU 
 

Objekt je napojen p�es plynovodní p�ípojku na hlavní plynovodní �ad. Plynovodní �ad 
vede st�edotlaký zemní plyn a je uložen v hloubce cca 0,8 m. Plynovodní p�ípojka 
HDP100SDR11 32x3 je uložena na zhutn�ném pískovém podsypu o výšce 100 mm, 
v nezámrzné hloubce 0,8m. Shora je chrán�na pískovým hutn�ným obsypem o výšce 
300mm, na kterém je umíst�na výstražná folie se signálním vodi�em. Další krycí vrstvy 
tvo�í výkopový zásyp a vegeta�ní vrstva. Délka p�ípojky je cca 1m. 

Plynovodní p�ípojka bude ukon�ena hlavním uzáv�rem plynu, který bude spolu 
s plynom�rem umíst�n v uzavíratelné sk�íni v pilí�ku osazeném na hranici pozemku 
v oplocení. Dví�ka sk�ín� budou cca 500 mm nad terénem. Ve dví�kách bude zhotoven 
prosklený pr�zor proti po�ítadlu plynom�ru. Plynom�rná sestava je umíst�na tak, aby byla 
p�ístupná z hlavní komunikace. Tvo�í ji uzavírací kohout, plynom�r, redukce, regulátor 
plynu a hlavní uzáv�r plynu.  

�

4.7. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 

Objekt bude napojen na ve�ejnou vodovodní sí� DN 150 vedoucí v hloubce 1,5 m pod 
úrovní terénu a  procházející p.�. 897/1 soub�žn� se severní stranou objektu. Vodovodní 
p�ípojka bude napojena na ve�ejný vodovod navrtávkou a to navrtávacím pásem Hawle 
s uzáv�rem, zemní soupravou a poklopem. Délka vodovodní p�ípojky je cca 3,6 m 

�

4.8. KANALIZACE 
 

Kv�li své poloze není možné objekt napojit na ve�ejnou stokovou sí�. Likvidace 
odpadních vod tedy bude �ešena formou domácí �istírny odpadních vod. P�e�išt�ná voda 
se bude akumulovat spolu s vodou deš�ovou v akumula�ní nádrži. P�ebytek vody 
z akumula�ní nádrže je odvád�n do vodote�e p.�. 897/1.  
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4.9. VYTÁP�NÍ 
 

Jako zdroj tepla a oh�evu vody byl navržen plynový kondenza�ní kotel Protherm Tiger 
Condens 25 KKZ21 se zásobníkem teplé vody o objemu 25 l a rychlostí oh�evu 15 l/min. 
Vytáp�ní je �ešeno otopnými t�lesy Korado. 

�

4.10. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ A 
�EŠENÍ P�ÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú�INK� 
 

Stavba objektu RD a jeho provoz nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. P�i 
likvidaci odpad� se bude postupovat dle [2]. Z hlediska vypoušt�ní p�e�išt�ných 
odpadních vod je projekt v souladu s [3]. Systém na využití odpadních a deš�ových vod 
má pozitivní dopad na ochranu životního prost�edí, je založen na úspo�e pitné vody. 

�

4.11. DOPRAVNÍ �EŠENÍ 
 

Pozemek je p�ístupný p�ímým napojením z ve�ejné komunikace v majetku obce 
Sob�chleby. 

 

4.12. OCHRANA OBJEKTU P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO 
PROST�EDÍ, PROTIRADONOVÁ OPAT�ENÍ 
 

Nebyl zjišt�n výskyt radonu. 

�

4.13. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA VÝSTAVBU 
 

Stavba spl�uje požadavky dle [1], [14]. 
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5. ÚSPORA PITNÉ VODY
 
5.1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
 

Lidé považují vodu za samoz
zdroj. Nestarají se a nemají o ni zájem. To ale jen
tom, jaké to je být bez pitné vody se p
�echách a na Plze�sku. Podzemní vody pat
zásoby se rok od roku zmenšují, d
chybí k vod� pot�ebný vztah. Dalšími faktory ovliv
klimatické zm�ny nebo zne�

Této problematice je nutné v
s vytáp�ním se na výše popsané skute

Obr. �. 8: Venkovské d�ti v Nikaraguji u zdroje solární energií 

 

V sou�asné dob� nejsou p
v �eské republice. Poslední m
pomocí evropských fond� investuje 623 milion
vod. Odpov�� na otázku, zda by nebylo lepší vynaložit peníze na
než na to KOLIK jich máme, je spíše do politické diskuze. Z
faktické údaje o tom, pro� je dobré na úsporu pitné vody myslet.

Pitná voda není d�ležitým tématem jen v
problém. V rozvojových zemích Afriky a 
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ÚSPORA PITNÉ VODY 

PROBLEMATIKY 

Lidé považují vodu za samoz�ejmost, jako každodenní sou�ást života, nevy
zdroj. Nestarají se a nemají o ni zájem. To ale jen do doby než p�ijde n
tom, jaké to je být bez pitné vody se p�esv�d�ili obyvatelé obcí hlavn

sku. Podzemní vody pat�í k p�írodním bohatstvím naší zem
zásoby se rok od roku zmenšují, d�vodem je mimojiné neuv�dom�lé plýtvání. Lidem 

ebný vztah. Dalšími faktory ovliv�ující nedostatek pitné vo
ny nebo zne�iš�ování vod všeobecn�. 

Této problematice je nutné v�novat zvýšenou pozornost. Vedle úspory energie spoj
ním se na výše popsané skute�nosti �asto zapomíná nebo v�bec nemyslí. 

ti v Nikaraguji u zdroje solární energií �erpané pitné vody 
Energy Globe World Awards 2009 

 nejsou p�esn� známé informace o velikosti zásob podzemních vod 
eské republice. Poslední m��ení prob�hlo p�ed více než 20 lety. Stát proto tedy za 

� investuje 623 milion� korun do zmapování zásob podzemních 
 na otázku, zda by nebylo lepší vynaložit peníze na to JAK 

máme, je spíše do politické diskuze. Zde budou uvedeny hlavn
� je dobré na úsporu pitné vody myslet. 

�ležitým tématem jen v naší republice, ale je to hlavn
rozvojových zemích Afriky a �ásti Asie je tohle problém �

                                                                                                                          

ást života, nevy�erpatelný 
�ijde n�jaký problém. O 

ili obyvatelé obcí hlavn� ve st�edních 
írodním bohatstvím naší zem� a jejich 

�lé plýtvání. Lidem 
ující nedostatek pitné vody jsou 

novat zvýšenou pozornost. Vedle úspory energie spojené 
�bec nemyslí.  

 

erpané pitné vody - nominace na 

 známé informace o velikosti zásob podzemních vod 
0 lety. Stát proto tedy za 

 korun do zmapování zásob podzemních 
 to JAK je šet�it, spíše 

de budou uvedeny hlavn� 

naší republice, ale je to hlavn� celosv�tový 
ásti Asie je tohle problém �íslo jedna a také 
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velmi vážný zdroj budoucího konfliktu. A není se v�bec na� t�šit, v roce 2020 hrozí boje 
o docházející p�írodní zdroje. Tato globální problematika je velmi obsáhlá a zabývají se jí 
nejlepší experti planety. P�edm�tem mé práce je p�edevším hospoda�ení s pitnou vodou na 
území �R pro ú�ely RD, proto tedy budou zmi�ována fakta z našich lokalit. Našt�stí  
oproti zemím T�etího sv�ta nemáme tak vážné problémy. K našim obyvatel�m p�ijede 
cisterna s pitnou vodou, tam lidé �ekají na kyblík vody i n�kolik dní. 

 

5.2. PITNÁ VODA V �ESKÉ REPUBLICE 
 

V prosinci roku 2010 byl zahájen projekt Rebilance zásob podzemních vod, jež má na 
starosti �eska geologická služba. Cílem projektu je p�ehodnotit zásoby podzemních vod 
p�ibližn� na jedné t�etin� území �eské republiky. "Pak bude možné využívat zásoby 
podzemní vody pro rozvoj n�kterých region� ve zvýšené mí�e, jinde naopak odb�ry 
podzemních vod limitovat z d�vod� ochrany samotných podzemních vod nebo na n� úzce 
navázaných ekosystém�. Výsledky budou v kone�ném d�sledku znamenat i zna�nou úsporu 
náklad� pro provozovatele jímacích za�ízení," uvedl na tiskové konferenci 9.12. 2010  
RNDr. Petr Mixa, zástupce �editele �GS, [15].  

Informace o stavu podzemních vod jsou jist� podstatnou �ástí v tom, jak se vyhnout 
problém�m s nedostatkem pitné vody. A� na spoust� míst naší zem� lidé problém 
s nedostatkem této životodárné tekutiny nepoci�ují, tak n�kte�í dost tvrd�, a to p�edevším 
v letních m�sících. Mohlo by se tedy zdát, že hlavní vinu na tom nese po�así resp. 
klimatické podmínky. Je pouze asi jedna p�tina z porce hlavních �initel�. Ty si uvedeme 
pozd�ji. 

Jak již bylo zmín�no v úvodu, tak nedostatek pitné vody je hlavním tématem zejména 
v letních m�sících ve st�edních �echách a okolí - P�íbramsko, Plze�sko, Rakovnicko, 
Slánsko, Berounsko nebo také nap�íklad v severovýchodních �echách, konkrétn� 
v D��ín�, o kterém ješt� bude �e�. Voda je jejich každoro�ní starost. Problém� je zde 
n�kolik. Geologické složení kraje p�íliš nenahrává zadržování zásob pitné vody, navíc na 
mnoha místech není dob�e stanovený zp�sob �erpání vody. Podle tamních hydrobiolog� je 
také jedním ze zásadních problém� s nedostatkem vody také špatné hospoda�ení v krajin�. 
Koryta �ek a potok� se narovnávají, betonují. Drenážují se pozemky. Voda se tak 
nedostává zp�t do krajiny. Mnoho míst (cca 250 obcí) nemá ve�ejný vodovod, jsou 
odkázáni na vlastní studny, ty bohužel v horkých letních m�sících vysychají. Pokud obce 
vodovod mají, tak není p�íliš v dobrém stavu. Nejstarší vodovod je z roku 1929. U t�chto 
vodovod� kraje zaznamenávají kraje a obce velký únik. Když se k t�mto všem faktor�m 
p�idá neuv�dom�lé plýtvání, zalévání zahrádek a tak�ka každodenní mytí aut nebo si 
spousta rodin napouští bazén, je zde situace velmi vážná. Ob�ané musí problém mnohdy 
�ešit nap�íklad suchými záchody na svých zahradách, balenou pitnou vodou nebo vodou z 
cisterny. Vybudováním ve�ejných vodovod� se situace jist� vy�eší, lidé budou mít vodu. 
Ale na jak dlouho? Jak dlouho pokryje nový zdroj pot�ebu všech oblastí? Na tuto otázku 
dá odpov�� jist� projekt [15]. 
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Morav� se také bohužel problém nevyhnul, i když ne v takové mí�e. Problém je zde 
nap�íklad každé léto na Šumpersku.   

Pokud byla �e� o hospoda�ení v krajin� a o jejím devastování je d�ležité se zmínit o 
mok�adu, který je opomíjeným prvkem. Mok�ad pat�í nejen v  �eské republice 
k biotop�m tvo�ící významný prvkem mezi suchozemským a vodním ekosystémem. 
„Mok�ady skýtají velké bohatství jak z hlediska biologické rozmanitosti, tak ochrany p�ed 
povodn�mi. Dosud je však �asto nedostate�n� chráníme a málo si vážíme možností, jak 
využívat jejich služeb p�i hospoda�ení s vodou v krajin�. Mok�ady plní nezastupitelnou 
funkci, kdy v dob� v�tších deš�ových srážek v sob� vodu akumulují a v sušších obdobích ji 
postupn� vydávají. Významn� tak ovliv�ují také klima v krajin�. Vodní toky ve své p�írodní 
podob�, tedy obklopené p�irozenými �í�ními nivami a mok�ady, umož�ují bezpe�ný rozliv 
p�i vyšších stavech vody. Funk�ní mok�ad dokáže zadržet stonásobn� v�tší množství vody, 
než nap�ímený vodní tok uzav�ený v betonovém koryt�. Cenné biotopy má za cíl chránit 
tzv. Ramsarská úmluva, od jejíhož podepsání práv� dnes uplyne 40 let.“ [17]. Mok�ady 
d�íve tvo�ily asi 6 % souše. Podle odhad� z p�elomu 80. a 90. let jich asi polovina zmizela 
vybagrováním, zavezením zeminy, odvodn�ním, tvorbou p�íkop�. Jiné zanikly zne�išt�ním 
[18]. 

Byla zmínka o D��ín�, ten je také sužován v letních m�sících kritickým nedostatkem 
vody. A p�ece se spíše o tom jak této lokalit� pomoci mluví o projektech jako nap�. 
vybudování Plavebního stupn�, jež má ješt� více zefektivnit ekonomické plavební využití 
v �R, které je údajn� pro naši zem obrovsky klí�ovým. Tento projekt ovšem za cenu 
vybudování likvidaci slepých ramen Labe a okolního lužního lesa, místo nichž by vzniklo 
n�kolik desítek metr� betonového b�ehu. Tyto peníze by se daly využít pro prosp�šn�jší 
ú�ely ochrany krajiny a jejích vodních tok�. Tyto stavební úpravy jen prohloubí krizi 
kolem pitné vody.  

Zcela opa�ným p�íkladem, kdy byla krajin� a vodnímu toku navrácena p�irozená 
funkce je Revitalizace v Luhu u Tel�e.  Ta prob�hla na 700 m toku tamního potoka. Její 
cena byla cca 1,5 mil K� a v celé lokalit� je nyní zadržováno 300x více vody, než tomu 
bylo v p�vodním stavu. 

O situaci v �eské republice je mnoho doklad�. P�vodc� nep�íznivé situace je n�kolik, 
ale rozhodn� nelze vše svád�t na klimatické podmínky. Lidé na tom nesou minimáln� 
50% viny, a� už uvedeným devastováním krajiny nebo plýtváním. Na druhou stranu je 
v plánu také spousta projekt�, které si kladou za cíl revitalizovat krajinu. Snad t�chto 
zpráv bude v budoucnosti co nejmén�. 
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Obr. �. 9: Slat

 

5.3. HLAVNÍ D�VODY NEDOSTATKU PITNÉ VODY
 

Podstatná �ást element�
oddíle, pro shrnutí a dopln�

� Klimatické podmínky

� Plýtvání 

� Devastace krajiny

� Geologické podmínky

� Zne�išt�ní – nemén
krajin� a ta jim to pak vrac
2010 z okolí Olomoucka. Zde vodu zni
zane�ádily ji natolik, že voda ani nelze upravovat. Obyv
m�síce odkázáni na pojízdné cisterny. Voda v
ani po p�eva�ení. 
 
Základní zdroje možného zne

o zem�d�lství
o doprava
o t�žba 
o pr�myslová výroba a skladování
o služby 
o p�irozené zdroje
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�. 9: Slat� - rašeliništ� v centrální �ásti Šumavy  

VODY NEDOSTATKU PITNÉ VODY 

ást element� zp�sobující nedostatek vody již byla zmín
oddíle, pro shrnutí a dopln�ní slouží tento p�ehled: 

Klimatické podmínky 

Devastace krajiny 

Geologické podmínky 

nemén� zásadní složka celé problematiky u nás. Lidé škodí
 a ta jim to pak vrací, obrazem této skute�nosti budiž zprávy ze srpna 
okolí Olomoucka. Zde vodu zni�ilo špatné nakládání se splašky a 

ádily ji natolik, že voda ani nelze upravovat. Obyvatele zde byly i dva 
síce odkázáni na pojízdné cisterny. Voda v místních stud

�ení.  

ákladní zdroje možného zne�išt�ní sužující naši krajinu:  

� �lství 
doprava 

myslová výroba a skladování 

irozené zdroje 

                                                                                                                          

 

k vody již byla zmín�na v p�edchozím 

 zásadní složka celé problematiky u nás. Lidé škodí 
nosti budiž zprávy ze srpna 

ilo špatné nakládání se splašky a 
atele zde byly i dva 

místních studních nebyla pitná 
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Tyto body z  p�ehledu až na jeden, jsou v režii p�edevším geolog� nebo hydrogeolog� 
a jiných obor�. Pro obor prost�edí staveb a technického za�ízení budov je cílem p�edevším 
navrhnout vhodná za�ízení a vytvo�it podmínky pro úsporné hospoda�ení s vodou. Proto 
se má práce zabývá p�edevším úsporou pitné vody a s ní spojené systémy. 

 

5.4. DEŠ�OVÁ VODA 
 

Jak je možné s ní ú�inn� hospoda�it: 
 

� Využití 

� Vsakování 

 
Jako hlavní náhradu za pitnou vodu lze užít p�edevším vodu deš�ovou, v dalších 

p�ípadech lze užít i vodu šedou nebo odpadní, ob� samoz�ejm� p�e�išt�né na požadovanou 
hygienickou úrove�. Využití deš�ové vody známe u nás p�edevším u rodinných dom� a je 
u nás nejb�žn�jší z uvedených možností, ale ukázky ze zahrani�í dokládají, že realizace 
m�že být prakticky v jakékoliv oblasti, nejen u rodinných dom�. Nap�íklad: správní 
budovy, školky, mycí za�ízení, zem�d�lství apod. 

I vsakování deš�ové vody je t�eba �ešit, p�edevším s neustále se zvyšujícím 
zastavováním územím. V posledních letech se trend zastavování území hodn� umocnil, 
nejen u rodinných dom�, ale p�edevším u pr�myslových staveb �i staveb pro obchod. 
Extrémní zastavování nákupními centry ka�kou na profesi územního plánování. 
Domnívám se, že zde nejde tolik o zájmy rozvoje našeho území. Naproti tomu 
brownfieldy tu budou nehnut� stát ješt� n�kolik desítek nebo stovek let. Všechny tyto typy 
zástavby, i rodinné domy, mají neblahý vliv na vodní hospodá�ství, a sice zvyšuje se podíl 
nepropustných ploch a to má nep�íznivý d�sledek na kolob�h vody. Srážková voda se 
nemá kde zasáknout a rychle odtéká bu� do kanalizace anebo do vodních tok�. To má za 
prvé, následek p�etížení kanalizace a zvýšené riziko lokálních záplav. Navíc pokud je 
deš�ová voda odvád�na spolu se splašky ve�ejnou kanalizací na �istírnu odpadních vod, 
tak bývá velmi nákladné spole�n� tyto vody p�e�istit. Za druhé, rychlý odvod z krajiny má 
za následek nedostate�nou obnovu podzemních vod. Zdržením deš�ové vody na pozemku 
a� už v nádrži pro úsporu pitné vody nebo zásakem do podloží na pozemku p�ispívá ke 
zlepšení kolob�hu vody. 

Pokud se jedná o využití deš�ové vody v domácnosti, existuje celá �ada výrobk� od 
r�zných firem na �eském trhu, které nám nabízejí možnost, jak deš�ovou vodu 
shromaž�ovat a následn� ji využít. Na otázku pro� ji využívat je jedna z odpov�dí 
uvedena v p�edchozích oddílech, zkrátka s pitnou vodou na tom nejsme celkov� moc 
dob�e. Její cena vlivem popsaných problém� bude stoupat.  
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Navíc deš�ová voda je velmi vhodná pro n�které ú�ely v dom�, jako nap�íklad: 

� zalévání zahrady – voda neobsahuje chlór ani jiné látky 

� mytí aut  

� splachování toalet – voda je „m�kká“, nezp�sobuje usazování vodního kamene 

� praní – snižuje spot�ebu pracích prášk� 

� drobná hygiena – voda je v mnoha parametrech srovnatelná s vodou pitnou, 
p�i dodržení n�kterých zásad je možné ji využít k mytí rukou 
 

 
Obr. �. 10: Ukázka systému pro využit deš�ové vody 

 
Pr�m�rná denní pot�eba pitné vody se p�i návrhu v �R uvažuje na jednoho 

ekvivalentního obyvatele 150 l, spot�eba je však ve skute�nosti mnohem nižší (cca 110 l) 
a dle region� se r�zní. Naše legislativa navíc p�íliš nespecifikuje jaká �innost a kolik vody 
je pot�eba. Ani se tolik nezaobírá zp�soby, jak s deš�ové vody využít, jen jak je odvád�t. 
Lepší informace je možné najít v n�mecké legislativ�, nap�. [18] v p�ekladu „Objekty k 
využívání deš�ové vody“. Z n�meckého dokumentu [19], jsem použil informace o tom 
jaké je procentuální rozvržení denní pot�eby jednoho ekvivalentního obyvatele (v 
N�mecku se uvažuje pr�m�rná denní pot�eba 127 l/EO/den). Tento dokument je 
komplexním p�ehledem o tom, jaká je situace v N�mecku, stav vod a s tím spojené 
problémy a východiska. N�které p�íru�ky jsou p�eloženy do �eštiny, jednu uvedu pozd�ji. 

Následující grafy dokladují pr�m�rnou pot�ebu 1 EO/den a kde je možné nahradit 
pitnou vodu. 
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Graf �.1: Pr�m�rná denní pot�eba vody 

 

 

Graf �. 2: Kde lze nahradit pitnou vodu 
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�m�rná denní pot�eba vody
Osobní hygiena 
(Koupání, sprchování) 
- 55 l

Splachování toalety 
40 l

Praní prádla - 18 l

Mytí nádobí - 9 l

Úklid, mytí auta, 
Zalévání zahrady 

	��

��

��

Náhrada pitné vody
Osobní hygiena 
(Koupání, sprchování) 
- 55 l

Mytí nádobí - 9 l

Jídlo, pití - 6l

Splachování toalety 
40 l

Praní prádla - 18 l

                                                                                                                          

 

 

Osobní hygiena 
(Koupání, sprchování) 

Splachování toalety -

18 l

9 l

Úklid, mytí auta, 
Zalévání zahrady - 9l

Osobní hygiena 
(Koupání, sprchování) 

Splachování toalety -

18 l
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5.5. JAK ŠET�IT 
 

Možnost úspory pitné vody nespo
p�e�išt�nou vodu. D�ležité je také základní myšlení o tom jak vodu šet
používáním správných vodovodních
t�snost vodovodních kohoutk
nerozmrazovat maso pod tekoucí vodou. To vše je zák
d�ležité, aby si lidé osvojili tenhle p

V �eské republice v sou
problematice hospoda�ení s

� P�íru�ka pro zelené nakupování 
vydaná Sítí ekologických poraden (STEP) jako sou
ú�adování 
 

� Jak hospoda�it
rádce pro obnovu propustnosti povrch
pro St�edisko ekologické výchovy, Lesy hl. m. Prahy
vydal Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.
ve spolupráci s Asociací pro vodu 

Možná úspory vody v domácnosti
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Graf �.3: Úspora pitné vody v domácnosti 

Možnost úspory pitné vody nespo�ívá jen v systémech zadržující deš
�ležité je také základní myšlení o tom jak vodu šet

používáním správných vodovodních baterií, splachovacích systém�, dbát na správnou 
snost vodovodních kohoutk� a baterií, úsporné mytí nádobí nebo jen detail jak

nerozmrazovat maso pod tekoucí vodou. To vše je základ pro spo�ení pitné vody a je 
ležité, aby si lidé osvojili tenhle p�ístup. 

sou�asné dob� asi dva hlavní dokumenty, které v
�ení s vodou. Jsou to tyto dva: 

ka pro zelené nakupování – voda,  
Sítí ekologických poraden (STEP) jako sou�ást projektu Zelené 

Jak hospoda�it s deš�ovou vodou na soukromém pozemku
rádce pro obnovu propustnosti povrch� a zasakování, 

edisko ekologické výchovy, Lesy hl. m. Prahy 
vydal Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. 
ve spolupráci s Asociací pro vodu �R a Fakultou stavební �

���


	�

Možná úspory vody v domácnosti
Pot�eba pitné vody 70 l

Možnost využití deš�ové vody 80 l

                                                                                                                          

 

zadržující deš�ovou nebo 
ležité je také základní myšlení o tom jak vodu šet�it, nap�. 

�, dbát na správnou 
 a baterií, úsporné mytí nádobí nebo jen detail jako 

�ení pitné vody a je 

asi dva hlavní dokumenty, které v�nují této 

�ást projektu Zelené 

na soukromém pozemku - Praktický 

tavební �VUT 

Možná úspory vody v domácnosti
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První dokument je velmi povedenou ukázkou toho, jak a kde lze dosáhnout úspory, 
kde lidé d�lají základní chyby, shrnuje klady a zápory u možných variant. Zkrátka pomáhá 
k osvojení n�kterých návyk�. 

Ten druhý je p�vodem z N�mecka. Publikace je p�ekladem brožury „Praxisratgeber 
Regenwasserversickerung – Gestaltung von Wegen und Plätzen“ vydané hessenským 
Ministerstvem pro životní prost�edí, energii, zem�d�lství a ochranu spot�ebitele a zpracované 
firmou Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH. Jde p�edevším o systémy zasakování 
deš�ových vod a pokyny pro jejich realizaci. O využité deš�ové vody pro domácnost se 
zmi�uje velmi okrajov�. 

 
Touto problematikou se v okolních státech zabývá, jak již bylo uvedeno, p�edevším 

N�mecko nebo také Rakousko. Již dlouhá léta rozvíjí své systémy na ochranu podzemních 
vod a úsporu pitné vody a podpora státu je zcela odlišná než je tomu u nás. Nyní uvedu 3 
názorné p�íklady od našich soused�. 

 
PFUNDS (Rakousko) 

Tato tyrolská obec s 2.500 obyvateli leží v blízkosti trojmezí Rakouska, Itálie a 
Švýcarska. Obec disponuje asi 2000 l�žky pro rekrea�ní ú�ely. V rámci projektu 
„Klimabündnis“ (Sdružení pro ochranu klimatu) obec provedla opat�ení k úspo�e vody. Na 
každého obyvatele a l�žko pro hosty byl z prost�edk� obce instalován jedna úsporná 
sprchovací hlavice. Dosud bylo instalováno 2000 hlavic. Tím se ro�n� ušet�ilo 28,1 mil. litr� 
pitné vody, z toho 4,4 mil. litr� teplé a 264.000 kWh energie. P�evzato z [20]. 
Názorný p�íklad toho, jak lze základní úpravou dosáhnout ohromujícího výsledku. Nap�íklad 
u nás taková hlavice, která uspo�í až 70% vody p�i sprchování se dá po�ídit za 295 K�.  

 
KUMMERSBRÜCK (N�mecko) 

Zde bylo p�i stavb� obecní školky vystav�no za�ízení zachycující deš�ovou vodu, 
která je užívána na splachování toalet a k zavlažování. Z taškové st�echy o rozloze 900m2 je 
deš�ová voda svád�na do podzemní cisterny. Tato cisterna se skládá z p�ti vzájemn� 
propojených betonových nádob. Celkový objem cisteren je 44,8 m3. Na celkovou ro�ní 
spot�ebu p�ibližn� 600 m3 zcela posta�uje výt�žek p�ehán�k, který obnáší pr�m�rn� 720 m3 
deš�ové vody ro�n�. P�evzato z [20]. 

 
WOLFACH (N�mecko) 

Pr�myslová škola 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 2500 Eur. 

V �eské republice se „šedá voda“ využívá v malém m��ítku na úrovni jednoduchých 
domácích instalací s ko�enovou �istírnou. Zatím není známo, že by tuto technologii využívala 
n�jaká ve�ejná instituce. Pojem „šedá voda“ �eská legislativa dosud nezná. P�evzato z [20]. 

 
�eská republika ovšem má také stavby šet�ící pitnou vodu a životní prost�edí, není jich 

sice zatím tolik, ale v budoucnu se snad situace posune kup�edu. Zde je p�íklad: 
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NENA�OVICE U BEROUNA 
Sídlo firmy Country Life (tzv. Archa, ekologické centrum) vzniklo p�estavbou starého 

kravína na nízkoenergetickou budovu a nová p�ístavba má parametry pasivního domu. Na 
st�eše jsou slune�ní kolektory, které oh�ívají vodu na mytí. Deš�ová voda je zachycována do 
podzemních rezervoár� o objemu 40 m3, dopl�ovaných navíc p�ebyte�nou vodou ze 
studni�ního vrtu. Ty mají dvojí funkci. Nádrže slouží jednak jako požární nádrže a zárove� v 
sekundárním rozvodném okruhu na splachování WC. P�i sou�asném využití �iní spot�eba této 
sekundární vody kolem 50 l na osobu a den. Odpad se vyváží do �istírny odpadních vod, v 
budoucnu bude postavena ko�enová �isti�ka. P�evzato z [20]. Komplexní ukázka �ešení jak 
dosáhnout úspory tepla, vody a navíc nebylo zastav�no nové území, ale budova vznikla 
p�estavbou brownfieldu.  

 
 

5.6. NÁVRH �EŠENÍ PRO DOMÁCNOST 
 

V mé bakalá�ské práci je p�edm�tem �ešení rodinný d�m. Vody, které je možno užít 
pro ú�ely domácnosti jsou následující: 

 

� Deš�ová voda 

� Šedá voda 

� Odpadní voda 

Všechny tyto vody je nutné filtrovat nebo p�e�istit, p�i�emž musí být spln�ny 
hygienické podmínky.  

Zvolil jsem pro vypracování �ešení úspory pitné vody variantu, která využívá jak vodu 
deš�ovou, tak i vodu odpadní, které se spole�n� akumulují a nazývám je souhrnn� vodou 
nepitnou. Pro�? Již samotná akumulace vody deš�ové je velkým p�ínosem pro domácnost, 
avšak nedokáže pokrýt celoro�n� všechny odb�rová místa a akumula�ní nádrž u takového 
systému je nutné �asto dopoušt�t pitnou vodou, ani klimatické podmínky tomu za 
posledních pár let nenasv�d�ují tolik p�ízniv�. Navíc pokud v obci není kanalizace nebo 
není možné se na ni napojit, je systém akumulace obou zmín�ných vod efektivní. Pokud 
by tento systém byl aplikovaný nap�íklad u satelitního m�sta nebo pro v�tší �ást nové 
zástavby, mohlo by být užití takto zpracovaných vod ješt� efektivn�jší. Pro rodinný d�m 
je totiž hlavní nevýhodou po�izovací cena provozní náklady. Návratnost se tedy 
prodlužuje až na 20 let. 

V navrženém systému je akumulováno deš�ových a odpadních vod, které jsou 
následn� vodovodním potrubím dopravovány do objektu. Nejprve však musí projít p�es 
filtraci. V p�ípad� odpadní vody je užito domovní �istírny odpadních vod s membránovým 
�išt�ním a hodnoty p�e�išt�né vody dosahují parametr� srovnatelných s vodou deš�ovou, 
hodnoty jsou uvedeny v p�íloze �. 9 – Návrh domácí �istírny odpadních vod. Voda 
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deš�ová je svým složením velmi vhodná a jako její úprava posta�í jen zbavení 
mechanických ne�istot spádovým filtrem.  

Je nutné zd�raznit, že užité deš�ové vody pro n�které pot�eby v dom� se odvíjí od 
polohy lokality, kde je objekt umíst�n. Záleží p�edevším na zne�išt�ní ovzduší. Takováto 
voda není potom vhodná na praní prádla nebo, drobnou hygienu nebo zalévání kv�tin. 
Každému návrhu by m�l p�edcházet hygienický rozbor. 

 

5.7. DOMOVNÍ �ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 
 

Hlavním kritériem, které mají D�OV splnit, jsou hlavn� kvalita vy�išt�né vody. 
Požadavky na ni se dle oblasti použití r�zní. Dle požadovaných parametr� vy�išt�né vody 
se volí také technologie �išt�ní a skladba celého technologického objektu.  

Pro ú�ely mého rodinného domu jsou požadavky jen ty nejvyšší možné, legislativa 
neur�uje hodnoty kvality vody (ani deš�ové) pro užití v domácnosti. Ale jak bylo 
zmín�no, kvalita p�e�išt�né vody z této D�OV je kvalitativn� srovnatelný s vodou 
deš�ovou. Výrobce Asio spol. s r.o. garantuje hygienickou nezávadnost, samoz�ejm� je 
nezbytné zajistit, aby zvlášt� u malých d�tí byla vylou�ena možnost se této vody napít. 

 

 
Obr. �. 11: Technologické schéma D�OV 

 
Z technologického hlediska se varianty D�OV odlišují zp�sobem separace sm�si vod 

po aktivaci: 

� dosazováním  

� filtrací - MBR technologií (varianta ULTRA) – membránové �išt�ní 
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Obr. �. 12:  Funk�ní schéma D�OV  

 
Popis funkce: 

Odpadní voda natéká do usazovacího a kalového prostoru, kde je prostou sedimentací 
zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny 
anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká p�epadem mechanicky 
p�ed�išt�ná voda do aktiva�ního prostoru, ve kterém probíhá vlastní proces biologického 
�išt�ní stykem odpadní vody s aktivovaným kalem a p�ípadn� biomasou zachycenou na 
nosi�i biomasy. Aktiva�ní prostor je provzduš�ován pomocí jemnobublinného 
provzduš�ova�e umíst�ného v jeho spodní �ásti. Sm�s vody a aktivovaného kalu z 
aktiva�ního prostoru je �erpána p�e�erpávací mamutkou do dosazovacího prostoru, kde 
dojde usazením k odd�lení aktivovaného kalu a vy�išt�né vody. Vy�išt�ná voda je 
odtokovou mamutkou �erpána do odtokového žlabu, odkud odtéká z �istírny. Usazený 
aktivovaný kal je hydraulicky recirkulován z dosazovacího prostoru zp�t do aktiva�ního 
prostoru otvorem v technologické p�epážce. P�ebyte�ný aerobn� stabilizovaný kal je 
periodicky pomocí kalové mamutky od�erpáván do usazovacího a kalového prostoru. 

Akumula�ní prostor slouží k vyrovnání zm�n vyvolaných nerovnom�rným nátokem 
do �istírny v pr�b�hu dne. Do provzduš�ova�e je p�ivád�n vzduch z dmychadla. �ást 
vzduchu vystupujícího z provzduš�ova�e je zachytávána v jíma�i vzduchu p�e�erpávací 
mamutky, slouží pro její pohon a následn� pro pohon odtokové a kalové mamutky. 

V p�ípad� krátkodobého omezení p�ítoku na �istírnu (nap�. v dob� dovolené) je 
vy�išt�ná voda namísto do odtokového žlabu vracena pomocí odtokové mamutky zp�t do 
usazovacího a kalového prostoru, tj. dochází k cirkulaci vody p�i omezeném provozu. 

Návrh domácí �istírny odpadních vod je uveden v p�íloze �. 9 – Návrh domácí �istírny 
odpadních vod 
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5.8. AKUMULA�NÍ NÁDRŽ 
 

Celý systém akumulace nepitné vody je zajiš�ován v akumula�ní nádrži. Zde je 
p�e�iš�ována voda deš�ová a má pro ni plnit tyto hlavní funkce: 

� zachytit 

� vy�istit od mechanických ne�istot 

� akumulovat spole�n� s odpadní vodou 

� p�ivést ke spot�ebi��m     

Sou�asn� je nutné zajistit: 

� odtok p�ebyte�né deš�ové vody mimo systém – to je zajišt�no v prostoru filtru 

� možnost dopln�ní systému pitnou vodou v p�ípad� období sucha – dle výpo�t� 
by tato situace nem�la nastat, pro p�ípad je však v nádrži umíst�n ukazatel 
stavu hladiny, v p�ípad� že hladina vody klesne pod stanovenou hranici, lze 
vodu v nádrži doplnit manuáln� bu� ze zahradního ventilu, anebo umyvadla 
v technické místnosti. 

 

Nádrž tvo�í „srdce“ systému. Umíst�ní nádrže je r�zné, dle možností domu �i 
pozemku. M�že být umíst�na bu� uvnit� objektu nap�. ve sklepních prostorách, anebo vn� 
objektu na zahrad�, pod úrovní terénu. Musí být navržena vhodn� tak, aby objem nádrže 
dokázal pokrýt pot�eby domácnosti a zárove� aby se akumulovaná voda co nej�ast�ji 
vym��ovala, nebude tak docházet k p�ípadnému množení bakterií. To lze také omezit 
umíst�ním nádrže, nevhodné je prost�edí s teplotou v�tší jak 16 °C, ideální je umístit 
nádrž pod úrove� terénu. 

Další sou�ástí AN je �erpadlo, to dopravuje srážkovou vodu z nádrže ke spot�ebi��m 
a sou�asn� musí zajistit udržení tlaku v rozvodu srážkové vody. Je možné použít b�žn� 
vyráb�nou domácí vodárnu nebo �erpadlo s tlakovým spína�em.  

Filtr mechanických ne�istot slouží k p�e�išt�ní srážkové vody. Je nutné ji zbavit 
mechanických ne�istot (nap�. listí, �ásti v�tví, pta�í trus atd.). Voda by m�la být p�ed 
p�ivedením do akumula�ní nádrže p�efiltrována tak, aby: mechanické ne�istoty 
nezp�sobovaly poškození �erpadla, armatur a p�ípadn� spot�ebi��; voda v akumula�ní 
nádrži obsahovala minimum organických látek; akumula�ní nádrž nemusela být �asto 
�išt�na. 

Fitr musí mít samo�istící schopnost, tj. fungovat tak, aby byly zachycené ne�istoty na 
filtru samovoln� odplavovány a nebylo nutné jej �asto �istit. Dále musí umožnit odvod 
p�ebyte�né vody p�i jeho zanesení nebo zvýšení pr�toku.  
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Obr. �. 13: Schéma systému s akumula�ní nádrží bez D�OV 

Návrh domácí akumula�ní nádrže je uveden v p�íloze �. 10 – Návrh akumula�ní nádrže 

 

5.9. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  
 

Velmi d�ležitým kritériem pro potencionální uživatele je vždy „Kolik to bude stát“. 
Co se tý�e systém� pouze pro využití deš�ové vody, je situace p�íznivá, systém se pro 
rodinný d�m dá po�ídit kompletn� do 50 tis K�, což je zpo�átku vysoký náklad, ale 
návratnost je zpravidla kolem 5-10 let.  

V dnešní dob� je situace taková, že pitná voda není zatím tak drahá jako nap�. 
v zemích EU, takže lidé nepovažují tento systém za nutný nebo zvláš� výhodný. 
P�edevším se investuje do za�ízení na využití tepelné energie, ty jsou i státem dotovány, 
na rozdíl od za�ízení na využití deš�ové vody. 

V mém projektu je navíc �ešen projekt v kombinaci s D�OV, to náklady ješt� 
mnohonásobn� zvyšuje. 
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Cena vody 

K b�eznu roku 2011 stojí pr
25,45 K�. Pr�m�rn� vodné a sto
Sdružení oboru vodovod� a kanalizací Františka Baráka budou ceny vodného a
za 5-7 let odpovídat cenám v západní Evrop
možná na tyto systémy pohlíženo jinak. 

 

P�ehled finan�ní náro�

Ro�ní úspora pitné vody:  

V p�ípad� odvodu vody do vodote

nebo do zásaku je úspora za sto

Cena akumula�ní nádrže:  

Dmychadlo:    

Cena �istírny odpadních vod: 

�erpadlo Gardena 3000/4:

Zaškolení a instalace:   

Ro�ní náklady na provoz: 

Cena systému deš�ových vod:  

Cena systému D�OV:   
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eznu roku 2011 stojí pr�m�rný m3 vody 35,99 K�, za m3 odvád�
 vodné a sto�né �iní 61,44 K�. Podle p�edsedy p
� a kanalizací Františka Baráka budou ceny vodného a

7 let odpovídat cenám v západní Evrop�, tj. m3 za cca 5 EUR, 125
možná na tyto systémy pohlíženo jinak.  

Obr. �. 14: Kapka vody 

ní náro�nosti a návratnosti systému D�OV+AN 

   4900 K� 

 odvodu vody do vodote�e 

nebo do zásaku je úspora za sto�né:  7000 K� 

   26 000K� 

   5000 K� 

istírny odpadních vod:    105 000 K� 

erpadlo Gardena 3000/4:   3400 K� 

   4000 K� 

ní náklady na provoz:    8000 K� 

ových vod:     30 000 K� 

   115 00 K� 

                                                                                                                          

odvád�ných splašk� pak 
�edsedy p�edstavenstva 

 a kanalizací Františka Baráka budou ceny vodného a sto�ného 
za cca 5 EUR, 125 K�. Potom bude 
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Celkem:       135 000 K� 

Návratnost na úspo�e pitné vody:  6 let 

Návratnost na odvodu sto�ného:   17 let 

Celková návratnost systému D�OV+AN se m�že pohybovat kolem 20 let, v p�ípad� 
dynamického vývoje cen vodného a sto�ného tato hodnota m�že klesnout na 10-15 let. 

 

5.10. ZÁV�R 
 

Problematika s nedostatkem pitné vody je velmi obsáhlá, kterou se zabývají nejlepší 
experti sv�ta. To není mým úkolem hodnotit. Cht�l jsem tímto teoretickým výkladem 
poukázat na hrozící rizika, fakta v oblasti vody, možné alternativy a nastínit jejich �ešení. 
Je nutno dodat, že se jedná v mnoha ohledech o m�j subjektivní pohled a nemusí se 
shodovat s realitou.  
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA – VODOVOD 
 
6.1. ÚVOD 

�

6.1.1.  Popis objektu 
 

Objekt RD  p�dorysného tvaru dvou protnutých obdélník� o vn�jších rozm�rech 
9,5 x 8,5m a 4,5 x 9,85, bude umíst�n z jihozápadu 6m od hranice pozemku a z 
jihovýchodu 8,4m (bude dodržená stavební �ára). Stavba je projektována jako 
dvoupatrová s neobytným podkrovím. St�ešní konstrukce se skládá z celkem t�í 
st�ešních rovin, ze severní �ásti se sklonem 12°a z jižní �ásti se sklonem 8°,  krytina 
bude plechová. Osazení objektu v terénu - UT= ø -0,150 m od úrovn� 0,000, výška 
objektu �iní 7,300 m od 0,000. Zastav�ná plocha �iní 121,68 m2, obytná plocha �iní 
74,93 m2. Objekt RD obsahuje 1 bytovou jednotku 4+1 pro 4-5 osob s kompletním 
sociálním za�ízením, prostorem pro va�ení, garáží a technickým zázemím pro vytáp�ní 
a systém využití nepitné vody. 

Projektová dokumentace k realizaci vodovodu je navrhována pro samostatn� 
stojící objekt pro bydlení – rodinného domu. Stavba je �ešena jako energeticky 
úsporná a její sou�ástí je také projekt domácí �istírny odpadních vod a akumula�ní 
nádrže sloužící k zachytávání deš�ových a p�e�išt�ných odpadních vod z D�OV. Díky 
tomu systému dochází k úspo�e pitné vody minimáln� 50%. Stavbu lze ozna�it jako 
ekologickou. 

Zásobování domu pitnou vodou bude z vodovodního �ádu vedoucí �.p. 867/1. 
Napojení bude provedeno navrtávkou, jeho trasa bude p�ímá, jednou zalomená a 
povede p�es vodom�rnou šachtu, která bude umíst�na za hranici pozemku. 

Projekt byl zpracován pro vodovodní p�ípojku, vnit�ní vodovod a rozvod nepitné 
vody. 

�

6.1.2. Vymezení základních pojm� 
 

Pro lepší orientaci v dané problematice je d�ležité vymezit základní pojmy, ne 
zcela používané v b�žné výstav� rodinných dom�. 

D�OV – Domácí �istírna odpadních vod s t�ístup�ovým �išt�ním s mikrofiltrací, 
jejíž p�e�išt�nou vodu je možné využívat k n�kterým ú�el�m jako náhradu pitné vody. 

AN – Akumula�ní nádrž, která slouží k zachytávání p�e�išt�ných odpadních vod 
a deš�ových vod. Souhrnn� je tato voda z akumula�ní nádrže ozna�ována jako voda 
nepitná.  
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SV – studená voda 

TV – teplá voda 

NV – nepitná voda 

 

6.1.3. Popis provozu v objektu 
 

Objekt je navrhován tak, aby vyhov�l nejen na tepeln� izola�ní požadavky, ale 
aby také p�isp�l svým užíváním a navrženým vodohospodá�ským systémem 
k maximální úspo�e pitné vody, �ili stal se šetrným k životnímu prost�edí. 

Provoz objektu tato skute�nost ovlivní z velké míry hlavn� v tom, že obyvatelé 
domu budou navrženému systému v�novat zvýšenou pozornost, tzn. budou seznámeni 
s hlavními zásadami a pokyny, které ur�uje P�íru�ka pro zelené nakupování – voda, 
vydaným Sítí ekologických poraden (STEP) jako sou�ást projektu Zelené ú�adování. 
Tyto pokyny jsou hlavním p�edpokladem pro snížení pot�eby vody na jednoho 
ekvivalentního obyvatele za den. Dále je nutné vybírat mycí, �istící aj. prost�edky dle 
pokyn� výrobce D�OV, to je hlavn� z d�vodu nezat�žování membránového filtru 
�istírny. 

Výrobce D�OV dodá spolu s instalací samotného za�ízení také brožuru pokyn� a 
úkol� pro provozovatele. Zde se uživatelé dozv�dí vše pot�ebné tak, aby navržený 
systém pracoval co nejlépe a bez zvýšených náklad�. 

 

6.2. PODKLADY 
 

6.2.1. Výkresová dokumentace 
 

Jako podklad posloužily výkresy stavební �ásti, p�edevším výkres situace a 
p�dorysy nadzemních podlaží. 

 

6.2.2. Textová 	ást 
 

Pro návrh systému úspory pitné vody bylo použito projek�ních podklad� od 
výrobce díl�ích za�ízení – firmy Asio [21], [22]. 
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6.2.3. Pr�zkum  
 

Na území bylo v rámci hydrogeologického pr�zkumu provedeno zjiš�ování stavu 
vodote�e na p.�. 897/1. Výsledky prokázaly, že je možné do tohoto toku vyústit 
p�epad z akumula�ní nádrže, aniž by došlo k jakémukoliv negativnímu dopadu. 
Správce toku vydal souhlas k vypoušt�ní t�chto vod do vodote�e.  

 

6.3. ZDROJ VODY  
 

6.3.1. Pitná voda 
 

Objekt bude napojen na ve�ejnou vodovodní sí� DN 150 vedoucí v hloubce 1,5 m 
pod úrovní terénu a  procházející p.�. 897/1 soub�žn� se severní stranou objektu. 
Vodovodní p�ípojka bude napojena na ve�ejný vodovod navrtávkou a to navrtávacím 
pásem Hawle s uzáv�rem, zemní soupravou a poklopem.  

Dispozi�ní p�etlak vodovodní sít� je 0,45 MPa. 
 

6.3.2. Nepitná voda 
 

Druhým zdrojem, ze kterého bude voda �erpána do domácnosti, je akumula�ní 
nádrž. Zde se akumulují vody deš�ová a p�e�išt�ná odpadní. Tyto vody mají 
z hygienického hlediska nezávadné složení. Tato voda bude využívána k t�mto 
ú�el�m: splachování WC, praní prádla, drobná hygiena, mytí auta, zalévání zahrady. 
Systém je navržen tak, že nem�že dojít k vy�erpání NV z akumula�ní nádrže. Pokud 
by za velmi nep�íznivých klimatických podmínek k této situaci došlo, je instalován 
v AN sníma� na kontrolu min. hladiny. Do této nádrže není p�iveden rozvod na 
dopoušt�ní studené pitné vody. V p�ípad� zmi�ovaného stavu je nutné v technické 
místnosti nebo na zahradní ventil manuáln� napojit hadici a doplnit AN o pot�ebné 
množství vody. Doprava této vody je zajiš�ována �erpadlem umíst�ném p�ímo 
v krytu nad akumula�ní nádrží. 

Podrobný výpo�et je uveden v p�íloze �. 10. 

 

6.4. VODOVODNÍ P�ÍPOJKA 
 

Vodovodní p�ípojka je navržena HDPE 100RC SDR 11 32 x 3,0. Délka vodovodní 
p�ípojky je 4,15 m. Potrubí bude vedeno v hloubce cca 1,5 m pod úrovní terénu a bude 
uloženo v p�edepsané vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí.  
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Hlavní uzáv�r vody a vodom�rná sestava budou umíst�ny ve vodom�rné šacht� cca 1 
m za hranicí pozemku. P�ípojka je v celé své délce opat�ena chráni�kou DN 50 z PE – CG 
Plast, ta musí být provedena jako monolit bez spoj� až po hrdlo vodom�rné šachty. 
Spádování p�ípojky je 3 % sm�rem k �adu. 

Potrubí bude uloženo do pískového lože o mocnosti vrstvy h = 0,3 m a obsyp potrubí 
bude do výše 0,3 m nad horní hranu trubky.  

P�ípojka nezk�íží jiné podzemní rozvody. Prostor nad vodovodní p�ípojkou nesmí být 
zastav�ný a musí být p�ístupný.  

�

�

6.5. VNIT�NÍ VODOVOD 
 

Vnit�ní rozvod pitné vody po�ínaje vodom�rem umíst�ným ve vodom�rné šacht� DN 
25 je veden nejprve v materiálu HDPE 100RC SDR 11 32 x 3,0 a po p�echodu základovou 
konstrukcí je zm�n�n na materiál PE-X od firmy Rehau, jedná se o univerzální trubku 
RAUTITAN flex v rozm�rech 16 – 32 mm dle [23]. Znázorn�ní vodom�rné sestavy je 
v p�íloze �.:11. Potrubí je p�ivedeno do objektu p�es základový pas a je po celé ší�ce 
prostupu chrán�n chráni�kou DN 50 z PE – CG Plast o polom�ru zaoblení 0,5 m. 
Ochranné pásmo �ásti vnit�ního vodovodu, která probíhá pod zeminou, je 1,5 m na 
každou stranu, v této vzdálenosti nesmí probíhat žádné stavební �i jiné práce. Sklon 
sm�rem od objektu k vodom�rné šacht� je 3%.  

Vnit�ní vodovod je navržen jako v�tvený se spodním rozvodem a ve t�ech variantách – 
studená voda, teplá voda, nepitná voda. SV je p�ivád�na z vodovodního �adu a p�i vstupu 
do objektu se v�tví na dv� trasy – ke kotli, kde se voda oh�ívá v integrovaném oh�evu TV 
a dále pokra�uje v objektu jako TV, dále již p�ímo k za�izovacím p�edm�t�m. Dalším 
rozvodem je rozvod nepitné vody, ta je p�ivád�na z akumula�ní nádrže samostatným 
potrubím k ur�eným za�izovacím p�edm�t�m, tento rozvod se v žádném míst� nepropojuje 
s pitnou vodou. Stoupací potrubí vody jsou vedeny voln� po st�n� z místnosti �. 106 a je 
opat�eno p�echodkou pro zm�nu materiálu a dimenze, zárove� i hlavními uzáv�ry p�ívodu 
vody v�etn� filtru a vypoušt�cími armaturami.  

P�ipojovací potrubí jsou vedena n�kolika zp�soby, jak je patrné z výkresu p�íslušných 
podlaží.  

Rozvody vody budou izolovány dle pokyn� výrobce Rehau v [23] izolací Mirelon 
nebo izolací, kterou je možno vést konstrukcí podlahy s p�íslušnou tepelnou vodivostí. 
Všechny tyto izolace jsou patrny z výkres�. 

Dimenzování vnit�ního vodovodu v p�íloze �. 12. 
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6.6. P�ÍPRAVA TEPLÉ VODY 
 

O p�ípravu teplé vody probíhá na dvou místech. O tu hlavní pro v�tšinu odb�rných 
míst se stará integrovaný zásobník teplé vody umíst�ný v kondenza�ním kotli Protherm 
Tiger Condens 52 KKZ 21 o objemu 21 l. Výkon oh�evu TV kotle je 5,1 – 25,5 kW, to 
dává kotli schopnost oh�át vodu v hodnot� 15l/min, což naprosto vyhovuje komfortu 
rodiny. 

V místnosti �. 104 je osazen malý zásobníkový tlakový oh�íva� Gorenje GT 5U o 
objemu 5l pro jedno odb�rné místo d�ezu. Lokálním oh�evem dochází k úspo�e pitné 
vody. 

 

6.7. ARMATURY, ZA�ÍZENÍ 
 

6.7.1. Armatury 
 

KKU KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 
KKF KULOVÝ KOHOUT S FILTREM 
RKU ROHOVÝ KULOVÝ KOHOUT 
RV ROHOVÝ VENTIL 

PVM POJISTNÝ VENTIL MEMBRÁNOVÝ 
TH TLAKOVÁ HADICÉ DÉLKY 300 MM 
TL RADIÁLÍ MANOMETR 

ZAV 
ZAHRADNÍ VENTIL MRAZUVZDORNÝ S 

P	IVZDUŠN
NÍM 

ZVP 
KOMBIVENTIL SE ZP
TNOU KLAPKOU A 

P	IVZDUŠN
NÍM 
ZK ZP
TNÁ KLAPKA 

VKK VYPOUŠT
CÍ KULOVÝ KOHOUT 
 

6.7.2. Za�izovací p�edm�ty 
 

UM UMÝVÁTKO STOJÁNKOVÁ BATERIE 

WC 
ZÁV
SNÁ ZÁCHODOVÁ MÍSA, 

ZÁV
SNÝ WC MODUL 
- 

PR AUTOMATICKÁ PRA�KA - 

D	 KUCHY�SKÝ NEREZOVÝ D	EZ 
STOJÁNKOVÁ D	EZOVÁ 

BATERIE 
MY MY�KA NÁDOBÍ - 
UM 

2 
DVOJUMVYADLO STOJÁNKOVÁ BATERIE 

BI BIDET BIDETOVÁ BATERIE 

VA AKRYLÁTOVÁ VANA 
�TY	OTVOROVÁ BATERIE 
NA OKRAJ VANY, SPRCHA 

 



Bakalá�ská práce                                                                                                                                                                    

61 
 

6.7.3. Vodohospodá�ské za�ízení 
 

AN – Akumula�ní nádrž, která slouží k zachytávání p�e�išt�ných odpadních vod 
a deš�ových vod. Souhrnn� je tato voda z akumula�ní nádrže ozna�ována jako voda 
nepitná.  

P�esná specifikace armatur a za�izovacích p�edm�t� ve výkresové dokumentaci. 

 

6.8. VÝPO�TY 
 

Uvedeny v p�íloze �. 12. 

 

6.9. ZKOUŠENÍ VODOVODU 
 
Po skon�ení montážních prací se musí vnit�ní vodovod nejprve prohlédnout a poté 

tlakov� odzkoušet.  

Zkoušení vnit�ního vodovodu se provádí ve t�ech krocích. 

Prvním krokem je prohlídka potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, p�i 
které se zkouší trubní rozvody. Prohlídka i tlaková zkouška se provádí p�i nezakrytých 
drážkách, podhledech a instala�ních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. P�ed 
p�edáním vnit�ního vodovodu se provádí kone�ná tlaková zkouška po osazení všech 
armatur a za�izovacích p�edm�t�.  

Prohlídkou potrubí se zjiš�uje, zda je kontrolovaná �ást vodovodu provedena podle 
projektové dokumentace, smlouvy a v souladu s technickými normami a podmínkami 
stanovenými ve stavebním povolení. Prohlídka potrubí se m�že provád�t po �ástech 
stanovených ve smlouv�. Závady zjišt�né p�i prohlídce se musí odstranit p�ed za�átkem 
tlakové zkoušky potrubí (nebo kone�né tlakové zkoušky). 

Tlaková zkouška potrubí se provádí bu� vodou, nebo suchým vzduchem, p�ípadn� 
inertním plynem podle podmínek smluvního vztahu. Pokud se bude provád�t tlaková 
zkouška vodou, musí se p�ed provedením zkoušky provést propláchnutí potrubí p�es 
odkalovací uzáv�ry, které by m�ly být ve vnit�ním vodovodu navrženy. Zkoušená �ást 
potrubí musí být opat�ena kulovými kohouty, které z�stanou na potrubí osazeny, i když se 
s nimi po uvedení do provozu nebude manipulovat a z�stanou v otev�ené poloze. Veškeré 
vývody musí být �ádn� zaslepeny.  

Kone�ná tlaková zkouška se provádí zásadn� vodou. P�ed zahájením takové zkoušky 
musí být potrubí �ádn� propláchnuto �istou nezávadnou vodou. Provádí se po montáži 
všech za�izovacích p�edm�t�, výtokových a pojistných armatur a p�íslušenství vnit�ního 
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vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupn� se odvzduš�ují 
všechna p�ipojovací potrubí. P�i tlakové zkoušce vodou nesmí z�stat v potrubí vzduch. 

Vodovod se ponechá pod provozním p�etlakem vody nejmén� 24 hodin. Tlaková 
zkouška se provádí provozním p�etlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po 
zahájení zkoušky se uzav�e odd�lovací uzáv�r (nap�. hlavní domovní uzáv�r) a ode�te se 
hodnota p�etlaku. Zkušební p�etlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky 
klesnout o více než 20 kPa. P�i v�tším poklesu je nutno odstranit p�í�inu poklesu tlaku a 
tlakovou zkoušku provést znovu. 

 

6.10. ZÁV�R 
 

Instalace musí být provedena odborn� dle p�íslušných �SN a p�edpis� a musí spl�ovat 
všechny požadavky norem. Za�ízení m�že být uvedeno do provozu až po provedení 
tlakové zkoušky. 

�
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7. TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE 
 
7.1. ÚVOD 

�

7.1.1.  Popis objektu 
 

Objekt RD  p�dorysného tvaru dvou protnutých obdélník� o vn�jších rozm�rech 
9,5 x 8,5m a 4,5 x 9,85, bude umíst�n z jihozápadu 6m od hranice pozemku a z 
jihovýchodu 8,4m (bude dodržená stavební �ára). Stavba je projektována jako 
dvoupatrová s neobytným podkrovím. St�ešní konstrukce se skládá z celkem t�í 
st�ešních rovin, ze severní �ásti se sklonem 12°a z jižní �ásti se sklonem 8°,  krytina 
bude plechová. Osazení objektu v terénu - UT= ø -0,150 m od úrovn� 0,000, výška 
objektu �iní 7,300 m od 0,000. Zastav�ná plocha �iní 121,68 m2, obytná plocha �iní 
74,93 m2. Objekt RD obsahuje 1 bytovou jednotku 4+1 pro 4-5 osob s kompletním 
sociálním za�ízením, prostorem pro va�ení, garáží a technickým zázemím pro 
vytáp�ní a systém využití nepitné vody. 

V nové zástavb� rodinných dom� v lokalit� Na Slatin� v Sob�chlebích kv�li své 
poloze není možné objekty napojit na ve�ejnou stokovou sí�. Bylo tedy nutné 
navrhnout alternativní �ešení, které vy�ešilo nejen situaci s odvodem splaškových 
vod, ale investor souhlasil také s tím, že odpadní vody se budou spolu s deš�ovými 
využívat k ú�elu úspory pitné vody. 

Odpadní vody budou p�ivád�ny domácí �istírny odpadních vod, kde se p�e�istí a 
vtékají do akumula�ní nádrže, kde se spole�n� s deš�ovými vodami budou mísit a 
následn� odebírat vodovodním potrubím do domácnosti. P�ebytek vody z akumula�ní 
nádrže je odvád�n do vodote�e p.�. 897/1. Správce toku dal k tomuto povolení. 

Projekt byl zpracován pro vnit�ní kanalizaci a systém úspory pitné vody – 
akumula�ní nádrž a domácí �istírnu odpadních vod. 

�

7.1.2. Vymezení základních pojm� 
 

Pro lepší orientaci v dané problematice je d�ležité vymezit základní pojmy, ne 
zcela používané v b�žné výstav� rodinných dom�. 

D�OV – Domácí �istírna odpadních vod s t�ístup�ovým �išt�ním s mikrofiltrací, 
jejíž p�e�išt�nou vodu je možné využívat k n�kterým ú�el�m jako náhradu pitné vody. 

AN – Akumula�ní nádrž, která slouží k zachytávání p�e�išt�ných odpadních vod 
a deš�ových vod. Souhrnn� je tato voda z akumula�ní nádrže ozna�ována jako voda 
nepitná.  
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SV – studená voda 

TV – teplá voda 

NV – nepitná voda 

  

7.1.3. Popis provozu v objektu 
 

Je blíže popsán v oddílu vodovodu. 

 

7.2. PODKLADY 
 

7.2.1. Výkresová dokumentace 
 

Jako podklad posloužily výkresy stavební �ásti, p�edevším výkres situace a 
p�dorysy nadzemních podlaží. 

 

7.2.2. Textová 	ást 
 

Pro návrh systému úspory pitné vody bylo použito projek�ních podklad� od 
výrobce díl�ích za�ízení – firmy Asio [21], [22]. 

 

7.2.3. Pr�zkum  
 

Na území bylo v rámci hydrogeologického pr�zkumu provedeno zjiš�ování stavu 
vodote�e na p.�. 897/1. Výsledky prokázaly, že je možné do tohoto toku vyústit 
p�epad z akumula�ní nádrže, aniž by došlo k jakémukoliv negativnímu dopadu. 
Správce toku vydal souhlas k vypoušt�ní t�chto vod do vodote�e.  

 

7.3. NAPOJENÍ VNIT�NÍ KANALIZACE 
 

Kanaliza�ní potrubí odvád�jící odpadní vody z objektu dimenze DN 110 bude 
provedeno z plastového potrubního KG systému firmy OSMA. 

Vnit�ní kanalizace ústí ve vzdálenosti 3,67 m od objektu do D�OV. Sklon svodného 
potrubí �iní 3% a je uložen v hloubce cca 570 mm, což nespl�uje požadavek na minimální 
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uložení potrubí do zámrzné hloubky. Tahle skute�nost bude ošet�ena následovným 
zp�sobem: Potrubí opat�eno tepelnou izolací Mirelon tl. 15 mm, je položeno do lože 
z neup�chovaného písku 150 mm vysokého a obsypáno jemným zrnitým materiálem 
smíchaným s hydrofobizovaným perlitem ve vrstv� tl. 300 mm nad horní hranou potrubí 
ve výkopu.  

P�e�išt�ná voda z domácí �istírny odpadních vod následn� vtéká do akumula�ní 
nádrže, kde se mísí s vodami deš�ovými. P�ebytek této vody je odvád�n svodným 
potrubím do blízké vodote�e na p.�. 897/1, potrubí je dlouhé cca 22 m a kon�í výustným 
objektem (�ešení tohoto objektu není sou�ástí projektu vnit�ní kanalizace). 

Mezi D�OV a AN je umíst�na armatura proti vzduté vod� (zp�tná klapka) aby 
nedošlo p�i nep�íznivých klimatických podmínkách k odtékání vody z AN zp�t do D�OV. 

�

7.4. DEŠ�OVÁ KANALIZACE 
 

Deš�ová voda je odvád�na ze st�echy objektu systémem Lindab Rainline p�es lapa� 
st�ešních splavenin do svodného potrubí a následn� do akumula�ní nádrže. Systém potrubí 
z�stává stejný jako u odpadní kanalizace, tedy KG. Spád potrubí je 3% a 5% dle umíst�ní. 
Podrobný návrh deš�ových svod� a svodného potrubí je uveden v p�íloze �. 13.  

Svodné potrubí stejn� jako odpadní není možno uložit do zámrzné hloubky, je tedy 
nutné jej ukládat stejným zp�sobem. 

 

7.5. VNIT�NÍ KANALIZACE 
 

Vnit�ní kanaliza�ní rozvody – p�ipojovací, odpadní a v�trací potrubí byly navrženy 
z trub HT, svodné potrubí uložené pod železobetonovou deskou v zemin� pop�. v násypu 
byly navrženy z trub KG. Oba typy potrubí jsou od firmy Osma.  

 

7.5.1. P�ipojovací potrubí 
 

P�ipojovací potrubí tvo�í odvod splaškových vod od za�izovacích p�edm�t� 
do odpadního potrubí. Odtok od za�izovacího p�edm�tu je osazen p�íslušnou 
zápachovou uzáv�rkou. K p�ipojení na zápachovou uzáv�rku se používají p�ipojovací 
kolena, tvarovky, odbo�ky, redukce z HT. P�ipojovací potrubí je uloženo do drážek ve 
zdivu nebo do p�edst�ny. V jednom p�ípad� – v místnosti �. 205 je nutné uložit 
p�ipojovací potrubí do podlahy, zde musí být vynechána akustická izolace v pot�ebné 
mí�e. Sklon p�ipojovacího potrubí je minimáln� 3%.   
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V místnosti �. 106 je p�ipojen neutraliza�ní filtr, p�es který je odvád�n kondenzát 
z komínového t�lesa a kondenza�ního kotle. Je nutné dbát pokyn� výrobce pro 
napojení. 

7.5.2. Odpadní potrubí 
 

Objekt �ítá celkem 5 odpadních potrubí. Odpadní potrubí �. 5 je vyvedeno nad 
st�echu objektu, kde je odv�tráno zakon�eno ventila�ní hlavicí. OP �. 2 je osazeno 
pouze p�ivzduš�ovací hlavicí. Na obou t�chto potrubích je umíst�na záchodová mísa. 

V 1. NP jsou na odpadních potrubích �. 3, 5 osazeny �istící tvarovky ve výšce 1 
m od podlahy. 

P�i prostupu stavební konstrukcí (st�na, strop) se musí dilatace potrubí zajistit 
ovinutím plst�nými pásy, aby nedocházelo k ší�ení hluku pop�. požáru konstrukcí. Do 
prostup� se nesmí umístit hrdla. P�ekrytí prostup� potrubí st�ešní konstrukcí se �eší 
oplechováním.  

 

7.5.3. Svodné potrubí 
 

Svodné potrubí vedené mezi základy musí p�i prostupu základovou konstrukcí 
procházet otvorem kolmým a p�ímým na základový pás a musí být zajišt�na dilatace 
materiál� umož�ující pohyb potrubí p�i sedání objektu. Velikost otvoru je 200 x 200 
mm.  

Po osazení potrubí prob�hne zkouška potrubí podle [24] a potrubí bude 
zasypáno.  

 

7.6. ARMATURY, ZA�ÍZENÍ 
 

7.6.1. Armatury 
 

Systém vnit�ní kanalizace je tvo�en krom� systému potrubí HT, také zápachové 
uzáv�rky od firmy HL, RAF. Ty slouží k tomu, aby zápach nepronikal do interiéru 
domu. Podrobný výpis zápachových uzáv�rek je uveden ve výkresech kanalizace. 

7.6.2. Za�izovací p�edm�ty 
 

Výpis je uveden v oddílu vodovodu. 
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7.6.3. Vodohospodá�ské za�ízení 
 

D�OV – Domácí �istírna odpadních vod s t�ístup�ovým �išt�ním s mikrofiltrací, 
jejíž p�e�išt�nou vodu je možné využívat k n�kterým ú�el�m jako náhradu pitné vody. 

 

7.7. VÝPO�TY 
 

Uvedeny v p�íloze �. 9. 

 

7.8. ZKOUŠENÍ KANALIZACE 
 

P�ed zkouškami vodot�snosti a se provede nejprve vizuální prohlídka. Potrubí se musí 
ponechat k prohlídce p�ístupné a o�išt�né, tj. nezakryté, nezasypané, nezazd�né, a to tak, 
aby spoje byly dostupné. Bude provedena po jednotlivých smontovaných �ástech, o 
výsledku technické prohlídky vnit�ní kanalizace se provede záznam. Dále se provede 
zkouška vodot�snosti svodného potrubí. Provádí se vodou bez mechanických ne�istot. Ve 
zkoušené �ásti je nutno všechny otvory po dobu zkoušky ut�snit.  

Mezi napln�ním potrubí a vlastní zkouškou vodot�snosti musí uplynout p�im��ený �as, 
aby se teplota a vlhkost potrubí ustálily, st�ny potrubí do�asn� nasákly vodou, a aby 
veškerý vzduch m�l možnost uniknout. P�ed zapo�etím zkoušky se provede prohlídka, p�i 
které se zjiš�uje, zda nedochází k viditelnému úniku vody, nap�. odkapávání. Vodot�snost 
svodného potrubí vnit�ní kanalizace se zkouší vodou p�etlakem nejmén� 3kPa, nejvýše 
50kPa. Zkušební p�etlak se ur�í z místních pom�r� objektu, a sice: 

Výškou podlahy suterénu (jestliže je na ní podlahová vpust), pop�. výškou nejníže 
napojeného p�ipojovacího potrubí nebo nejníže položené �istící tvarovky na odpadním 
potrubí suterénu nebo; výškou terénu nebo; výškou podlahy p�ízemí, pop�. výškou nejníže 
napojeného p�ipojovacího potrubí nebo nejníže položené �istící tvarovky na odpadním 
potrubí v p�ízemí. 

Zkouška vodot�snosti trvá jednu hodinu. B�hem této doby se sleduje úrove� hladiny 
vody a p�ípadné dolévání se m��í. Vodot�snost svodného potrubí vnit�ní kanalizace je 
vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10m2 vnit�ní plochy potrubí nep�esahuje 
0,5l/h. 

P�i negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku po odstran�ní závad (net�snosti) 
opakovat. 

O výsledku zkoušky vodot�snosti vnit�ní kanalizace nebo její �ásti se provede záznam. 



Bakalá�ská práce                                                                                                                                                                    

68 
 

Zkouška plynot�snosti (pouze na žádost investora) se provádí vzduchem po do�asném 
ut�sn�ní odpadního, p�ipojovacího a v�tracího potrubí. Potrubí se musí ponechat ke 
zkoušce p�ístupné a o�išt�né, tj. nezakryté, nezasypané, nezazd�né, a to tak, aby spoje 
byly dostupné. Natlakování odpadního potrubí se provádí p�es napoušt�cí armaturu 
zkušebního víka �istící tvarovky, které je opat�eno tlakom�rem, ne hodnotu zkušebního 
p�etlaku 400Pa. Zkouška plynot�snosti je vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku po 
30minutách od natlakování nedojde k v�tšímu poklesu tlaku než 50kPa. P�i negativním 
výsledku zkoušky je t�eba zjistit místa net�snosti, nap�. p�notvorným roztokem, závady 
odstranit a zkoušku plynot�snosti opakovat. O výsledku zkoušky plynot�snosti vnit�ní 
kanalizace se provede záznam. 

�

7.9. ZÁV�R 
 

Kanaliza�ní armatury se musí kontrolovat nejmén� dvakrát ro�n�, není-li výrobcem 
uvedeno jinak. To samé platí i D�OV, která pot�ebuje ob�asnou kontrolu, danou p�esn� 
od pokyn� výrobce, p�edejde se tak zbyte�ným poruchám prodlouží životnost. Lapa�e 
st�ešních splavenin, st�ešní vtoky a vpusti se musí kontrolovat a p�ípadn� �istit nejmén� 
2x ro�n�, není-li v provozním �ádu budovy uvedeno jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalá�ská práce                                                                                                                                                                    

69 
 

8. ZÁV�R 
 

Cílem této práce bylo zpracovat návrh dvoupodlažního rodinného domu a navrhnout 
pro tento objekt zdravotechnické instalace, tedy vodovod a kanalizaci.  

Hlavním tématem pro návrh technických za�ízení v �ásti zdravotechniky byla úspora 
pitné vody. Té se také v�novala teoretická �ást, jež m�la celkov� shrnout situaci kolem 
problematiky s pitnou vodou v �eské republice a i v globálním m��ítku. 

Tvorba této práce mi p�inesla spoustu velmi d�ležitých poznatk� a v�domostí 
p�edevším z oblasti prost�edí staveb a technického za�ízení budov. Podrobn� jsem prostudoval 
problematiku v oblasti hospoda�ení s vodou a na tento projekt budu chtít v mém budoucím 
studiu navázat. 
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