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A. Splašková kanalizace  
 

Úvod:  
Tato část PD řeší vnit řní část splaškové kanalizace .Přípojka splaškové kanalizace není součásti této části 
projektu. 
Projekt byl zpracován na základě požadavků investora, podkladem pro zpracování dokumentace byla 
prohlídka staveniště, podklady správců sítí a samotný projekt objektu zpracovaný Ing. arch. Lukášem 
Krekán ěm. 
 
Dotčené parcely k.ú. Olbramice  
Parc. č. 607, 608, 1267 
 
Výpo čet množství splaškové vody  
Množství odváděné splaškové vody je stejné jako množství přiváděné pitné vody. 
Průměrná denní potřeba  celkem .................................................................. Qp=2 900 l/den=2,90m3/den  
Roční potřeba vody ............................................................................................................. Qr=250 m3/rok 
 
Přípojka splaškové kanalizace  
Přípojka splaškové kanalizace není součásti této části projektu. Venkovní splašková kanalizace bude 
zaústěná do navrženého septiku a dále do zemního pískového filtru. Od tam tuď už jako přečištěná odpadní 
voda bude zaústěná do stávajícího zatrubněného potoka DN1200. 
 
Vnit řní instalace splaškové kanalizace  
Připojovací a odpadní potrubí, budou provedeny z HT-Systemu příslušné dimenze. Připojovací potrubí u 
WC a výlevky musí být DN110. Připojovací potrubí od umyvadla, dřezu a podlahové vpusti bude dimenze 
DN50. Na stoupačkách S13, S14 a S18 budou umístěny ve výšce cca 2,3m nad podlahou přivzdušňovací 
ventily. Stoupačka S1, S9 a S11 bude vyvedena až nad střechu, jako větrací potrubí vnitřní kanalizace. Na 
stoupačce S1, S8, S9, S11, S14 a S18 budou osazeny cca1,3m nad podlahou čistící kusy.Stoupačka S1 
bude nad podhledem v 1.NP jako větrací potrubí, do kterého se napojí odvětrání stoupaček S2 a S5 a 
v 2.NP se napojí větrací potrubí od stoupačky S8 a vyvede se nad střechu objektu. Stoupačka S9 a S18 se 
z 2.NP zalomí v podhledu v 1.NP jako ležaté odpadní potrubí a napojí se na stoupačku S9. Sklon ležatého 
odpadního potrubí bude min. 3% a napojení na svislé odpadní potrubí pomocí kolen 45° a 30° (né 87°). 
Před zalomením se na svislém potrubí v 2.NP umístí čistící kus. Rovněž se umístí čistící kus v 1.NP před 
zaústěním do svodného potrubí. Odvod kondenzátu od plynového kondenzačního kotle s ohřívače TV bude 
přes zápachovou uzávěru HL21. Napojení automatické pračky bude pomocí zápachové uzávěry. 
Svodné potrubí bude provedeno z KG-Systemu (PVC) , příslušné dimenze. Napojení svislého odpadního 
potrubí na ležaté svodné potrubí bude pomocí 2×koleno 45°. Prostupy skrz základy budou vedeny 
v chráničce. Za vyvedením kanalizace z objektu, bude 0,6m za obvodovou zdí osazena revizní plastová 
šachta DN 600. 
Po uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí  podle ČSN 73 67 60 (zkouška plynotěsnosti a 
vodotěsnosti).  
Svodné potrubí bude napojeno do stávající domovní čistírny odpadních vod. 
Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 
 
Zemní práce:  
Budou prováděny dle ČSN 73 30 50. Výkop rýhy bude prováděn ručně. Šířka výkopu v terénu je 0,6 až 0,8 
m. Pod potrubím bude proveden pískový podsyp tl.150mm,který bude hutněn 0,15 až 0,25 MPa. Obsyp 
potrubí bude proveden hutněním 0,15 až 0,25 Mpa, prosátým výkopkem. Horní hrana obsypové vrstvy min. 
200mm nad povrchem potrubí. Pro podsyp a obsyp nesmí být použita škvára ani jiný materiál zhoršující 
agresivitu prostředí. Před zásypem potrubí se provede přesné zaměření skutečného stavu lomových bodů. 

Dodavatel musí vést seznam prací, deník a musí dbát na řádné provedení výkresů skutečného stavu, 
kde se sleduje hloubka výkopu, třída  zeminy, způsob hutnění, provedení lože potrubí, provedení zásypu 
potrubí a zakreslení všech změn proti projektovanému řešení. Při realizaci zemních prací dodržet vyhlášku 
č.324/1990Sb. 
 
Montážní práce:  
Budou prováděny dle technologického postupu výrobce potrubí . Těsnění potrubí pryžovými kroužky. Musí 
být veden stavební deník a montážní deník,pro svařování a montáž vypracuje dodavatel technologický 
postup, trubky budou před montáží řádně vyčištěny. 
 



Zdravotně technické instalace  výběr dodavatele 

 

březen 2015     3 z 5            
 

Tlakové zkoušky:  
Budou prováděny dle ČSN 73 69 09–Zkouška vodotěsnosti stok, před obsypem potrubí. Prohlídka celé trasy 
potrubí za účasti investora v době trvání tlakové zkoušky. 
 
Protikorozní ochrana:  
S ohledem na použitý materiál PVC není nutná. 
 
Uvedení do provozu:  
Stavba se uvede do provozu po řádném převzetí uživatelem. Musí být doloženy požadované náležitosti dle 
ČSN. Průběh zkoušek řídí odpovědný pracovník odborného dozoru a spolu budoucím uživatelem a 
dodavatelem se provede převzetí zařízení do provozu. Provozovatel zpracuje provozní řád. 
Při realizaci dodržet platné ČSN a bezpečnostní předpisy. Změny a kolize vůči projektu řešit s autorem 
projektu. 

 
 

B. Vodoinstalace 
 

Projekt vodoinstalace řeší vnitřní rozvody pitné vody v zázemí Sokola Olbramice.  
 
Výchozím podkladem pro zpracování projektu byly jednotlivé požadavky investora a dokumentace 
architektonicko-stavební části objektu zpracovanou Ing. arch. Lukášem Krekán ěm. Celý projekt 
vodoinstalace je navržen dle platných norem a vyhlášek vztahujících se k této problematice. Jedná se 
především o výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřního vodovodu, dále o základní 
požadavky pro zhotovení dokumentů zdravotně technických instalací dle ČSN 01 3450 – Technické výkresy 
– Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace, ČSN 73 5409 Vnitřní vodovody apod. 
 
Dotčené parcely k.ú. Olbramice  
Parc. č. 607, 608, 1267 
 
Výpo čet spot řeby vody  podle Sb. č.428/2001 a její změny č.120/2011: 
Počet sportovců (šatny) ................................................................................................................. 65 osob 
Průměrná denní potřeba  .................................................................. Qp=65×40= 2600 l/den=2,60m3/den 
Provoz a úklid ......................................................................................................... 200 l/den=0,20m3/den 
WC pro veřejnost .................................................................................................... 100 l/den=0,10m3/den 
Průměrná denní potřeba celkem  .........................................Qp=2600+200+100=2900 l/den=2,90m3/den 
Nárazový odběr vody ................................................................................................................ Qm=2,8 l/s 
Roční potřeba vody ...................................................................................................   max Qr=250 m3/rok 
 
Vodovodní p řípojka:  
Vodovodní přípojka není součásti této části projektu. Vodovodní přípojka je napojena na vodovodní řád 
v komunikaci na parc. č.41. Přípojka je ukončena vodoměrnou šachtou. Přípojka je dimenze PE 100RC 
DN32.  
 
Venkovní vodoinstalace  
Venkovní vodoinstalace je od vodoměrné šachty až k zaústění do objektu šatny. Délka venkovní 
vodoinstalace je 68m. Není předmětem této části projektu. 
 
Vnit řní instalace vodovodu  
Vnitřní vodoinstalace začíná vyústěním venkovní vodoinstalace v objektu v místnosti č.1.10 špinavý sklad. 
Tam se potrubí vyvede pod strop(nad podhled), ke kterému se bude řádně kotvit dle montážní příručky 
výrobce potrubí. Na svislém potrubí bude umístěn kulový kohout s vypouštěním, který bude sloužit jako 
hlavní objektový uzávěr vody. Rozvod vodoinstalace bude veden pod stropem. Připojovací potrubí 
k jednotlivým ZP bude vedeno v drážce ve zdivu. V objektu jsou navrženy 2 stoupačky do 2.NP. Stoupačka 
V1 a stoupačka V2.  
Souběžně budou vedeny rozvody studené a teplé a cirkulační vody.  

Rozvod pitné vody je proveden v plastovém potrubí PPR. Rozvod studené, teplé a cirkulační vody je 
proveden v trubkách PN20. Plastové rozvody vody budou zhotoveny tak, aby byla umožněna kompenzace 
teplotní délkové roztažnosti potrubí. Veškeré rozvody vody budou účinně tepelně izolovány návlekovou 
izolací. Studená voda bude izolovaná TI tl. 9 mm, teplá a cirkulační voda bude izolovaná izolací tl. 20 mm.  
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Po ukončení montáže potrubí a zařízení se provede tlaková zkouška, proplach a dezinflace potrubí. 
Zajistí dodavatelská firma za přítomnosti investora. Po té se mohou drážky zaomítat. 
 
Zásobování teplou vodou  
Pro ohřev teplé vody pro soc. zázemí a sprchy je navrženy nepřímoohřívaný stacionární o objemu 400 litrů. 
Zásobník lze doplnit elekrickým dohřevem. Tento zásobník bude umístěn  v 2.NP a  bude přístupné 
z místnosti č.2.02 a 2.05. Na přívodu studené vody do zásobníku je bezpečnostní sestava s  expanzní 
nádobou a pojistným ventilem. Z důvodů vzdálených ZP od zásobníku teplé vody, je navržena cirkulace TV. 
Je navržena jedna stoupačka se 2 ležatými větvemi. Cirkulaci bude zajišťovat cirkulační čerpadlo. Regulaci 
cirkulačního čerpadla resp. nastavení cirkulačního režimu nastaví uživatel objektu dle využití objektu.  
 
Výpis za řizovacích p ředmětů 1.NP: 
 
U =  UMYVADLO 60 cm  6ks 
  + nástěnná umyvadlová páková baterie  6ks 
 
U2 = UMYVADLO handicap,  1ks 
  + nástěnná umyvadlová páková baterie, prodloužená páka  1ks 
 
WC =  ZÁVĚSNÝ KLOZET, včetně sedátka a ukotvení 4ks 
  + předstěnový systém pro zavěšené WC 4ks 
   
WC2 = KLOZET PRO INVALIDY ZAVĚŠENÝ HANDICAP prodloužená délka 1ks 
  + předstěnový systém pro zavěšené WC, s bočním splachováním 1ks 
   
V =  ZAVĚŠENÁ VÝLEVKA,  včetně sklopné plastové mřížky a ukotvení  1ks 
  + předstěnový systém pro zavěšenou výlevku 1ks 
  + stěnová umyvadlová páková baterie 1ks 
   
D2 = KUCHYŇSKÝ DVOJDŘEZ nerezový 1ks 
  + ventil rohový 3/8 4ks 
   + stojánková dřezová páková baterie se sprchou  2ks 
 
P =  URINAL, s radarovým senzorem 3ks 
 
AP = AUTOMATICKÁ PRAČKA 1ks 
  + ventil rohový 3/8 1ks 
  + připojovací hadička nerezová opletená 3/8"×3/8", 50cm 1ks 
 
SK =  SPRCHOVACÍ STÁNÍ  6ks 
  +sprchová stěnová baterie  6ks 
  +sprchová sada a sprchová tyč  6ks 
 
 
 
 
 
V Opavě, březen 2015         Ing. Robert Kocián 
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Příloha č.1 Dimenzování vodovodu podle ČSN 75 54 55 
 

1) Stanovení výpo čtového pr ůtoku Q D 

armatura DN ni Qa qi
2 (qi

2*ni) 

umyvadlo 15 9 0,2 0,04 0,36 
sprcha 15 3 0,15 0,02 0,07 
WC 15 7 0,15 0,02 0,16 
dřez 15 3 0,15 0,02 0,07 
ohřívač 20 1 0,2 0,04 0,04 
kotel 20 1 0,2 0,04 0,04 
pisoár 15 6 0,2 0,04 0,24 
pračka 15 1 0,3 0,09 0,09 
výlevka 15 2 0,15 0,02 0,05 
celkem 33 1,11 

  

 

 

1,0524 l/s maximální průtok při současnosti 
všech zařizovacích předmětů = 3,7886 m3/h 

soudobost φ= 0,6 
Qv= 0,6314 l/s 

2) Předběžný návrh jmenovité sv ětlosti potrubí 
 

 

25,896 mm 

vd = 1,2 m/s 

Navržená přípojka DN 32 je vyhovující  
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