D.1.4.1.1 Technická zpráva
Úvod
Předmětem projektu pro stavební povolení je stavební úprava bytu č. 03 v objektu
bytového domu v ulici U obecního dvora 798/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město.
V profesi ZTI se jedná o kompletní výměnu stávajících vnitřních rozvodů kanalizace
vody a plynu včetně zařizovacích předmětů.

Vstupní podklady
Při zpracování byly použity tyto podklady:
•
•

stavební půdorysy (elektronicky)
požadavky ostatních profesí

Kanalizace splašková
Stávající připojovací potrubí splaškové kanalizace v bytě budou demontovány včetně
zařizovacích předmětů.
Stoupací potrubí S1,S2 budou ponechány stávající.
Stoupací potrubí S1 je odvětráno nad střechu objektu.
Polostoupačka S2 bude ukončena přivětrávacím ventilem HL 405-DN 50
Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů budou připojeny do odpadních
stoupaček připojovacím potrubím z hrdlových trubek polypropylénových HT.
Rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů budou vedeny v příčkách,
v instalačních přizdívkách, za nebo pod zařizovacími předměty při podlaze v minimálním
spádu 3% směrem ke stoupačce nebo v konstrukci podlahy v min. spádu 2%.
Připojovací potrubí bude opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm.
Pro upevnění trubek ke zdi budou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.
Pro pračku je navržen samostatný sifon pod omítku HL 404.1-DN 50.
Odvod kondenzátu od nástěnného kondenzačního kotle v bytě bude sveden přes
kondenzační sifon HL 21-DN 32 gravitačně do splaškové kanalizace.

Kanalizace dešťová
Odvod dešťových vod zůstane zachován.
Není předmětem této PD.

Vodovod
Přívodní potrubí vodovodu do bytu bude po vodoměr a hlavní uzávěr vodovodu pro byt
ponecháno stávající.
Veškerý stávající rozvod vody od stávajícího vodoměru v koupelně bude demontován
včetně baterií.
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Od polohy připojení stávajícího vodoměru bude napojeno nové potrubí vodovodu uvnitř
bytu. Vodoměr bude ponechán ve stávající pozici v nice v koupelně.
Potrubí SV od vodoměru bude vedeno k jednotlivým zařizovacím předmětům a k
plynovému kondenzačnímu nástěnnému kotli s ohřevem TV. Teplá voda bude připravována
v plynovém kondenzačním nástěnném kotli s průtočným ohřevem TV. Na přívodu studené
vody ke kondenzačnímu nástěnnému kotli bude osazen uzavírací a pojistný ventil.
Teplá voda k jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedena v souběhu s rozvody
studené vody v drážkách ve zdivu.
Pro pračku bude osazen pračkový ventil se zpětnou klapkou. Tento ventil bude rovněž
osazen pro dopouštění systému UT.
Potrubí v bytě je navrženo z plastových trubek EVO PP-RCT. Trubky budou řádně
izolovány tepelnou izolací (např. Tubolit DG).
Tloušťka tepelné izolace pro potrubí TV a cirkulace bude provedena dle Vyhlášky
č.193/2007.
Rozvody SV budou tepelně izolovány dle ČSN 75 54 09.
Prostupy potrubí požárními úseky nejsou předmětem tohoto projektu.
Po celé trase budou potrubní rozvody SV a TV i izolovány tepelnou izolací, která bude
provedena na veškerém potrubí vč. tvarovek a armatur.

Montáž potrubí
Potrubí se spojuje polyfůzním svařováním s nerozebíratelnými spoji. Svařování a
montáž plastového potrubí smí provádět pouze instalatér s platným osvědčením odborné
způsobilosti pro tuto činnost. Nejnižší teplota pro montáž plastových rozvodů s ohledem na
kvalitní svařované spoje je + 5°C. Pro závitové spoje v systému je možné použít pouze
tvarovky s kovovými závity.
Při realizaci vnitřních plastových rozvodů musí být dodržován montážní předpis
výrobce potrubí.
Při montáži vodovodních rozvodů je nutné dodržet montážní podmínky firmy dodávající
potrubí a tvarovky, platné ČSN zejména ČSN 736660, ČSN EN 1717, ČSN 060320, ČSN
060830, ČSN 736005 a bezpečnostní předpisy.

Hydrotechnické výpočty
Dle přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 sb.
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod
prostor pro bydlení – 2 osoby
Průměrná denní potřeba:
Max. denní potřeba :
Max. hodinová potřeba:
Roční potřeba :

2 x 99 l / os./ den
Qp =
Qm =
Qh =
Qr =

=

198 l / den

198 l / den
198 x 1,5 = 297 l / den
297 x 2,3 / 24 = 28,5 l / hod = 0,0079 l / s
72,25 m3 / rok

Množství odváděných splaškových odpadních vod ( viz výpočet potřeby vody )
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Plynovod
Stávající měděné potrubí stoupačky k plynoměru umístěnému ve společné chodbě bude
ponecháno. Stávající přívodní potrubí od plynoměru do obývacího pokoje v bytě bude
ponecháno. Veškeré stávající plynové spotřebiče v bytě budou demontovány.
Nové plynovodní potrubí v bytě bude napojeno na stávající ocelové potrubí plynovodu
v obývacím pokoji nad kuch. linkou.
Před a za plynoměrem je v současnosti osazen kulový uzávěr. Stávající typ plynoměru
G4-BK dle požadavku Pražské plynárenské a.s. na základě žádosti o odběr plynu. Nové
měděné plynovodní potrubí napojené na stávající ocelové potrubí v bytě bude vedeno pod
stropem a po stěně v bytě k plynovému nástěnnému kondenzačnímu kotli s průtočným
ohřevem TV (5-23 kW, 0,5-2,5 m3/h ZP), který je osazen v koupelně. Na přívodu plynu ke
kondenzačnímu kotli bude osazen kulový uzávěr. Dále také do prostoru kuch. koutu, kde
bude zakončeno kulovým uzávěrem pro napojení sporáku.
Veškerý nový rozvod plynu bude proveden z trub měděných. Plynovodní trubky se
upevní pomocí objímek a potrubí se opatří protikorozním nátěrem. Plynovodní potrubí
prostupující nosnou konstrukcí bude v místě prostupu opatřeno chráničkou.
Při provádění instalace musí být dodrženy ČSN a související předpisy. Před přejímkou
budou provedeny tlakové zkoušky a výchozí revize. Pro domovní plynovody, na které jsou
připojeny spotřebiče se jmenovitými tepelnými výkony nižšími než 50 kW platí ČSN 38 6441.
Plynové zařízení podléhá periodickým kontrolám, zkouškám a revizím podle příslušných
předpisů. Umístění plynoměru, připojování a provoz bude prováděn v souladu s TP G 934
01. Plynovodní potrubí bude prováděno v souladu s ČSN 38 6418, 38 6441.
Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 38 6441 Odběrní plynová
zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách (tlaková zkouška). Po ukončení montáže a
vystavení revizní zprávy OPZ požádá investor o provedení odborného technického
přezkoušení dodavatelem plynu podle vyhlášky 175/75 Sb.

Spotřeba zemního plynu :
Max. průtok plynu je:
Pro vytápění a ohřev TUV

2 x 2,5 m3/h = 5,0 m3/h ZP

Vypracoval :

Ing. P. Pejsar
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