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1. Úvod 

P edm tem bakalá ské práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci 

novostavby rodinného domu a ešení vnit ní kanalizace. Projekt je vypracován dle zákona 

183/2006 Sb. [5], vyhlášky 499/2006 Sb. [6] a vyhlášky 268/2009 Sb. [7] Rozsah práce je 

proveden dle sm rnice d kanky .7/2011[1]. Sou ástí ešení vnit ní kanalizace je návrh 

využití deš ových a šedých vod. 

Obsah bakalá ské práce se skládá z textové ásti, výkresové dokumentace a p íloh. 

 Textová ást se v úvodu zabývá problematikou ešení vnit ní kanalizace a využívání 

deš ových a šedých vod, pokra uje metodikou ešení v etn  ekonomického vyhodnocení. 

Dále obsahuje pr vodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, zásady organizace výstavby, 

dokumentaci stavby a technickou zprávu ZTI. 

 Výkresovou dokumentaci tvo í stavební výkresy pro realizaci novostavby rodinného 

domu, výkresy vnit ní kanalizace a díl í výkresy vnit ního vodovodu. 

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

hlediska a tepelných ztrát objektu podle kritérií SN 73 0540-2 [9], vystavení energetického 

štítku obálky budovy, dimenzování rozvod  vnit ní kanalizace, bilance splaškových a 

deš ových vod, pravd podobnostní výpo et návrhu objemu akumula ní nádrže metodou 

POPV, výpo et schodišt  a 3D vizualizaci objektu rodinného domu. 
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2. Sou asný stav ešené problematiky - teoretická ást 

O sou asném stavu ešené problematiky je krátce pojednáno v této kapitole a jejich 

následujících podkapitolách. 

Problematika vnit ní kanalizace se p edevším opírá o sou asn  platnou legislativu 

[12,13,14,15,16,17,18,19]. 

Záležitost využívání deš ových a šedých vod nabízí velký potenciál v oblasti ekonomie 

a ekologie. Nejvhodn jší uplatn ní nachází investice do systému na využití deš ových nebo 

šedých vod u objekt  ob anské vybavenosti, jako nap . u škol, hotel  apod., které naskýtají 

možnosti v tšího využití t chto vod.  

Samotný projekt bude ve výpo tech uvažovat maximální možné obydlení 

dvougenera ního rodinného domu, tj. až 8 osob. Pr m rná denní pot eba vody v byt  bude 

uvažována 150 l/os/den. Vhodnost investice do navrženého systému bude posouzena 

v ekonomickém vyhodnocení. Z informa ního hlediska v rámci ekonomického vyhodnocení 

bude posuzována i varianta po ítající s po tem 6 osob a pr m rnou spot ebou 100 l/os/den.  

Graf .1 - Pr m rná denní pot eba vody v byt  - 150 l/os/den. [27] 
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2.1 Systém vnit ní kanalizace 

Rozmíst ní odpadních potrubí v budov

Pro vedení odpadních potrubí je nejvýhodn jší situování za izovacích p edm t  v 

jednotlivých podlažích nad sebou tak, aby p ipojovací potrubí, které musí mít sklon nejmén

3 %, bylo krátká (do délky 4 m). Vychází - li více p ipojovacích potrubí delších než 4 m, 

uvažujeme o navržení dalšího odpadního potrubí. [32] 

P i rozmís ování odpadních potrubí dbáme, aby za izovací p edm ty mající p ipojení 

nejníže nad podlahou (záchodové mísy, vany, bidety), byly pokud možno blízko k odpadnímu 

potrubí. Odpadní potrubí rozmís ujeme podle polohy za izovacích p edm t  ve vyšších 

podlažích, protože za izovací p edm ty v nejnižším podlaží m žeme napojit pomocí 

p ipojovacích potrubí p ímo na svodné potrubí. [32] 

Dimenzování potrubí vnit ní kanalizace 

Dimenzování potrubí vnit ní kanalizace podle SN EN 12056-2[13], SN EN    

12056-3[14] a SN 75 6760 [12], spo ívá ve stanovení pr toku odpadních vod a návrhu 

jmenovité sv tlosti potrubí, které má hydraulickou kapacitu (maximální dovolený pr tok) 

v tší nebo rovnou vypo tenému pr toku. P i návrhu je t eba respektovat empirické zásady 

uvedené v poznámkách k návrhovým tabulkám s hydraulickými kapacitami potrubí. [32] 

Materiál kanaliza ního potrubí 

Pro vnit ní kanalizaci se dnes nej ast ji používají plastová potrubí. Kameninové, 

litinové, ocelové a vláknocementové potrubí se používá mén . Nejrozší en jším materiálem 

plastových potrubí neukládaných do zem  je polypropylen HT. Polypropylenové potrubí se 

spojuje pomocí hrdel. Krom  jiných materiál  se pro celou vnit ní kanalizaci používá také 

polyetylénové potrubí spojované sva ováním. Potrubí ze šedého nem k eného PVC se dnes 

používá mén , protože p i malých tlouš kách st ny trubky nespl uje požadavky na teplotní 

odolnost. Potrubí ukládaná do zem  se asto provád jí z PVC KG spojovaného hrdly. 

Odpadní potrubí procházející nap . obývacím pokojem je vhodné provést ze zvukov

izola ního materiálu. [32] 

Výhodou potrubí z plast  je odolnost proti korozi a inkrustaci, snadná montáž a nízká 

hmotnost. Nevýhodou je malá odolnost proti požáru a velká délková roztažnost. Potrubí je 

obtížn  recyklovatelné. [3] 
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2.2 Deš ová voda ve zdravotní technice 

Definice 

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

voda definována jako p irozená srážková voda, která nebyla zne išt na použitím. 

Výhody využívání deš ové vody 

Využívání deš ové vody nap íklad v domácnosti je výhodné nejen z d vod

ekonomických, ale také pro její výborné chemické a fyzikální vlastnosti. [31]  

Dále p ispívá k ochran  vodních zdroj  pitné vody a projeví se v úspo e zásob pitné 

vody, stabilizaci hladiny podzemních vod snížením základního vodního odb ru, podpo e 

tvorby spodní vody díky vsakování deš ové vody a výdaj  za vodní zásobování. Další 

prosp ch vyplývá z odleh ení systému kanalizace. [29] 

O velikosti náklad , které je možné ušet it, existují r zné údaje. V tšinou se uvažuje o 

jednotlivých domácnostech. Náklady domácností by p itom mohly poklesnout až o 40%. 

Odhadovaný potenciál úspor u ve ejných budov je dokonce ješt  vyšší. Nap . u škol by bylo 

možné podle odhad  ušet it více než 60% náklad . [29] 

Legislativa 

Využívání deš ových vod SN neomezují. Nesmí však dojít k možnosti ohrožení 

lidského zdraví. 

Požadavky na kvalitu deš ových vod 

Deš ová voda není p irozen  úpln istá. Tím, že p ichází do kontaktu se st ešní 

krytinou, odpadními rourami, filtry, apod. je tato voda zne išt na choroboplodnými zárodky. 

Podle dosavadních zkušeností je ale toto choroboplodné zatížení vody tak nepatrné, že p i 

zodpov dném zacházení s deš ovou vodou nem že dojít k ohrožení zdraví. Z n kterých druh

st ešních krytin (nap . eternit nebo lepenka) se mohou do vody uvol ovat nežádoucí        

látky, proto je jist jší dát p ednost jiným materiál m. [31]
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Užíváním deš ové vody z hlediska jejího složení nesmí dojít: 

• k ohrožení zdraví uživatele, 

• k ohrožení kvality pitné vody, 

• k omezení komfortu užívání vody, 

• ke kontaminaci životního prost edí.         [31] 

Dopl ování zásobníku pitnou vodou 

Dopl ování zásobníku pitnou vodou umož uje erpadlo. Bude-li deš ové vody 

zachycené v nádrži nedostatek, ídící jednotka p edává signál systému dodávky vody z 

vodovodu, a tím zajiš uje p ívod vody do bod  odb ru. [31] 

Filtrace 

Chceme-li používat deš ovou vodu p edevším na zahrad  na zalévání nebo na mytí 

auta, posta í systém, nevyžadující žádnou zvláštní filtraci vody, je vhodné pouze     

zabezpe it, aby do akumula ní nádrže nebylo splavováno listí a další v tší ne istoty, které by 

nádrž zanášely. Využití deš ové vody nap . na praní už vyžaduje kvalitn jší filtraci. [31] 

P i išt ní deš ové vody se uplat ují dva procesy:  

• filtrace  

• sedimentace 

  Sedimentace probíhá bu  v samotné akumula ní nádrži na deš ovou vodu, nebo v 

nádrži usazovací, p edsazené nádrži akumula ní. [31] 

Pro filtraci m žeme použít dva typy filtr  - interní nebo externí. Externí filtry jsou 

samostatné filtra ní šachty, které se napojují mezi okapový svod a jímku. Zpravidla umož ují 

spojení dvou v tví okapových svod  a po p efiltrování vody umožní odtok isté vody do 

jímky a v p ípad  samo isticích filtr  odtok p ebyte né vody a ne istot do kanalizace. Interní 

filtry jsou umíst ny uvnit  nádrže, mají jeden p ítok, odtok vy išt né vody do nádrže a 

možnost napojení p epadového sifonu pro odtok p ebyte né vody. [31] 

Používáme-li deš ovou vodu na praní, nebo splachování WC, kde voda prochází 

jemnými tryskami, je možné použít jemný filtr pro montáž do tlakového potrubí za 

erpadlem.             [31] 
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Akumulace 

Filtrováním deš ové vody pomocí r zných filtr  dochází k odstran ní ne istot a v nich 

p ebývajících bakterií. Deš ový odtok je zaúst n do nádrže (cisterny). K udržení hygieny 

zachycené vody také pochopiteln  p ispívá, pokud je zachycovaná deš ová voda uskladn na 

na chladném míst  a není vystavena p ímému slune nímu zá ení. Nádrže na povrchu terénu 

jsou v tšinou levn jší, jsou však vystaveny vlivu kolísání teplot, sv tla a eventuelnímu 

zne išt ní. Z t chto d vodu se doporu ují (p edevším u nových nebo rekonstruovaných 

objekt ) cisterny umíst né v zemi. Umíst ní nádrží ve sklepech se nedoporu uje (vliv vyšší 

teploty a eventueln  sv tla), pokud se voda ve sklep  skladuje, nemá teplota sklepního 

prostoru p esáhnout 18°C, aby nevzniklo nebezpe í rozvoje mikroorganism . Pro vodu v 

cisternách platí zásada: pokud možno nejmén  sv tla a nejnižší možná teplota. Také se 

doporu uje z hygienických d vod  neskladovat vodu v akumula ní nádrži p íliš dlouho. [31] 

Záv r 

Využívání deš ových vod sebou nese nesporné výhody a systém nevyžaduje složitá 

technologická za ízení. Motivací pro po ízení systému na využívání deš ové vody vnímám 

p edevším zvyšující se náklady na dodávku pitné vody.

2.3 Šedá voda ve zdravotní technice 

Definice 

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

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

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

Výhody využívání šedé vody 

Recyklace šedé vody je ekologicky rozumnou alternativou oproti pitné vod . Šedé 

vody jsou išt ny s malou energetickou a chemickou náro ností oproti odpadní vod , která je 

išt ná centrálními istírnami odpadních vod. Snížení pr tok  odpadních vod jdoucí na 

centrální OV zajistí v tší ú innost a sníží její náklady na išt ní odpadních vod. [27]
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Nap . pr myslová škola v n meckém Wolfbachu využívá filtra ní za ízení na využití 

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

škola ušet í kolem 2 500 Eur. [29]

Legislativa 

Využívání šedé vody, stejn  jako využívání deš ové vody, je vhodný zp sob, jak snížit 

náklady spojené se spot ebou pitné vody a napomáhat životnímu prost edí. Zkušenosti 

s problematikou využití šedých vod v eské republice nejsou dostate n  rozší eny, op tovné 

využití dokonce neomezuje žádný zákon, vyhláška ani p edpis. Avšak nap . v sousedním 

N mecku již existují normy (DIN), které informují o možnostech využití šedých vod a tamní 

firmy nabízejí mnohem širší sortiment za ízení, než je tomu práv  v R. Proto se m že jevit 

tato oblast jako perspektivní s možností nalezení dalšího úsporného potenciálu p i b žném 

provozu rodinných dom  nebo objekt  ob anské vybavenosti.  

Požadavky na kvalitu šedých vod 

Požadavky na kvalitu šedých vod ovliv ují její chemicko-fyzikální vlastnosti, zejména 

se jedná o teplotu, pH, p ítomnost zákalu a plovoucích látek. Šedé vody m žeme rozd lit dle 

zp sobu vzniku a použití na: 

• neseparované šedé vody, 

• šedé vody z kuchyní a my ek, 

• šedé vody z pra ek, 

• šedé vody z umyvadel, van a sprch. 

Lze konstatovat, že nejmén  zatížené jsou vody ze sprch a mytí. Vody z kuchyní jsou 

díky vyšším obsah m zbytk  hodn  zatížené. Na základ  t chto poznatk  lze pak šedou vodu 

d lit na vhodnou pro recyklaci a podmín n  použitelnou pro recyklaci. Vhodná, tedy 

použitelná, je voda z umyvadel, van a sprch, podmín n  použitelná pak voda z kuchy ských 

d ez  a my ek nádobí. Úpravou šedých vod vhodných k recyklaci lze získat kvalitní 

hygienicky nezávadnou užitkovou vodu s kvalitou blízkou pitné vod . Takováto voda je pak 

nazývána bílou vodou a nachází uplatn ní p i splachování toalet, zalévání i praní. [31]
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Odv trání 

Kanalizace na šedou vodu musí být odv trána nad st echu, aby zápach nevnikal do 

objektu. Platí pro ni stejné zásady jako pro každou jinou vnit ní kanalizaci. Taktéž každá 

nádrž na šedou vodu by m la být odv trána. Pokud není možné nádrž odv trat nebo to není 

nutné, musí být navrženo za ízení na išt ní šedé vody t sné proti unikání zápachu. [27] 

Filtrace 

Využívání neseparovaných šedých vod vyžaduje zvýšené nároky na jejich          

išt ní, které probíhá v t chto fázích: 

• hrubá filtrace, 

• filtrace (biologicko-mechanické išt ní), 

• sedimentace, 

• ultrafialové zá ení. 

Hrubou filtrací jsou odstran ny hrubé ne istoty jako vlasy a vlákna. Ne istoty jsou 

odvád ny do kanalizace. Pak voda vstupuje do první fáze biologického išt ní. Zde 

mikroorganismy za podpory kyslíku rozkládají nežádoucí bakterie. Po ur itém asovém 

intervalu se tento proces opakuje. Dále se nechají ástice sedimentovat a odvád jí se 

kanalizací pry . V posledním kroku voda protéká UV lampou, která vodu do istí. Takto 

upravená voda odpovídá kvalit  vody ke koupání. [27] 

Jak již bylo zmín no výše, inspiraci lze hledat p edevším za hranicemi R. 

V N mecku existují r zné zp soby, jak je možné šedou vodu technicky recyklovat. Tato 

technologie se zna n  liší v její složitosti, velikosti, výkonu a kvality. V sou asné dob

p edstavuje nejlepší technologii biologicko-mechanické systémy - išt ní MBR. S ultra-

filtra ní membránou s velikostí pór  0,00005 mm umož uje recyklované vody použít pro 

splachování WC, išt ní, mytí a zavlažování zahrad. 

Obr. . 1 - Vícestup ový recykla ní systém PowerClear Terra n mecké firmy Ewu aqua. [30] 
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Akumulace 

P e išt ná voda je akumulována v zásobníku. Šedou vodu je nutné uchovávat tak, aby 

nedocházelo k r stu mikroorganism . Nejlepší varianta umíst ní zásobníku na šedou vodu je 

v zemi, kde je nízká teplota a málo sv tla. Z hygienických d vod  není vhodné akumulovat 

vodu v zásobníku p íliš dlouho. Další, ale mén  vhodnou variantou, je umíst ní zásobníku 

v suterénu objektu, kde nesmí teplota p ekro it 17°C a je t eba co nejvíce zabránit vniknutí 

sv tla. [27]

Záv r 

V sou asné dob  je využití šedých vod v naší republice teprve na samém po átku, 

zatímco v n kterých státech EU se touto problematikou již široce zabývají. Vzhledem k   

tomu, že se p edpokládá nár st ceny vody, bude znovu užití odpadních vod nabývat na 

d ležitosti i u nás. Op tovné využívání šedých vod je dnes již technologicky možné a 

ekonomicky od vodnitelné, zbývá jen vyjasnit všechny právní aspekty a zajistit p ijatelnost 

takového využívání ve ejností. [28] 
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3. Metodika ešení bakalá ské práce 

3.1 Charakteristika a vyhodnocení vstupních údaj

Odkanalizování objektu 

Objekt RD bude odkanalizován prost ednictvím nové kanaliza ní p ípojky, která bude 

napojena na kanalizaci pro ve ejnou pot ebu. Alternativní ešení odkanalizování RD závisí na 

konkrétních místních podmínkách. Vy išt né odpadní vody lze nap . odvád t do K OV nebo 

do vodního toku v p ípad  nevybudování obecní kanalizace. Jednotlivá ešení mohou být 

v ur itých p ípadech dopln na o návrh vodot sné žumpy. 

len ní odpadního potrubí 

Návrh systému k využití deš ových a šedých vod vyžaduje realizaci složit jšího ešení 

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

realizace trojího odpadního potrubí. První bude zvláš  odvád t deš ové vody. Druhé odpadní 

potrubí bude pro šedé vody, konkrétn  z umyvadel, umývátek, vany a sprch. Na t etí odpadní 

potrubí budou napojeny erné vody (záchodové mísy) a také šedé vody z kuchy ských d ez , 

my ek, automatických pra ek a vpusti, které vyžadují náro n jší zp sob išt ní na op tovné 

využití. Ve svodném potrubí je možno slou it deš ové vody a mén  zne išt né šedé vody. 

Výškové uspo ádání a spádování svodného potrubí 

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

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

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

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

osazení OV a akumula ní nádrže do terénu a zabránit tak nevhodným terénním úpravám.  

Povrch st ešní krytiny 

Svrchní vrstva navržené st ešní konstrukce je hydroizola ní fólie EPDM zatížená 

ka írkem o mocnosti 50 mm. Tento typ st ešní krytiny lze charakterizovat jako vhodný, avšak 

pro výpo et využitelného množství srážek bude odvod ovací plocha snížena sou initelem 

odtoku deš ových vod dle SN 75 6760 [12]. Podle tabulky 9 bude uvažováno se 

sou initelem C = 0,75. Mezi nejvhodn jší povrchy pat í plastové st ešní krytiny a pálené 

tašky. 
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Ro ní úhrn srážek 

Pro pot eby výpo tu se stanoví ro ní úhrn srážek pro lokalitu obce Ropice.  Tento 

meteorologický údaj byl vypo ten aritmetickým pr m rem z p ístupných nam ených údaj

z let 1965-2005 [25], což p edstavuje p esn jší hodnotu než odhad z mapy srážek R. Ro ní 

úhrn srážek iní 1 070 mm. 

Stanovení objemu nádrže 

Výpo et objemu akumula ní nádrže prob hl orienta n  dle kalkulátoru dodavatele [26], 

jehož výstupem je nádrž Columbus XL o objemu 8500 l. V rámci projektu je zvolena 

akumula ní nádrž o nejbližším nižším objemu doporu ené velikosti - Columbus 6 500 a to 

z hygienických d vod , p edevším snížení rizika r stu mikroorganism  a rychlejšího st ídání 

naakumulované vody v nádrži. V neposlední ad  bude tento návrh vhodn jší z hlediska 

nárok  na údržbu a také sníží investi ní náklady o 32% na po ízení akumula ní nádrže. Návrh 

je ješt  posouzen z pravd podobnostního hlediska metodou POPV (p íloha . 9). Výsledkem 

je, že p i respektování vstupních údaj  pro navržený RD a b žného používání, bude pouze ve 

2,6 % p ípadu pot eba dopl ovat akumula ní nádrž pitnou vodou z vodovodního adu. 

Využití šedých vod 

Vzhledem k obecnému nedostatku zkušeností se zp tným využitím neseparovaných 

šedých vod navrhuji v projektu využití nejmén  zatížených odpadních vod z umyvadel, 

umývátek, vany a sprchy. Vhodným za ízením pro tento zp sob by se jevila kombina ní 

dvoukomorová jednotka  RW - GW Combi, používaná v sousedním N mecku. Avšak 

vzhledem k nedostatku technických informací k tomuto za ízení a jeho po izovací cen  bude 

systém na využití šedé a deš ové vody pro RD zvolen jiný a podrobn  popsán v kapitole 3.2. 

Místa použití systému šedých vod budou ozna ena nápisem „Nepitná voda: ŠEDÁ VODA!“. 

Hluk a orosování potrubí 

P i odvodn ní plochých st ech se zpravidla z izují vnit ní deš ové odpadní potrubí. 

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

izolovat a zamezit tak vzniku tepelných most . Tam, kde by mohlo docházet k obt žování 

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

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

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

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



Bakalá ská práce 

24 

3.2 Volba metody ešení využívání deš ových a šedých vod - popis systému 

Schematické zobrazení na obrázku . 2 znázor uje nej ast jší sestavu pro využití 

deš ové vody a je navržena jako ešení v projektu, které bude dopln né o vyskládání dalších 

jednotlivých prvk  umož ující kombinaci využívání deš ových a šedých vod dohromady. 

Tato sestava bude napojena na spole né svodné potrubí odvád jící šedé a deš ové vody.  

Obr. . 2 - Kompaktní provedení pro d m a zahradu s erpacím modulem Essential [26] 

• 1 - Podzemní nádrž Columbus 6500 l  

• 2 - Víko s dvojitou st nou (sou ást dodávky nádrže)  

• 3 - Filtra ní sada (Supra filtr) 

• 4 - Plovoucí sání (sou ást erpadla Essential) 

• 5 - Teleskopická šachtová kopule 

• 6 - erpání a regulace ( erpadlo Essential) 

• 7 - Bezpe nostní p epad do kanalizace pro ve ejnou pot ebu 

ídící jednotka sady Essential bude kontrolovat stav hladiny vody v akumula ní 

nádrži s deš ovou a šedou vodou (Columbus 6 500). Pokud je vody v nádrži dostatek, 

automatický t ícestný ventil erpá a dodává vodu z nádrže. Dojde-li voda v nádrži, t ícestný 

ventil se automaticky p epne na pitnou vodu z vodovodního adu. Voda z adu je pak 

dopl ována do nádržky sady Essential a odtud je erpána erpadlem k za izovacím 

p edm t m. Zap í in ním sifonového systému, který je sou ástí sady, nedochází ke spojení 

vody z vodovodního adu a vody z nádrže dle SN EN 1717.  
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Trojcestný ventil je ovládán p es plovákový spína  (viz obr. . 7). idlo plovákového 

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

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

Vzhledem k návrhu zp sobu využívání t chto vod také na praní bude tlakové potrubí 

za erpadlem dopln no o jemný filtr se zp tným proplachem (viz obr. . 4), ímž bude 

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

istot  p isp je i instalace klidného nátoku (viz obr. . 6), pomocí níž p itékající voda 

nerozví í dno, u kterého mohou sedimentovat p ípadné ne istoty. 

Hlavním cílem erpadla Essential (viz obr. . 3) a nastavením elektronické ídící 

jednotky bude dát p ednost používání deš ové vody místo vody z vodovodu.  

Obr. . 3 - Sada ESSENTIAL pro domácí využití [26] 

Obr. . 4 - Jemný filtr se zp tným proplachem F76S [26] 
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Obr. . 5 - Akumula ní nádrž Columbus 6 500 [26] 

Obr. . 6 - Klidný nátok [26] 

Obr. . 7 - Kabel s idlem pro trojcestný ventil [26] 

Obr. . 8 - Plovoucí sání [26] 
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  Pro správnou funkci navrženého systému je zapot ebí d kladné dodržování 

následujících opat ení: 

• akumula ní nádrž bude umíst na na severní sv tovou stranu v blízkosti RD, tedy 

v chladném míst  s minimálním p ímým sv tlem, ímž se zabrání podpora vzniku 

mikroorganism  vlivem tepla, 

• nahromad nou deš ovou a šedou vodu není vhodné v nádrži dlouho zdržovat. Nádrž je 

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

potrubí, 

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

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

bez obsahu fosfát , 

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

• údržba filtru minimáln  1x za 30 dní, 

• zajišt ní kontroly st ešních vtok  a odstra ování ne istot (vhodné po každém v tším 

dešti, 

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

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

normy SN EN 1717 [24], 

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

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

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

nadbyte ného množství, 

• zajistit informovanost o výše zmín ných opat ení všem len m domácnosti a jiným 

uživatel m, kte í se mohou dostat do styku s navrženým systémem využití šedých vod 

z umyvadel, umývátek, vany a sprchy. Místa použití systému šedých vod budou 

ozna ena nápisem „Nepitná voda: ŠEDÁ VODA!“. 

Deš ová a šedá voda bude využívána bez hygienického rizika na splachování toalet, 

praní, úklid, zalévání zahrady a išt ní zpevn ných ploch. 

Využívání šedé a deš ové vody m že uspo it až 77 l pitné vody na osobu a den v RD 

(viz Graf . 1). P i uvažování maximálního dovoleného obydlení RD osmi osobami by denní 

úspora inila 616 l (cca 38,50 K /den)!
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3.3 Ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení spo ívá ve stanovení p edpokládaných po izovacích náklad

na systém využívání deš ových a šedých vod a zjišt ní návratnosti investice do systému 

vložené. 

Tab. . 1 - Po izovací náklady na systém využívání deš ových a šedých vod. 

Název Množství  Cena v K  (bez DPH) 

Akumula ní nádrž Columbus 6 500 l, poklop 1 ks 45 824,- [26] 

Šachtová kopule pro hlubší uložení, Ø600 mm 1 ks 3 977,- [26] 

Sada pro klidný nátok 1 ks 1 495,- [26] 

Jemný filtr se zp tným proplachem Honeywell 1 ks 4 330,- [26] 

P epadový sifon 1 ks 2 376,- [26] 

Sada Essential 1 ks 17 280,- [26] 

Plovoucí sání v etn  zp tné klapky, hadice 3 m 1 ks 1 590,- [26] 

Odv trávací hlavice DN 100 1 ks 377,- [26] 

WAVIN Ø400/160, typ 1 1 ks 2 923,- [38] 

Potrubní materiál v etn  provedení (kanalizace) 1 soubor 20 600,- [39] 

Potrubní materiál v etn  provedení (vodovod) 1 soubor 6 498,- [39] 

Výkopové práce (nádrž + šachta) 1 soubor 15 799,- [39] 

DPH 20% 24 686,- 

Mimostaveništní doprava 1,5% 1 851,- 

Režie 1% 1 234,- 

Likvidace odpad  0,5% 617,- 

Rezerva 6% 7 405,- 

Celkem 160.000,- 

Výpo et je zjednodušený, nezahrnuje nap . náklady na dopoušt ní pitné vody do 

nádrže b hem období sucha, údržbu, cenu elektrické energie ( erpadlo, ídící jednotka), 

obnovovací náklady, budoucí r st DPH, nerozlišuje využívání deš ových a šedých vod 

v zimním období a jiné zanedbané náklady spojené s po ízením systému na využívání 

deš ových a šedých vod.  
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Budoucí r st ceny za pitnou vodu je uvažován ve výpo tu v etn  inflace se snahou 

získání co nejp esn jšího výsledku ekonomického vyhodnocení. Pr m rná hodnota inflace dle 

eského statistického ú adu za poslední desetiletí v eské republice je 2,54% [33]. Poslední 

meziro ní navýšení ceny za vodné a sto né je 4,7% [34]. Odhad inflace a r stu ceny za vodné 

a sto né je velmi náro né a závisí na mnoha faktorech, avšak jedná se o položku, která m že 

mít zásadní vliv na celkovou návratnost investice. Ve snaze áste ného pokrytí r stu cenové 

hladiny v ase tak bude ve výpo tu uvažováno s meziro ní inflací 2%, zohledn ní r stu ceny 

za vodné a sto né bude vyjád eno mírou 3%. 

Je uvažováno s denní pot ebou 150 l/os/den a po tem 8 osob. 

Tab. . 2 - Ekonomické vyhodnocení - návratnost investice. 

Rok Ro ní 

úspora 

vody [m3] 

Cena za vodné 

a sto né 

[K /m3] 

Korekce ceny V+S o 

vliv inflace a r st 

ceny [K /m3] 

Úspora 

za rok 

v K

Celková 

úspora 

v m3

Celková 

úspora 

v K

2011  -  62,37,- [34] 65,49,-  -  -  -  

2012  - 65,49,- 68,76,-  -  -  - 

2013  - 68,76,- 72,20,-  -  -  - 

2014 225 72,20,- 75,81,- 17 058,- 225 17 058,- 

2015 225 75,81,- 79,60,- 17 910,- 450 34 968,- 

2016 225 79,60,- 83,58,- 18 806,- 675 53 774,- 

2017 225 83,58,- 87,76,- 19 746,- 900 73 520,- 

2018 225 87,76,- 92,15,- 20 734,- 1125 94 253,- 

2019 225 92,15,- 96,76,- 21 770,- 1350 116 024,-

2020 225 96,76,- 101,59,- 22 859,- 1575 138 882,-

2021 225 101,59,- 106,67,- 24 002,- 1800 162 884,-

Celková návratnost investice vložené do po ízení systému pro využití deš ových a 

šedých vod je p ibližn  8 let. 

Pozn.: P i úsporn jším využívání vody v domácnosti a nižším nebo nepravidelným 

obydlením dvougenera ního rodinného domu potrvá návratnost investice déle. V p ípad

denní spot eby 100 l/os/den a po tem 6 osob iní ro ní úspora pitné vody 112 m3 a celková 

návratnost investice potrvá necelých 14 let. 
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A. Pr vodní zpráva 

a) Identifika ní údaje 

Název akce:   Novostavba RD v Ropicích

Umíst ní stavby:  Parcela . 1837/3 

Katastrální území:  Ropice 741167 

Kraj:    Moravskoslezský 

Ú el stavby:   Budova k bydlení 

Stavebník:  Jan Beneš 

    Jiráskova 283, Brodek u P erova 

Projektant:   Pavel Gergela 

    Školní 33/364, Haví ov - Šumbark 

Dodavatel:  Ur en na základ  výb ru stavebníka 

Stavební ú ad:  Ropice 

    . p. 110, 739 56 

Ú el dokumentace: Dokumentace pro provád ní stavby 

b) Údaje o stavebním pozemku 

Tab. . 3 - Údaje o stavebním pozemku 

Dosavadní využití Orná p da 

Zastavitelné území Ano 

Stavební pozemek Parcela . 1837/3  

Majetkoprávní vztahy Vlastníkem je stavebník 
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Stavba není umíst na v rozporu se zám ry územního plánování, zejména s územn

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

o asanaci území.  

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

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

. 269/2009 Sb., zejména je v souladu s územním plánem obce Ropice ve zn ní zm ny . 1 

schváleného návrhu ÚPD dne 26. 6. 2006 p i XVII. zasedání ZO s nabytím ú innosti 

vyhláškou obce o závazné ásti ÚPD dne 11. 7. 2006 formou OZV . 1/2006. Stavba se 

nachází v zón  „plochy rodinných dom “ (územn  zastavitelné území - p ípustná je mj. 

výstavba RD, drobné stavby, které plní funkci dopl kovou ke stavb  hlavní, apod.). V míst

stavby nebyla vydána stavební uzáv ra a opat ení o asanaci území. 

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

Tab. . 4 - Údaje o pr zkumech a o napojení na infrastrukturu 

Provedené 

pr zkumy 

Místní šet ení na pozemku 

Hydrogeologický pr zkum 

M ení radonu 

Stanoviska provozovatel  sítí 

Napojení na 

dopravní 

infrastrukturu 

P ístup na parcelu . 1837/3 bude po pozemku obce Ropice - p. . 

1912, která je v katastru nemovitostí evidována jako ostatní plocha 

(stávající asfaltová obecní komunikace). 

Napojení na 

technickou 

infrastrukturu 

Napojení na obecní vodovod  

Napojení na elektrickou energii 

Deš ové vody budou znovu využity navrženým systémem pro 

využití deš ových vod a také likvidovány napojením na kanalizaci 

pro ve ejnou pot ebu. 

Splaškové vody budou likvidovány v balené domovní OV i 

akumulovány pro zp tné využití a také napojeny na kanalizaci pro 

ve ejnou pot ebu. 
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d) Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán

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

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

D. Dokladová ást. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

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

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

požadavcích na stavby a související právní p edpisy. 

Obecné požadavky na výstavbu stanoví zejména vyhláška . 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území ve zn ní vyhlášky . 269/2009 Sb., s vyhláškou . 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška . 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb a vyhláška . 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. 

Vyhláška . 501/2006 Sb. stanoví obecné požadavky na využívání území p i 

vymezování ploch a pozemk , p i stanovování podmínek k jejich využití a umís ování staveb 

na nich. Soulad stavby s vyhláškou . 23/2008 Sb., eší samostatná ást PD - požárn

bezpe nostní ešení (viz souhrnná technická zpráva, bod . 3). Vyhláška . 398/2009 Sb. se na 

projednávanou stavbu nevztahuje. 

f) Údaje o spln ní územních podmínek 

Projektová dokumentace spl uje podmínky kladené na území, na kterém je postavena 

stavba; spl uje zp sob využití území v souladu s územním plánem obce a definice a regulace. 

g) V cné a asové vazby 

Pro zahájení výstavby hrubé stavby RD není nutné napojení na inženýrské sít . Po 

dokon ení výstavby základové desky bude nutné z ídit p ípojku elektrické energie.  

P ed dokon ením stavby je nutné zprovozn ní domovní OV a systému na zp tné 

využití deš ových a šedých vod. 
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h) P edpokládaná lh ta výstavby a popis postupu výstavby 

Realizace stavby bude zapo ata po nabytí právní moci DPS. Postupn  budou 

realizovány zemní práce, hrubá stavba a následovat budou dokon ovací práce v interiéru RD 

a dokon ovací práce v exteriéru. Délka realizace stavby by nem la p ekro it 24 m síc . 

i) Statistické údaje 

Tab. . 5 - Statistické údaje RD 

SO 1 RD

Typ stavby Bytová, samostatn  stojící

Orienta ní hodnota stavby 4.750 tis. K  bez DPH

Po et byt 2

Zastav ná plocha 147,36 m2

Obestav ný prostor  880 m3

Podlažní plocha 179,34 m2

Bytová plocha  174,50 m2

Nebytová plocha  Technická místnost 4,84 m2
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

a) Zhodnocení staveništ

Staveništ  bude umíst no na parcele . 1837/3 v obci Ropice (kat. území Ropice). 

Z hlediska prostorových požadavk  a umíst ní je na parcele o vým e 1 849 m2 dostatek 

prostoru pro umíst ní za ízení staveništ . P íjezdové komunikace jsou také dostate n

dimenzovány a nebude tedy t eba ešit zásobování stavby netypickými zp soby.  

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 

Stavba je umíst ná na parcele . 1837/3 v obci Ropice v její st ední ásti. Parcela se 

nachází v prostoru parcel, které jsou ur eny pro individuální bytovou výstavbu. Umíst ní 

stavby na pozemku je z ejmé ze situace. Návrh architektonického ešení stavby vychází 

z využití orientace objektu ke sv tovým stranám v etn  orientace pobytové ásti objektu 

k Beskydám. Bohaté prosklení obytných místností z jihu a západu umož uje osv tlit interiér 

obytného prostoru a opticky propojit obytný prostor s vn jším prostranstvím.  

Stavba respektuje požadavky investora na vzhled a funk nost stavby. 

c) Technické ešení s popisem staveb a ešení vn jších ploch 

Na parcele . 1837/3 v obci Ropice bude realizována pozemní stavba SO 1 -

novostavba rodinného domu se zastav nou plochou 147,36 m2. Dále bude celý pozemek 

oplocen, v severovýchodní ásti bude oplocení vybaveno bránou pro vjezd vozidel na 

pozemek a ve východní ásti brankou pro p ší.  

SO 1 bude napojen na inženýrské sít  v podob  vodovodní a kanaliza ní p ípojky a 

dopojení elektrické energie. 

Pro p íjezd a parkování vozidel a p ístupové cesty zbudovány v severovýchodní ásti 

parcely nové zpevn né plochy ze zámkové dlažby 85 m2 a d ev ná terasa na jihozápadní 

stran  RD vým ry 75 m2.  
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Tab. . 6 – Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní 

infrastrukturu 

• P ístup na parcelu . 1837/3 bude po pozemku obce Ropice - 

p. . 1912, která je v katastru nemovitostí evidována jako 

ostatní plocha (stávající asfaltová obecní komunikace). 

Napojení na technickou 

infrastrukturu 

• Napojení na obecní vodovod  

• Napojení na elektrickou energii 

• Deš ové vody budou znovu využity navrženým systémem 

pro využití deš ových vod a také likvidovány napojením na 

kanalizaci pro ve ejnou pot ebu. 

• Splaškové vody budou likvidovány v balené domovní OV 

i akumulovány pro zp tné využití a také napojeny na 

kanalizaci pro ve ejnou pot ebu. 

e) ešení technické a dopravní infrastruktury 

Napojení na obecní vodovod bude nov  z izované. Vodom rná sestava bude ve 

vodom rné šacht  na pozemku stavebníka.  

Napojení objektu bude na novou p ípojku elektrické energie, která je na pozemku. 

Elektrom r se bude nacházet v pilí i na hranici pozemku. Pilí  bude sou ástí nov

budovaného oplocení parcely a p ístupný bude z ulice. Kryt bude uzamykatelnými dví ky. 

Splaškové erné vody budou likvidovány v balené domovní OV a dále spole n

s p epadem z akumula ní nádrže pro deš ové vody odvád ny do jednotné obecní kanalizace. 

Doprava v klidu bude zajišt na na zpevn ných plochách p ed objektem s kapacitou 

pro odstavení 2 osobních vozidel. 

Parcela . 1837/3 se nenachází v zón , kde je t eba zajistit dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území.  

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

Stavbou a jejím provozem nedojde k zhoršení vlivu na životní prost edí. Za likvidaci 

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

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

komunálního odpadu vzniklého p i užívání stavby je zodpov dný stavebník. 
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g) ešení bezbariérového užívání ve ejn  p ístupných ploch a komunikací 

Na parcele . 1837/3 není žádný ve ejn  p ístupný prostor a není tedy t eba ešit 

bezbariérovost jejího užívání. P esto je bezbariérov ešena celá p ístupová plocha p ízemí 

RD. 

h) Pr zkumy a m ení 

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

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

sv tovým stranám, ochran  p ed nebezpe ím p ítomnosti radonu a zp sob založení objektu 

vzhledem k IGP. 

i) Údaje o geodetických podkladech 

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

podob  a místní šet ení na parcele 1837/3. Podkladem bylo polohopisné a výškopisné 

zam ení pozemku zpracované geodetem pro pot eby novostavby RD, zpevn ných ploch a 

sítí. 

j) len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

Tab. . 7 - len ní stavby 

SO 1 Novostavba rodinného domu 

SO 2 Novostavba zpevn ných ploch 

SO 3 Novostavba oplocení pozemku 

SO 4 P ípojka vodovodu 

SO 5 P ípojka kanalizace 

SO 6 P ípojka NN 

SO 7 OV SC8 

SO 8  Akumula ní nádrž Glynwed 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 Deš ové vody budou akumulovány v nádrži na deš ovou vodu, likvidovány 

zasakováním na pozemku stavby nebo odvád ny ze zpevn ných ploch do jednotné 

kanalizace. Splaškové erné vody budou likvidovány v balené domovní OV. N které 

splaškové šedé vody budou navrženy ke zp tnému využívání. 

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

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

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

Nezastav né plochy, které p iléhají k objektu nebo navazují na zpevn né plochy, 

budou ozelen ny. Trávníkové plochy budou kombinovány s ucelenou skupinovou výsadbou 

d evin a kv tin.  

2. Mechanická odolnost a stabilita 

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

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

svislé konstrukce a vodorovné konstrukce stropu. 

a) Z ícení stavby nebo její ásti 

Objekt rodinného domu je navržen tak, aby zatížení na stavbu p sobící v pr b hu 

výstavby a užívání nem lo za následek z ícení stavby nebo její ásti. 

b) V tší stupe  nep ípustného p etvo ení 

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

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

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

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

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

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

Tento zat žovací stav se na stavb  nevyskytuje. 

3. Požární bezpe nost 

Požární bezpe nost není p edm tem zadání bakalá ské práce. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

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

zdraví a životního prost edí. 

5. Bezpe nost p i užívání 

Návrh spl uje bezpe nostní p edpisy p i užívání stavby. Jedná se p edevším o spln ní 

bezpe nostních norem spojených s elektrickým proudem a elektrickými za ízeními, 

bezpe nost použitých materiál  a konstrukcí. 

6. Ochrana proti hluku 

Navržený objekt spl uje p edepsané požadavky na zvukovou nepr zvu nost 

obvodového plášt  objektu. 

Realizace stavby bude probíhat pouze v denní dobu od 7:00 do 20:00.  

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Navržené skladby konstrukcí byly posouzeny a vyhodnoceny dle SN 73 0540-2 

(2011) [9] na požadované hodnoty sou initele prostupu tepla a také pokles dotykové teploty -

p íloha . 2. Byl proveden výpo et celkových teplených ztrát objektu obálkovou metodou - 

p íloha . 3. Orienta ní posouzení a vyhodnocení dvourozm rného stacionárního pole teplot 

vybraných detail  objektu rodinného domu je sou ástí p ílohy . 4.  Energetický štítek obálky 

budovy je uveden v p íloze . 5. 

8. P ístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Dle požadavk  investora stavba RD nebude ešena z hlediska bezbariérového užívání 

stavby. Bezbariérov  bude ešena celá p ístupová plocha p ízemí RD. 

9. Ochrana stavby p ed vlivy vn jšího prost edí 

Stavba RD je navržena s konstrukcemi zabra ujícími prostupu radonu do vnit ního 

prost edí stavby. U objektu se nevyskytují agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, 

ochranná a bezpe nostní pásma apod. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude mít dopad na ochranu obyvatelstva z hlediska spln ní základních 

požadavk  na situování a stavební ešení stavby. 
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11. Inženýrské objekty 

a) Odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod 

Odvodn ní RD bude provedeno pomocí vnit ní deš ové kanalizace svedené do 

akumula ní nádrže, p epad bude odvád n do jednotné kanalizace. Odpadní splaškové vody 

budou likvidovány v balené domovní OV a dále odvád ny do jednotné kanalizace. Deš ové 

vody ze zpevn ných ploch z betonové zámkové dlažby budou odvád ny terasovým vtokem 

do jednotné kanalizace. Likvidace deš ových vod z ostatních ploch bude probíhat 

zasakováním.  

b) Zásobování vodou 

Objekt RD bude napojen na novou p ípojku vodovodu - na ve ejnou vodovodní sí

zásobující pitnou vodou. P ipojení na vodovodní ad bude novou p ípojkou. 

c) Zásobování energiemi 

K objektu RD bude provedeno napojení elektrické energie z nové p ípojky. 

Elektrom r se nachází v pilí i, na hranici pozemku. Pilí  bude sou ástí nov  budovaného 

oplocení parcely. 

d) ešení dopravy 

K objektu bude p íjezd z obslužné komunikace (p. . 1912). Na pozemku stavebníka 

bude zajišt na doprava v klidu pro dv  osobní vozidla na zpevn ných plochách z betonové 

dlažby p i vjezdu na pozemek. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav 

Zpevn né plochy v severovýchodní ásti parcely budou sloužit pro pohyb osob a 

vozidel. Nášlapná vrstva bude z betonové zámkové dlažby BEST, ve struktu e vybrané 

stavebníkem. Na jihozápadní stran  RD budou zpevn né plochy vytvo eny formou d ev né 

terasy. Nezastav né plochy, které p iléhají k objektu nebo navazují na zpevn né plochy, 

budou ozelen ny. Trávníkové plochy budou kombinovány s ucelenou skupinovou výsadbou 

d evin a kv tin.  

f) Elektronické komunikace 

Objekt nebude p ipojen na elektronické komunikace. 
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C. Situace stavby 

a) Situace širších vztah

- Není p edm tem požadovaného rozsahu bakalá ské práce. 

b) Koordina ní situace stavby 

Koordina ní situace stavby viz výkres . 1. 
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D. Dokladová ást 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr b hu zpracování PD 

- Není p edm tem požadovaného rozsahu bakalá ské práce. 

b) Pr kaz energetické náro nosti budovy 

Energetický štítek obálky budovy je uveden v p íloze . 5. 
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E. Zásady organizace výstavby 

a) Staveništ

Staveništ  bude umíst no pouze na parcele stavebníka. Úpravy pro pot eby staveništ

budou spo ívat v sejmutí ornice v prostoru staveništ  na dobu realizace stavby.  

Staveništ  bude po celou dobu realizace stavby oploceno nebo jiným zp sobem 

odd leno od ve ejného prostranství. Dále bude staveništ  ozna eno varovnými cedulemi 

„Zákaz vstupu na staveništ “. 

Pro pot eby mezideponie bude použit prostor na pozemku stavebníka. Veškerá zemina 

ze zemních prací bude použita na zásypy a rozprost ena na parcele stavebník p i úprav

zahrady.  

P íjezd a p ístup na staveništ  je po obecní obslužné komunikaci ve vlastnictví obce 

Ropice. 

b) Významné sít  technické infrastruktury 

V prostoru stavební parcely je nadzemní vedení elektrické energie. P ed zapo etím 

provád ní stavební innosti na parcele zajistí stavebník vyzna ení t chto vedení tak, aby se 

p edešlo p ípadným kolizím s vlastním vedením. 

c) Napojení staveništ

Staveništ  bude napojeno na zdroje vody a elekt iny pomocí nov  budovaných p ípojek 

t chto sítí, které budou realizovány p i stavb . V p ípad , že nebude možné p ed zapo etím 

stavby využít t chto nov  budovaných p ípojek, bude t eba zajistit dostupnost t chto zdroj

na náklady stavebníka jiným do asným zp sobem. 

d) Úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob 

Na staveništ  bude zamezeno vstupu t etích osob pomocí odd lení staveništ  od 

prostranství a z etelným ozna ením staveništ  výstražnými cedulemi. Staveništ  nebude 

p ístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

e) Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm

Staveništ  bude umíst no na pozemku stavebníka a nebude mít dopad na ve ejné zájmy.   
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f) Za ízení staveništ  v etn  využití nových a stávajících objekt

Za ízení staveništ  bude spo ívat v prostorech ur ených pro mezideponii zeminy, 

mezideponii ornice, prostor pro sypké materiály, prostor pro stavební materiál a prostor pro 

umíst ní kontejneru ur eného pro ukládání ná adí.  

V okolí staveništ  se nenacházejí objekty, které by bylo možno využít pro za ízení 

staveništ .  

g) Popis staveb za ízení staveništ  vyžadující ohlášení 

Na staveništi se nebudou vyskytovat stavby, pro které by bylo t eba ohlášení. 

h) Bezpe nost a ochrana zdraví 

P i provád ní veškerých stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpe nosti a 

ochrany zdraví p i práci v souladu s platnými p edpisy a na ízeními, zejména NV . 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

staveništích, a dále pak dle vyjád ení správc  jednotlivých dot ených inženýrských sítí. 

Dalším provád cím p edpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpe ím pádu 

z výšky nebo do hloubky, je NV . 362/2005 Sb. 

Respektován musí být také § 15 zákona . 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní 

vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci). [6] 

Investor si nechá p ed zahájením prací vytý it veškerá podzemní vedení, aby nedošlo 

k jejich poškození. 

i) Ochrana životního prost edí 

Vlastní stavební innost, která bude probíhat na parcele, nesmí zp sobit únik škodlivých 

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

mechaniza ních prost edk  dodavatele p i výjezdu na ve ejné komunikace.  
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j) Harmonogram 

P edpokládaný harmonogram výstavby – možnost kontrolních prohlídek: 

Tab. . 8 - P edpokládaný harmonogram výstavby 

innost Termín 

Zahájení stavby Po nabytí právní moci DPS 

Hrubá stavba + zast ešení Do 20. 12. 2012 

Dokon ení stavby Do 20. 12. 2013 
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F. Dokumentace stavby 

a) Ú el a popis objektu 

P edm tem projektu je novostavba RD na parcele . 1837/3 v obci Ropice (kat. území 

Ropice). Stavba je navržena jako dvoupodlažní, nepodsklepená.  

V blízkém okolí novostavby RD budou provedeny zpevn né plochy, sloužící 

k parkování a pojížd ní osobních vozidel a k rekreaci obyvatel rodinného domu. Na parcele 

.1837/3 v její severovýchodní ásti budou zpevn né plochy ze zámkové dlažby, na 

jihozápadní stran  rodinného domu budou zpevn né plochy vytvo eny formou d ev né terasy. 

Uživatelem stavby bude stavebník s rodinou, p edpokládá se bydlení pro 7 - 8 osob.  

b) Zásady architektonického, funk ního a dispozi ního ešení 

Stavba je umíst ná na parcele . 1837/3 v obci Ropice. Jedná se o rodinný d m se 

dv ma bytovými jednotkami. 

Parcela se nachází v prostoru parcel, které jsou ur eny pro individuální bytovou 

výstavbu. Umíst ní stavby na pozemku je z ejmé ze situace. Návrh architektonického ešení 

stavby vychází z využití orientace objektu ke sv tovým stranám a k horizontu Beskyd, která 

se táhne od jihovýchodu k jihozápadu.  

Objekt je koncipován s ohledem na jednoduché zakomponování objektu ze strany 

p íjezdové komunikace (východu) - jako nevýrazná stavba. Bohaté prosklení obytných 

místností z jihu umož uje osv tlit interiér obytného prostoru a opticky propojit obytný prostor 

s vn jším prostranstvím, které pozvolna p echází nejprve v terasu a následn  v upravenou 

zahradu a kon í zalesn ným horizontem pahorkatiny Beskyd.  

Objekt RD bude dvoupodlažní, nepodsklepen. P esazená ást stavby vytvá í p irozené 

p est ešení vstupu do objektu. První vstup je do technické místnosti. Do první bytové 

jednotky se vstupuje v p ízemí st edními vstupními dve mi. Za vstupními dve mi je vstupní 

hala, ze které je p ístupné samostatné WC pod schodišt m. Ze vstupní haly je vstup do 

obytného prostoru, který integruje zóny sloužící jako jídelna, obývací pokoj a kuchy ský 

kout. Z obytného prostoru je vstup do pracovny a po schodišti pak vstup do druhého podlaží. 

Na podlaží je ze schodiš ové haly p ístup do dvou d tských pokoj , ložnice s šatnou a 

koupelny s další samostatnou toaletou.  
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Druhá bytová jednotka je p ístupná také z p est ešení. Vstupuje se do haly, ze které jsou 

p ístupné koupelna s WC a obytný prostor, který integruje zóny sloužící jako jídelna, obývací 

pokoj a kuchy ský kout. Z obytného prostoru je p ístup do ložnice. 

Bytová jednotka ozna ena jako byt A je ur ena pro bydlení mladší generaci. Bytová 

jednotka s ozna ením B je ur ena pro obývání starší ze dvou generací (rodi i / prarodi i). 

V dob  nastání p im ené situace s v kem bude vhodné dovybavit místnosti koupelen o 

protiskluzové rohože, pop . jiná bezpe nostní opat ení. 

c) Statistické údaje, orientace, osv tlení a oslun ní 

Statistické údaje 

Tab. . 5 - Statistické údaje RD 

SO 1 RD

Typ stavby Bytová, samostatn  stojící

Orienta ní hodnota stavby 4.750,00 tis. K  bez DPH

Po et byt 2

Zastav ná plocha 147,36 m2

Obestav ný prostor  880 m3

Podlažní plocha 179,34 m2

Bytová plocha  174,50 m2

Nebytová plocha  Technická místnost 4,84 m2

Osv tlení 

Osv tlení objektu bude denním sv tlem. Um lé osv tlení bude pouze dopl kové k 

dennímu sv tlu. V RD není požadavek na intenzitu osv tlení. 

Orientace a oslun ní 

Orientace objektu ke sv tovým stranám v etn  vhodné volby velikosti a rozmíst ní 

okenních výplní zajistí spln ní požadavku na oslun ní objektu. Díky této orientaci bude 

bohat  spln n požadavek oslun ní alespo  1/3 podlahové plochy po dobu nejmén  90 min 

dne 1. b ezna p i výšce Slunce nad horizontem nejmén  5° a zanedbání obla nosti. 
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d) Technické a konstruk ní ešení objektu 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený se zd ným konstruk ním 

systémem v 1.NP, 2.NP je ešeno z konstruk ního hlediska jako d evostavba. 

První nadzemní podlaží objektu je navrženo v systému Porotherm pro 

nízkoenergetický standard ( ešení nízkoenergetického domu není sou ástí rozsahu bakalá ské 

práce, tématem je vnit ní kanalizace). Dodrženy musí být veškeré technologické postupy a 

detaily (p edevším u stavebních otvor ) dle systému Porotherm.  

Druhé nadzemní podlaží je z d ev né rámové konstrukce z fošen 60/160 mm 

v základním modulu 625 mm sestávajících na masivních patních trámech 160/240 mm, které 

budou bodov  nebo liniov  podep eny a ukotveny do v nce ocelovými kotvami do betonu. P i 

staveništní montáži musí být zajišt na ochrana parozábrany proti mechanickému poškození. 

 Je navržena jednopláš ová plochá st echa, prefamonolitická stropní konstrukce 

z keramobetonových nosník  POT se sva ovanou prostorovou výztuží s cihelnými vložkami 

MIAKO a monolitické železobetonové schodišt . Sv tlá výška obou nadzemních podlaží je 

shodná 2 600 mm. 

 Výpis skladeb jednotlivých konstrukcí je uveden v p íloze . 1. 

• Zemní práce 

V celé zastav né ploše + min. 1 metr na každou stranu je t eba provést skrývku ornice 

v tl. 250 mm, jež se uloží na mezideponii na jihozápadní ásti parcely. Tato ornice bude 

zp tn  použita pro terénní úpravy kolem objektu po jeho dokon ení.  

Výkopy spo ívají ve strojním provedení výkop  zemních rýh s ru ním do išt ním pro 

základové pásy a vedení inženýrských sítí. Rýhy pro základové pásy se provedou v ší i      

600 mm do hloubky -1,300 m a -1,100 m, v místech prohloubení základ  až do hloubky         

-1,450 m. T ída t žitelnosti zeminy 3, st ny výkopu budou svahovány pod úhlem 60°. 

Hladina spodní vody byla naražena v hloubce -2,5 m, zemní práce nebudou ovlivn ny 

hladinou spodní vody. Dle výsledk  pr zkumu m ení radonu je stanoveno radonové riziko 

jako nízké. 

Na ešeném území se nenachází žádný vzrostlý hmotov  a v kov  významný strom. 

Sou asná zele  je pouze v zatravn ní pozemku.  
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• Základy 

Pod nosné zdivo jsou navrženy základové pásy z betonu C16/20 tl. 500 mm a 440 mm. 

Výkop pro základový pás bude p ed betonáží vyrovnán zhutn ným št rkovým podsypem fr. 

4/32 pro zlepšení vlastností základové spáry. Pod základ bude uložen zemnící pásek FeZn 

30/4 mm, jež se v protilehlých rozích vyvede pomocí kulatiny FeZn pr m ru 10 mm délky 

1,5 m nad terén. 

V základových pásech je nutno provést prostupy pro vedení ZTI a p ívod elektrické 

energie.  

Po provedení základových pas  se provede zásyp št rkem v . zhutn ní na 0,45 MPa; 

rozvody ZTI a elektrické energie. Následn  se provede betonáž podkladní desky tl. 100 mm 

z betonu C16/20 vyztužené u spodního líce - ocel 10 505, KARI sítí 100x100x6 mm. Veškeré 

základové konstrukce jsou nad hladinou podzemní vody, není tedy nutné provád t 

hydroizolaci proti tlakové vod . Posta í hydroizolace proti zemní vlhkosti (viz hydroizolace).  

• Svislé konstrukce 

Obvodové nosné zdivo v 1.NP bude provedeno ze zdícího systému Porotherm Profi 30 

tl. 300 mm celoplošn  na maltu Porotherm Profi DBM. Ve 2.NP bude obvodovou st nu tvo it 

sendvi ová skladba - nosné d ev né fošny profilu 60/160 mm v základním modulu 625 mm 

oplášt né  sádrovláknitými deskami Rigidur 12,5 s vloženou minerální vatou Isover Fassil 16 

tl. 160 mm. Z vnit ní strany skladby bude vzduchová mezera s parozábranou odd lena 

sádrokartonovými deskami Rigips 12,5. P i technologickém postupu výstavby 2.NP je 

nutné dbát na zvýšenou ochranu parozábrany p ed poškozením! Konstrukce je navržena 

pro staveništní montáž dle provád cího podkladu systému Rigips. 

Vnit ní nosné zdivo Porotherm Profi 30 tl. 300 mm a Porotherm Profi 24 tl. 240 mm 

celoplošn  na maltu Porotherm Profi DBM. 

Atikové zdivo 1.NP je tvo eno dv ma adami cihelných blok  Porotherm Profi 24 tl. 

240 mm celoplošn  na maltu DBM. 

Vnit ní nenosné zdivo v 1.NP bude Porotherm Profi 11,5 tl. 115 mm celoplošn  na 

maltu Porotherm Profi DBM. Ve 2.NP tvo í nenosné p í ky sádrokartonová konstrukce        

tl. 100 mm, 150 mm a 200 mm z roštu tvo eného vodorovnými vodítky profil  UW a svislými 

stojinami CW. Rošt je oplášt ný sádrovláknitými deskami Rigidur 12,5 z obou stran 

s vloženou minerální izolací minimální tlouš ky 60 mm zajiš ující zvukovou nepr zvu nost 

Rw =51 dB. 
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• P eklady 

Nad dve ními otvory v p í kách tl. 115 mm budou osazeny p eklady Porotherm     

PTH 11,5 na MC. P eklady budou sp aženy s jednou vrstvou cihel Porotherm 30/24 N 

nadezd ných nad p eklad na maltu M5 (výška maltové ložné spáry 12 mm, výška cihel       

155 mm) 

Vzhledem k velkému množství stavebních otvor  bude proveden monolitický 

betonový p eklad 300/200 mm (240/200 mm). Vyztužení podléhá statickému posouzení. 

• Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce Porotherm se skládá z keramobetonových stropních nosník  POT 

se sva ovanou prostorovou výztuží s cihelnými vložkami MIAKO (190 mm) a betonové 

mazaniny (tl. 60 mm). Celková tlouš ka stropní konstrukce je 250 mm. Stropní nosníky jsou 

uloženy v osových vzdálenostech 500 mm a 625 mm. Budou použity stropní vložky 19/62,5 

PTH; 19/50 PTH, 8/62,5 PTH a 8/50 PTH. 

 Doprava, skladování a montáž musí být provedeny v souladu s technologickými 

postupy a pravidly danými výrobcem. Dodrženo musí být p edevším uložení stropních 

nosník  a stropních vložek na nosný podklad. P ed zahájením realizace stropní konstrukce 

bude provedena kontrola geometrie a rovnosti podklad

• Podhledy 

 Na stropní konstrukci bude proveden sádrokartonový podhled GKB tl. 15 mm (možno 

i 12,5 mm) na zav šeném roštu z CD profil , v sociálních za ízeních pak sádrokartonový 

podhled GKBi. Vytvo ená vzduchová dutina bude sloužit k vedení VZT, ZTI a 

elektroinstalace. 

• St ešní konstrukce 

Pro ob  podlaží je navržena plochá jednopláš ová st echa p it žovaného systému 

Firestone RubberGard EPDM. Odvodn ní bude provedeno pomocí st ešních vtok . P ístup na 

st echu umožní dva ocelové žeb íky.  
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• Schodišt

Objekt RD je dvoupodlažní s využitím vnit ní schodiš ové konstrukce. Schodišt  bude 

provedeno jako monolitické z betonu C 25/30 s výztuží R 16 jakosti 10 505 dle SN 42 5538 

jako samonosné a kotvené do zdi. Nášlapnou vrstvou bude laminát. Jednoramenné smíšené 

schodišt  bude dopln no o ocelové zábradlí kotvené do vnit ní nosné st ny a bude odsazeno 

od povrchu st ny o 50 mm. Minimální ší ka kosého stupn  v nejužším míst  bude 130 mm. 

Výška stupn  je stanovena výpo tem na 175 mm, ší ka stupn  bude 255 mm. Požadavky na 

podchodnou i pr chodnou výšku jsou spln ny. Výpo et schodišt  byl proveden dle SN 73 

4130 [10] a je uveden v p íloze . 6.  

• Podlahy  

ešení podlah odpovídá funkci a provozu jednotlivých prostor. Nášlapné vrstvy budou 

dle výb ru stavebníka - v prostorech s podlahovým vytáp ním bude použita dlažba nebo 

krytiny vhodné pro podlahové vytáp ní. Jako roznášecí vrstva je použit anhydrit o tl. 85 mm 

v 1.NP a tl. 55 mm v 2.NP.  Skladba všech podlahových konstrukcí je uvedena v p íloze . 1. 

• Hydroizolace a parozábrany 

Vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena jedna vrstva asfaltového 

pásu s hliníkovou vložkou Foalbit Al S 40 na penetra ní nát r a bude bodov  natavena.  

D ev ná rámová konstrukce v 2.NP bude chrán na p ed vlhkostí z interiéru 

parozábranou Isocell. P i realizaci nesmí dojít k zabudování technologické i srážkové 

vlhkosti. Na veškeré prostupující prvky musí být parozábrana parot sn  napojena. 

Jako hydroizolace plochých st ech obou podlaží je navržena fólie Firestone 

RubberGard EPDM. 

V sociálních za ízeních bude pod keramickou dlažbou a pod obkladem ve sprchovém 

koutu a prostoru vany provedena st rková hydroizolace AquaFin. 

• Tepelná a kro ejová izolace 

St ešní konstrukce obou podlaží bude tvo ena tepelnou izolací EPS 100 S tl. 300 mm 

se spádovou vrstvou z EPS.  

Kontaktní zateplení zateplovacího systému Baumit Premium EPS F, tl. 200 mm bude 

na všech venkovních svislých st nách. 
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Sokl bude kontaktn  zateplen a proveden v systému Baumit Sokl s Austrotherm XPS 

TOP P tl. 160 mm. 

Kro ejový útlum v podlahách 1.NP zajiš ují desky EPS 150 S, tl. 2x 150 mm a 

ve 2.NP zvuková izolace Isover EPS RigiFloor 4000 tl. 30 mm. 

• Omítky 

Vnit ní omítky budou provedené jako jednovrstvé vápenocementové Porotherm 

Universal tl. 10 mm. 

Fasáda 1.NP bude ešena tenkovrstvou probarvenou omítkou Baumit NanoporTop 

odstínu bílé barvy (Taste of Life 0219), fasáda 2.NP bude provedena v odstínu sv tle hn dé 

(Tasto of Life 0202). Sokl bude opat en omítkou na sokl Baumit MozaikTop, barvy tmav

šedé (Baumit colours of more emotions 3251).  

• Obklady 

Vnit ní obklady budou provedeny jako keramické kladeny do stavebního tmelu. 

Umíst ní a rozm ry obklad  je z ejmé z projektové dokumentace. Vzor a barevnost obklad

dle výb ru stavebníka. 

• Malby a nát ry 

Povrchy vnit ních st n budou opat eny malbami Primalex Polar. Sádrokartonové 

povrchy budou opat eny akrylátová barvou Primalex Karton nebo obloženy keramickým 

obkladem. 

Nát ry dopl kových kovových konstrukcí dv ma vrstvami základního nát ru a 

následn  dvojím emailovým syntetickým emailovým nát rem. Vn jší zábradlí a žeb íky 

budou žárov  pozinkované. 

• Truhlá ské, záme nické, klempí ské a plastové výrobky 

Výpisy truhlá ských, záme nických, klempí ských a plastových výrobk  (v etn

výplní otvor ) nejsou sou ástí požadovaného rozsahu bakalá ské práce. 

Oplechování atik a parapety budou zhotoveny z plechu Al s povrchovou úpravou 

v barv  šedé. Vnit ní parapety budou plastové v barv  dle výb ru stavebníka. Okna a vstupní 

dve e jsou šedá. Na st eše bude po atikách provedeno vedení hromosvodu. 
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• Komín 

Odtah spalin peletkového kotle bude komínovým t lesem systému SCHIEDEL ICS25 

na patní konzole, který je ukotven k fasád  budovy. Jedná se o t ívrstvý, nerezový, tepeln

izolovaný komín s jedním pr duchem.  

• V trání 

V trání bude ve všech místnostech zajišt no dostate nou vým nou vzduchu 

p irozeným v tráním otevíratelnými okny. Nucen  bude p ivád n vzduch do obytných prostor 

a odvád n vzduch bude ze zázemí a chodeb, kde p ivád ný vzduch bude p edeh íván 

odpadním vzduchem v rekupera ní jednotce v technické místnosti. Návrh rekupera ní 

jednotky není sou ástí PD. 

P i osazení zápachový uzáv rek v místnostech, kde se vytvá í podtlak, musí vodní 

uzáv r odolat podtlaku o 1 kPa v tšímu než je podtlak v místnosti [12].

• Venkovní úpravy 

Po obvod  objektu je navržen okapový chodník BEST - Platen 400 x 400 x 50 mm, 

spádovaný min. 1% od objektu.  

Kolem objektu se provedou základní terénní úpravy, a to vyrovnáním terénu v okolí 

novostavby RD a rozprost ení ornice a osetí travinami a osázení ke i a stromy. 

e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor

Navržené skladby konstrukcí byly posouzeny a vyhodnoceny dle SN 73 0540-2 

(2011) [9] z tepeln  technického hlediska na požadované hodnoty sou initele prostupu tepla a 

také pokles dotykové teploty - p íloha . 2. Ve výpo tech je uvažováno se sou initeli prostupu 

tepla otvor  v etn  rám , konkrétn  u dve í UD = 1,2 W/m2K a u oken UW= 0,8 W/m2K. 

f) Zp sob založení objektu 

Zp sob založení byl zvolen na základ  výsledk  IGP. Základové pom ry byly 

vyhodnoceny jako jednoduché. Založení objektu bude na základových pásech z betonu 

C16/20 pod nosnými zdmi, sloupy budou založeny na základových patkách také z betonu 

C16/20. Založení bude provedeno do nezámrzné hloubky. 
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí 

Stavbou a jejím provozem nedojde k zhoršení vlivu na životní prost edí. Za likvidaci 

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

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

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

h) Dopravní ešení 

P ístup na parcelu . 1837/3 bude ze sjezdu ze stávající asfaltové pozemní komunikace 

obce Ropice (p. . 1912). P ístup k hranici pozemku (oplocení) bude proveden ze zámkové 

dlažby BEST a to bezbariérov  - v podélném sklonu max. 2% a o ší ce minimáln  1 500 mm. 

i) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

Ochrana objektu bude zajišt na ochranou proti blesku jímací soustavou. Objekt je dále 

chrán n proti vniknutí radonu hydroizolací z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou Foalbit 

Al S 40. Pozemek bude kompletn  oplocen. 

j) Dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

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

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

požadavcích na stavby a související právní p edpisy. 
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4. Technická zpráva zdravotn  technické instalace 

a) Bilance pot eby vody, popis m ení odb ru vody a její požadované úpravy 

- Není p edm tem požadovaného rozsahu bakalá ské práce. 

b) Popis tlakových pom r  vodovodu, popis erpacích a posilovacích za ízení 

- Není p edm tem požadovaného rozsahu bakalá ské práce. 

c) Popis technického ešení vodovodu, použitých materiál  a postup

- Není p edm tem požadovaného rozsahu bakalá ské práce. 

d) Popis technického ešení kanalizace, použitých materiál  a postup

• Splašková kanalizace 

Návrh p ipojovacího, odpadního a svodného potrubí je proveden dle SN 75 6760 

(Vnit ní kanalizace) [12] a SN 12056-2 (Vnit ní kanalizace - Gravita ní systémy - ást 2: 

Odvád ní splaškových odpadních vod - Navrhování a výpo et) [14]. K ížení potrubí je 

navrženo dle SN 73 6005 (Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení) [22]. 

Splašková odpadní voda je od za izovacích p edm t  svedena pomocí p ipojovacích, 

odpadních a svodných potrubí z objektu do navrženého systému išt ní a op tovného využití.  

Podrobn ji jsou splaškové odpadní vody rozlišeny na erné a šedé vody. Mezi 

za izovací p edm ty odvád jící šedou vodu v navrženém ešení pat í umyvadla, umývátka, 

vana a sprcha. Zbylé za izovací p edm ty budou odvád t ernou vodu ze záchodových mís 

v etn  šedých vod z kuchy ských d ez , my ek, automatických pra ek a podlahové vpusti. 

Potrubí odvád jící pouze šedé vody bude spole n  s deš ovými ústit do akumula ní 

nádrže, odkud budou tyto vody zp tn  využívány. Potrubí odvád jící erné vody spole n

s ostatními šedými vodami bude napojeno na domovní OV, odtok bude dále napojen na 

kanaliza ní p ípojku ústící do jednotné kanalizace pro ve ejnou pot ebu. 

P ipojovací potrubí 

P ipojovací potrubí nev trané je navrženo dle systému OSMA Skolan dB, z odpadních 

trubek a tvarovek z polypropylénu, pln ného minerálem pojivem, se schopností snižovat 

intenzitu hluku. 
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Potrubí je p evážn  vedeno v instala ních p í kách. V jednom p ípad  je vedeno 

v drážce a také v dutin  sádrovláknité p í ky, pop . voln  za kuchy skou linkou. Dimenze 

potrubí jsou ozna eny v p dorysech výkres  kanalizace a jsou p evzaty z katalogu výrobk

OSMA (6/2011) [36]. 

 K napojení za izovacích p edm t  s DN 40 se použijí p ipojovací sifonová kolena 

SKSW (DN 50/40). U každého za izovacího p edm tu bude osazena zápachová uzáv rka 

s výškou vodního sloupce minimáln  50 mm. My ky nádobí budou napojeny na zápachovou 

uzáv rku kuchy ských d ez  pomocí tlakové flexi hadice 3/4”. Napojení automatických 

pra ek bude rovn ž tlakovou flexi hadicí 3/4” na vlastní podomítkovou mechanickou 

zápachovou uzáv rku. Detailní výpis za izovacích p edm t  v etn  p íslušenství je uveden 

v p íloze . 13. Spád všech p ipojovacích potrubí bude proveden ve sklonu 3 %. P echod na 

odpadní potrubí je proveden odbo kami SKEA s úhlem odbo ení 87°. 

Odpadní a spole né v trací potrubí 

Svislé odpadní potrubí bude provedeno dle systému OSMA Skolan dB a bude vedeno 

v instala ních sloupcích a v instala ních p edst nových p í kách ze sádrovláknitých desek 

Rigidur 12,5. istící kusy budou instalovány na odpadním potrubí vždy 1,0 m nad podlahou 

1.NP. P ístup k išt ní bude p es plastová otevíratelná dví ka, která budou vytvo ena 

v sádrovláknitých konstrukcích. Na odpadním potrubí nebudou použity p ivzduš ovací 

ventily.  

Odv trání kanaliza ního systému bude zajišt no spole ným v tracím potrubím, které 

vznikne prodloužením svislého odpadního potrubí a vyvedením potrubí o 500 mm nad úrove

roviny st ešní konstrukce voln  do atmosféry. V trací potrubí bude zakon eno v trací hlavicí 

DN 110 (HL 810.0, HL 810.1). Prostup st echou bude umíst n vždy 1,0 m od atiky (schování 

vystupujícího potrubí za atiku p i pohledu na objekt z upraveného terénu). P i odskocích bude 

dodržen spád 3% sm rem k odpadnímu potrubí, což zajistí dostate né odv trání vnit ní 

kanalizace. Odv tráno bude odpadní potrubí jak pro šedé, tak i erné vody. 

P echod na svodné potrubí bude u DN 110 a DN 160 provedeno p ímo, pro DN 125 

budou použity p echodky SKUHT/KG 125. P i p echodu odpadního potrubí na svodné se 

nebudou zv tšovat dimenze potrubí, kde již bylo jednou kv li odskok m zv tšeno a bude 

provedeno dv ma koleny s úhlem odbo ení 45°, která budou vždy obetonována z d vodu 

zajišt ní stability (opat ení p i obetonování viz montáž a technologické postupy). 
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Svodné splaškové potrubí 

 Svodné splaškové potrubí je provedeno z potrubí systému OSMA KG-Systém 

(PVC)®, kruhové tuhosti SN 4. Potrubí bude položeno nad úrovní základové spáry. Potrubí 

procházející základem bude vždy opat eno ocelovou chráni kou. Potrubí bude uloženo do 

hutn né pískové lože tl. 100 mm a nad jeho horní hranou bude vrstva nadloží o mocnosti 

minimáln  300 mm. Vn  budovy bude dodržena vrstva nadloží 1050 mm, potrubí tak nebude 

nutné izolovat v i vliv m mrazu. 

   Spád svodného potrubí uvnit  objektu je jednotný 2%. Napojení svodných potrubí 

bude provedeno vždy odbo kami KGEA s úhlem odbo ení 45°. 

   Uvnit  domu musí být podle SN EN 12056-1 [13] svodná potrubí pro deš ové vody 

vedena odd len  od svodných potrubí pro splaškové vody. Toto ustanovení normy se výrazn

liší od našich d ív jších zvyklostí, kdy p i napojení domu na jednotnou stokovou sí  mohlo 

svodné potrubí odvád t splaškové a deš ové vody spole n  také uvnit  budov. Proto je 

v p ípadech, kdy se v míst  stavby nachází jednotná stoková sí  a její úprava na oddílnou 

soustavu se nep edpokládá, vhodné provád t i nadále soustavu svodných potrubí uvnit  budov 

jako jednotnou. [3] 

    Spole né svodné potrubí pro deš ové a splaškové vody bude soust e ovat krom

deš ových vod pouze splaškové šedé vody z umyvadel, umývátek, vany a sprchy, nikoliv už 

erné vody ze záchodových mís. Touto ekonomicky p ijateln jší variantou budou deš ové a 

šedé vody svodným potrubím svedeny do akumula ní nádrže, odkud budou zp tn  využívány. 

Dle výpo tu uvedeného v p íloze . 7 nebude mít posouzení celkového pr toku QC vliv na 

slou ení svodného potrubí deš ových a šedých vod ani p i nastání nejnep ízniv jšího stavu 

dlouhodobého deš ového p ívalu. Soustava svodných potrubí je na tuto situaci dostate n

dimenzována. Ležaté potrubí odvád jící erné vody a ve v tší mí e zne išt né šedé vody bude 

ústit do balené domovní OV, kde bude docházet k biologickému išt ní odpadních vod. 

Na obou svodných potrubí vystupující z objektu budou osazeny p ímé revizní šachty 

Wavin Ø400/160, typ I a to p ibližn  1 m od objektu RD. Hlavní istící šachta Wavin 

Ø400/160, typ II je umíst na v míst  styku odtoku vy išt ných odpadních vod z OV, 

p epadu z akumula ní nádrže a odtoku deš ových vod ze zpevn ných ploch. Umíst ní je 

z ejmé z výkresové dokumentace. Odkanalizování objektu pokra uje za hlavní istící šachtou 

kanaliza ní p ípojkou. 
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• Deš ová kanalizace 

Návrh deš ové kanalizace je proveden dle SN 75 6760 (Vnit ní kanalizace) [12] a 

SN 12056-3 (Vnit ní kanalizace - Gravita ní systémy - ást 3: Odvád ní deš ových vod ze 

st ech - Navrhování a výpo et) [15]. K ížení potrubí je navrženo dle SN 73 6005 

(Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení) [22]. 

Deš ové vody budou svedeny z ploché jednopláš ové st echy celkem 5 st ešními 

vtoky HL62.1/1 (DN 110) a budou spole n  s šedými vodami akumulovány v nádrži 

Columbus 6 500. Každý vtok bude opat en záchytným košem a m ížkou. 

Vnit ní odpadní deš ové potrubí 

Svislé odpadní potrubí bude provedeno dle systému OSMA Skolan dB a bude vedeno 

v instala ních sloupcích ze sádrovláknitých desek Rigidur. Na trubky Skolan dB bude 

namotán plst ný rukáv (izolace proti kondenza ní vod  z orosení). Na každém vnit ním 

deš ovém odpadním potrubí bude instalována istící tvarovka ve výšce vždy 1,0 m nad 

podlahou 1.NP. P ístup k išt ní bude p es plastová otevíratelná dví ka, která budou 

vytvo ena v sádrovláknitých konstrukcích. 

Pro p echod na svodné potrubí budou použity p echodky SKUHT/KG 125. P i 

p echodu odpadního potrubí na svodné potrubí se nebudou zv tšovat dimenze, nebo  na 

každém z 5 odpadních potrubí již bylo kv li odskok m v podhledu jednou zv tšeno. 

P echody budou provedeny dv ma koleny s úhlem odbo ení 45°, která budou vždy 

obetonována z d vodu zajišt ní stability (opat ení p i obetonování viz montáž a technologické 

postupy). 

Svodné deš ové potrubí 

Svodné deš ové potrubí je provedeno z potrubí systému OSMA KG-Systém (PVC)®, 

kruhové tuhosti SN 4. Potrubí bude položeno nad úrovní základové spáry v celé jeho délce 

uvnit  objektu. Potrubí procházející základem bude vždy opat eno ocelovou chráni kou. 

Potrubí bude uloženo do hutn né pískového lože tl. 100 mm a nad jeho horní hranou bude 

vždy vrstva nadloží o mocnosti min. 300 mm. Vn  budovy bude dodržena vrstva nadloží 

minimáln  1 000 mm, potrubí tak nebude nutné izolovat v i ú ink m mrazu. 
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Svodné potrubí deš ové kanalizace bude jednotné dimenze DN 125. Zv tší se až po 

výstupu z objektu na DN 160 kv li napojení na istící šachtu. Spád svodného potrubí uvnit  i 

vn  objektu je jednotný 2%. Napojení svodných potrubí bude provedeno vždy odbo kami 

KGEA s úhlem odbo ení 45°. 

   Soustava svodných deš ových potrubí bude se svodnými potrubími s šedou vodou 

provád na jako jednotná, od vodn ní viz svodné splaškové potrubí. 

Zpevn né plochy 

   Odvodn ní zpevn ných ploch v severovýchodní ásti parcely bude bodovým vtokem 

HL310N.2 s nezámrznou zápachovou klapkou. Zpevn né plochy budou spádovány 2% ve 

sm ru ke svislému odtoku. Svislý odtok bude potrubím KG napojen na hlavní isticí šachtu 

Wavin Ø400/160, typ II, odkud budou deš ové vody svedeny kanaliza ní p ípojkou do 

jednotné kanalizace pro ve ejnou pot ebu. Deš ové vody ze zpevn ných ploch z d ev né 

terasy budou likvidovány p ímo vsakem pod t mito plochami. Dimenzování odtoku 

deš ových vod ze zpevn ných ploch viz p íloha . 7. 

• Montáž a technologické postupy 

Uchycení potrubí bude provedeno dle montážního návodu výrobce [36] pomocí 

ocelových objímek s pryžovou výstelkou (snížení p enosu hluku na konstrukci), vzdálenost 

mezi objímkami bude rovna nejvíce desetinásobku vn jšího pr m ru potrubí. U odpadního 

potrubí zav šeného pod stropem v podhledu bude dodržena podchodná výška 2,1 m v celém 

objektu RD. Spojování trubek a tvarovek bude zásuvnými hrdly, jejichž t sné spojení 

s rovnými konci trubek zajiš ují jazý kové t snící kroužky. U vyskytujících se odskok

budou pevné objímky umíst ny vždy pod hrdlem trubky, aby nedošlo k vysunutí hrdlového 

spoje. P i provád ní montáže uchycení potrubí v 2. NP nesmí dojít k narušení parozábrany 

d ev né konstrukce.  Pro vybudování prostup  stropní konstrukcí budou použity pr chodky 

KGF - S/B (PU) dle dimenzí jednotlivých prostup  (DN 110 - 160). P i pokládce potrubí do 

betonu budou spoje zajišt ny lepicí páskou tak, aby k t snícím element m neproniklo 

cementové mléko. Na základ  IGP je navrženo uložení potrubí tak, aby nedošlo k poruše 

svodného potrubí. P i realizaci bude kladen zvýšený d raz na odpovídající provedení. Bude 

dodržena minimální bezpe ná vzdálenost potrubí od základu p i jejich vzájemném soub hu 

dle p ílohy . 12. P í ný ez uložení potrubí je zobrazen na výkrese . 23. K ížení a soub h 

inženýrských sítí bude dodrženo dle SN 73 6005 [22]. 



Bakalá ská práce 

59 

e) Výpo tové množství splaškových a deš ových odpadních vod a úprava vod. 

Dimenzace splaškových a deš ových vod 

Dimenzace splaškových a deš ových vod je provedena dle SN 75 6760 [12], SN 

12056-2 [14] a SN 12056-3 [15]. Výpo et dimenzování splaškových a deš ových vod je 

uveden v p íloze . 7. 

Bilance splaškových a deš ových vod 

Ro ní bilance splaškových vod iní 438 m3/rok, ro ní bilance deš ových vod pak    

184 m3/rok. Výpo et bilance splaškových a deš ových vod je uveden v p íloze . 14. 

Úprava splaškových vod 

K úprav  splaškových vod bude sloužit domovní istírna odpadních vod Stainless 

Cleaner 8. išt ní odpadních vod probíhá biologickým zp sobem.  

Úprava deš ových a šedých vod 

Systém využívání deš ových a šedých vod je navržen pro splachování WC, praní, 

zalévání zahrady a išt ní zpevn ných ploch, proto nebude t eba tyto vody zvláštním 

zp sobem upravovat. Nahromad né odpadní vody budou filtrovány v první fázi inertní 

filtra ní sadou Supra filtr umíst ného v nádrži a p i erpání do míst odb ru budou podruhé 

p efiltrovány jemným filtrem se zp tným proplachem, který se bude nacházet za erpadlem. 

f) Popis p ipojení na vn jší sít  technické infrastruktury, vybavení a systému 

za ízení 

Odkanalizování objektu 

P ipojení splaškových i deš ových vod na jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu 

bude p es vložku s vnit ním úhlem 60° ve sm ru toku. 

Vybavení za izovacími p edm ty 

Za izovací p edm ty jsou vybrány stavebníkem. Napojení za izovacích p edm t  na 

systém vnit ní kanalizace bude provedeno v  p edst nách i sloupcích ze sádrovláknitých 

desek, po jednom p ípad  pak v drážce nosné vnit ní st ny a v dutin  sádrovláknité p í ky 

nebo bude vedeno voln  za kuchy skou sestavou. 
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Prvky podkonstrukce budou ocelové pozinkované tenkost nné profily tl. 0,6 mm.

V p ípad  nutnosti vést dutinou p í ky instalace v ur ité výškové úrovni je možné provád t ve 

stojinách profil  CW otvory p ímo na stavb  b hem montáže. Pro takto provád né otvory 

musí být ší ka vytvá eného otvoru o min. 10 mm menší než ší ka profilu (dutiny p í ky) a 

výška otvoru nesmí být v tší než dvojnásobek jeho ší ky. [35] 

Výškové osazení za izovacích p edm t  odpovídá ergonomickým požadavk m 

investora s rodinou a je uvedeno v rozvinutých ezech výkresové ásti PD. Jednotlivé odstupy 

mezi za izovacími p edm ty jsou navrženy a budou provedeny v souladu s dispozi ními 

zásadami a základním typologickým uspo ádání hygienických za ízení v budovách - tab. . 9.  

Tab. . 9 - Redukovaná tabulka s minimálními vzdálenostmi mezi za izovacími p edm ty [37] 

 WC U Um SV V AP 

WC - 20 20 20 20 20 

U 20 20 - 20 20 20 

Um 20 - - 20 20 20 

SV 20 20 20 - 0 3 

V 20 20 20 0 - 3 

AP 20 20 20 3 3 - 

 Za izovací p edm ty budou osazeny na kovové konzoly kotvené kovovými kotvami 

Molly k sádrovláknitým deskám Rigidur 12,5. P i konzolovém zatížení na kotevní bod p i 

excentricit  300 mm nesmí být p ekro ena maximální hmotnost 69 kg [35]. 

V navrženém systému pro využívání deš ových a šedých vod nalezne uplatn ní 

automatická pra ka MIELE W 5841 WPS AllWater se dv ma napojeními na vodu. Pra ka je 

automaticky ídí zp sob praní takovým zp sobem, že p i p edpírce, hlavním praní a prvním 

máchání bude využívat práv  naakumulovanou vodu z nádrže a teprve až p i posledním 

máchání pak pitnou vodu dodanou z vnit ního vodovodu. Sou ástí stojících klozet  bude 

kompatibilní podomítkový modul JIKA SK 25. 
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Tab. . 10 - Výpis za izovacích p edm t

Za izovací p edm t Výrobce Objednací íslo / ozn. výrobku Po et ks 

Kuchy ský d ez FRANKE AKX654/7 2 

Umyvadlo JIKA 810711 3 

Umývátko JIKA 811424 2 

Stojící klozet JIKA 822396 3 

My ka nádobí MORA VM605 2 

Automatická pra ka MIELE W 5841 2 

Podlahová vpus  HL HL310NPr-3000 1 

Sprchová vani ka JIKA 211822 1 

Vana koupací JIKA 231711 1 

Výpis za izovacích p edm t  je uveden v p íloze . 13. Specifikace odtokových 

armatur je sou ástí výpisu. 

• išt ní, filtrace a akumulace splaškových a deš ových vod 

Navrhovaný systém za ízení tvo í istírna odpadních vod, revizní a istící šachty a 

akumula ní nádrž. Funk ní popis navrženého systému využívání deš ových a šedých vod je 

podrobn  uveden v bod  3.2. 

istírna odpadních vod 

Domovní istírna odpadních vod Stainless Cleaner 8 bude sloužit k išt ní odpadních 

vod z rodinného domu. išt ní odpadních vod bude probíhat biologickým zp sobem. 

Vy išt né odpadní vody budou vypoušt ny do kanalizace pro ve ejnou pot ebu. Jednotlivé 

funk ní ásti OV tvo í prostor mechanického p ed išt ní, denitrifika ní prostor, aktiva ní 

prostor a sedimenta ní prostor. istící ú inek OV se pohybuje v rozmezí od 90 do 98 %. 

Podrobn jší informace o navržené OV SC8 v etn  stavební p ipravenosti jsou uvedeny v 

p íloze . 8. 

Revizní a istící šachty 

V navrženém kanaliza ním systému RD budou na svodném potrubí osazeny 3 revizní 

šachty WAVIN Ø400/160, typy I a II. Umíst ní je z ejmé z výkresové dokumentace. 
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Akumula ní nádrž  

Je navržena akumula ní nádrž Columbus 6 500l s objemem 6,5 m3. Pro systém 

s deš ovou nádrží musí být vypracován provozní ád [21], navazující na provozní ád 

p íslušné stokové sít . Sou ástí akumula ní nádrže bude montážní sada SUPRA® 

s integrovaným samo isticím filtrem (velikost ok 0,35 mm), dále bude nainstalován tzv. 

klidný nátok. V nádrži bude umíst no idlo plovákového spína e (p ibližn  100 - 150 mm nad 

dnem nádrže) a plovoucí sání v etn  zp tné klapky, délka hadice bude 3m.  Sací potrubí a 

kabeláž je povede v samostatném potrubí. Jeden nevyužitý otvor z stane zaslepen. Nádrž 

bude odv trána. 

Odv trání nádrže bude p es samostatné potrubí KG DN 110 se spádem 4% sm rem 

k nádrži a bude ukon eno v trací hlavicí (viz výkres . 22). Vyúst ní nad terén bude 500 mm, 

vzdálenost od objektu RD iní 14,7 m. Nádrž Columbus 6 500 bude dále dopln na o 

teleskopickou šachtovou kopuli, která nebude dále zkracována (nastavení 720 mm). V okolí 

víka nádrže se provede mírné spádování terénu. Uzav ené víko bude zajišt né d tskou 

pojistkou. Vedení vodovodního potrubí a p ívod elektrické energie bude p es samostatné 

potrubí KG. 

Celé za ízení bude kontrolováno každé t i m síce z hlediska t snosti, istoty a 

stability. Údržba celého za ízení by m la být provád na v odstupech cca 5 let. P itom je nutno 

všechny díly za ízení vy istit a zkontrolovat z hlediska funkce. [26] 

Nádrž na deš ovou a šedou vodu bude napojena p epadem p es zp tnou uzáv ru a 

zp tnou armaturu na kanalizaci jednotné soustavy. Akumula ní nádrž bude osazena v hloubce 

p ibližn  3 m pod úrovní upraveného terénu, což umožní její celoro ní provoz. Nádrž proto 

nebude nutné tepeln  izolovat. 

Stavební p ipravenost, v etn  pravd podobnostního výpo tu posouzení objemu 

akumula ní nádrže, je sou ástí p ílohy . 9. 
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g) P ípadné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla 

Kanaliza ní p ípojka 

Technická problematika p ípojek je ešena dle SN 75 6101 (Stokové sít  a 

kanaliza ní p ípojky) [16-19] a SN EN 752 (75 6110 - Odvod ovací systémy vn  budov) 

[20]. K ížení potrubí je navrženo dle SN 73 6005 (Prostorové uspo ádání sítí technického 

vybavení) [22]. 

 Objekt RD bude odkanalizován prost ednictvím nové kanaliza ní p ípojky, která bude 

napojena na jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu. Kanaliza ní p ípojka za íná v míst

hlavní revizní šachty a kon í napojením na ve ejnou kanalizaci, které se provede dle zvyklostí 

jejího provozovatele, p edpokladem v projektu je napojení p ípojky na stoku pod úhlem 60° 

pomocí vložky. Délka kanaliza ní p ípojky je 9 m, je p ímá a kolmá na stoku, má jednotný 

sklon 2%, provedena bude z potrubí systému OSMA KG-Systém (PVC)®, kruhové tuhosti 

SN 4, DN 160. Uložení potrubí bude do pískového lože o mocnosti 100 mm a po provedení 

zkoušek bude proveden zásyp pískem min. 300 mm nad horní povrch potrubí. Zbylý zásyp do 

úrovn  upraveného terénu bude vyt ženou zeminou. Území nad p ípojkou v ší ce 0,75 na ob

strany od osy potrubí nebude zastav né a ani osázeno stromy. Stavba oplocení v tomto pásmu 

bude rozebíratelná. P ed zahájením prací na kanaliza ní p ípojce je nutné vytý it vzdušné 

vedení elektrické energie, aby nedošlo k jejímu poškození. V trase kanaliza ní p ípojky se 

jiné inženýrské sít  nenachází. V dalším stupni PD by bylo vhodné posoudit místo napojení 

na stoku, zda ovlivní navrženou technologii z hlediska zp tného vzdutí.  

Zkoušky vnit ní kanalizace 

Zkoušení vnit ní kanalizace bude provedeno dle SN 75 6760 [12] a bude se skládat 

z technické prohlídky navrženého systému vnit ní kanalizace, ze zkoušky vodot snosti 

svodného potrubí a ze zkoušky plynot snosti odpadního p ipojovacího a spole ného v tracího 

potrubí. Uvedení do provozu je podmín no kladnými výsledky zkoušek. Výsledky zkoušek 

budou zaprotokolovány. 

h) Popis za izovacích p edm t  zajiš ující bezbariérové užívání stavby 

Vyhláška . 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

užívání staveb pro osoby se sníženou schopností a orientace se na projednávanou stavbu 

nevztahuje. 
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5. Záv r 

Projekt byl proveden dle sou asné platné legislativy, p edevším se jedná o zákon 

183/2006 Sb. [5], vyhlášku 499/2006 Sb. [6], vyhlášku 268/2009 Sb. [7], SN 73 0540 1-4 

[9], SN 73 0510 [11], SN 73 4301 [23], SN 75 6760 [12] a SN EN 12056-1 až 3 [13-

15]. 

V navrženém objektu RD byly vy ešeny rozvody vnit ní kanalizace s rozd lením na 

erné a šedé vody. Byl navržen praktický systém využití šedých a deš ových vod ke 

splachování záchodových mís, praní, zalévání zahrady a išt ní zpevn ných ploch. 

Využití deš ových a p edevším šedých vod není prozatím v našich pom rech obvyklé 

a je tématem budoucnosti. Proto vnímám studium této problematiky jako perspektivní a 

vzhledem k všeobecnému nedostatku zkušeností v této oblasti bych se cht l využití šedých 

vod nadále v novat a rozší it své znalosti pomocí zahrani ních státních technických norem, 

které poskytují první praktické zkušenosti a doporu ení p i nakládání s šedými vodami (nap . 

N mecké technické normy (DIN) a Anglické technické normy (BS). Návrh rodinného domu 

p edstavující moderní bydlení s nepravidelnou dispozicí a využitím deš ových a šedých vod 

se nicmén  odrazil negativn  ve složitém ešení vnit ní kanalizace vyžadující širší znalosti a 

zkušenosti v této oblasti. 

Projekt rodinného domu jsem navrhl s ohledem na mnoho aspekt . Symbolizuje mou 

p edstavu vyprojektovat spole né bydlení pro sebe a vlastní rodinu. Kone ný návrh oce uji 

p edevším z architektonického a technického ešení. Nap . bohaté prosklení obytných 

místností, které z jižní sv tové strany umož uje osv tlit interiér a opticky propojit obytný 

prostor s vn jším prostranstvím, které nejprve pozvolna p echází v terasu a následn

v upravenou zahradu a kon í výhledem na poho í Beskyd. Druhé nadzemní podlaží je 

navrženo z konstruk ního pohledu jako d evostavba vzhledem k mé touze rozší it si 

v domosti p i navrhování d ev ných konstrukcí a také kv li mému velmi pozitivnímu vztahu 

k tomuto materiálu, který m  prakticky p im l ke studiu SPŠ stavební v Haví ov  a následn

Fakulty stavební VŠB-TUO.  
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Ozn.  Název grafu   

Graf . 1 Pr m rná denní pot eba vody v byt  - 150 l/os/den 
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8. Seznam výkresové dokumentace 

íslo  Název výkresu            M ítko / formát 

1  Koordina ní situace       1:250 / A3 

2  P dorys základ        1:50 / A2 

3  P dorys 1.NP        1:50 / A2 

4  P dorys 2.NP + p dorys st echy nad 1.NP    1:50 / A2 

5  P dorys stropu 1.NP       1:50 / A2 

6  P dorys stropu 2.NP + d ev ná konstrukce    1:50 / A2 

7  P dorys st echy nad 2.NP      1:50 / A2 

8  ez objektem A-A´       1:50 / A2 

9  D ev ná konstrukce - pohled      1:50 / A2 

10  Pohledy        1:100 / A2 

11  P ipojovací potrubí a vnit ní deš ové odpadní potrubí v 1.NP 1:50 / A2 

12  P ipojovací potrubí a vnit ní deš ové odpadní potrubí v 2.NP 1:50 / A2 

13  P dorys odvodn ní st echy nad 2.NP    1:50 / A2 

14  Rozvinutý ez vnit ní kanalizace - šedá voda   1:50 / A3 

15  Rozvinutý ez vnit ní kanalizace - erná voda   1:50 / A3 

16  Rozvinutý ez vnit ním deš ovým odpadním potrubím  1:50 / A3 

17  Rozvinutý ez svodného potrubí - šedá a deš ová voda  1:50 / A3 

18  Rozvinutý ez svodného potrubí - erná voda   1:50 / A3 

19  P dorys základ  - svodné potrubí     1:50 / A2 
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20  Rozvinutý ez svodného potrubí - napojení na hl. . šachtu  1:50 / A3 

21  P dorys a rozvinutý ez kanaliza ní p ípojky   1:50 / A3 

22  P dorys a rozvinutý ez odv trání akumula ní nádrže  1:50 / A3 

23  P í ný ez uložení potrubí      1:20 / A4 

24  P dorys 1.NP - vodovod - zp tné využití nepitné vody  1:50 / A2 

25  P dorys 2.NP - vodovod - zp tné využití nepitné vody  1:50 / A2 

26  Axonometrie vodovodu - zp tné využití nepitné vody  1:50 / A3 
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9. Seznam p íloh 

íslo   Název p ílohy           Po et stran 

1  Skladby konstrukcí         9 

2  Tepelná technika - výstup z programu TEPLO 2011   45 

3  Tepelná technika - výstup z programu ZTRÁTY 2011    5 

4  Tepelná technika - výstup z programu AREA 2011    14 

5  Energetický štítek obálky budovy       4 

6  Výpo et schodišt          3 

7  Dimenzace rozvod  vnit ní kanalizace                17 

8  OV SC8          9 

9  Akumula ní nádrž pro deš ovou a šedou vodu               18 

10  Dimenzování vodovodního potrubí z akumula ní nádrže    5 

11  Výpo et minimální tlouš ky izolace potrubí deš ové a šedé vody   2 

12  Výpo et vzdálenosti svodných potrubí p i soub hu se základy   2 

13  Výpis za izovacích p edm t         4 

14  Výpo et bilance splaškových a deš ových vod     2 

15  3D vizualizace objektu RD        5 

Celkový po et stran p íloh                  147 


