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1.

Původní část

1.1. Identifikační údaje stavby a investora
Název stavby:

Obnova bytové jednotky č. 20

Stupeň projektu:

Dle § 103 Stavebního zákona bez stavebního povolení či ohlášení stavby

Investor:

Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Generální projektant: Bianco Architects s.r.o., U Lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1- Malá Strana
Projektant části:

Bianco Architects s.r.o., U Lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1- Malá Strana

Datum zpracování:

10/2021

1.2. Zpracovatelé textové a výkresové části
Odpovědný projektant:

Ing. arch. Vojtěch Pošmourný, ČKA 4752

Vypracoval:

Ing. arch. Vojtěch Pošmourný

2.

Úvod

Předmětem projektové dokumentace je vypracování architektonice-stavebního řešení pro bytovou
jednotku Štěpánská 630/57. Tato část projektu řeší vnitřní rozvody větrání, vodovodu a splaškové
kanalizace. Projektová dokumentace je vypracována ve shodě s platnými předpisy a normami
legislativně ošetřující uvedenou problematiku.

3.

Podklady zpracování projektu

• Projektová dokumentace stavební části
• Platné vyhlášky a normy
• Katalogové podklady výrobců
• Konzultace se zadavatelem

4.

Požadavky na ostatní profese

Stavební část
• Drážky a potupy pro potrubí
• Po montáži potrubí začistit všechny prostupy
• Přizdívky a předstěny

5.

Kanalizace

V řešeném objektu bude řešena splašková kanalizace jako oddílná. Splaškové vody budou odvedeny
stávající přípojkou do veřejné splaškové kanalizace.
Dešťová kanalizace není předmětem PD.

5.1. Splašková kanalizace
V objektu je vedeno od jednotlivých zařizovacích předmětů připojovací potrubí, které odvádí
splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů přes zápachové uzávěry (sifony) do
odpadního (stoupacího) kanalizačního potrubí, do kterého je zaústěno. Připojovací potrubí je vedeno
převážně v drážkách ve zdivu, předstěnách, ve zdi či v podlaze. Potrubí je vedeno ve spádu min. 3% ve
směru od zařizovacího předmětu ke svislému odpadnímu potrubí.
Veškeré svody jsou napojeny do stávajícího přípojného bodu svislého odpadního potrubí
odvětraného nad střechu objektu.

Bilance splaškových vod
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Množství splaškových vod bude stejné jako množství přivedené pitné vody.
Qn = 480 l/den = 175 m3/rok

5.2. Likvidace dešťových vod
Neřeší se.

5.3. Návrh vsakovacího tělesa
Neřeší se.

5.4. Materiál kanalizace
Odpadní potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z potrubí PP-HT vedeno ve spádu 3%.

5.5. Předpisy a normy
Domovní kanalizace bude provedena v souladu s normami ČSN
ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - část 1: všeobecné a funkční požadavky
ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - část 2: odvádění splaškových odpadních
vod - navrhování a výpočet

6.

Vodovod

6.1. Technické řešení
Do řešeného objektu je pitná voda přivedena z veřejného vodovodního řadu.
V bytové jednotce bude rozvod veden jako vnitřní vodovod, který dopravuje studenou a teplou vodu
k zařizovacím předmětům, tak aby na každém odběrném místě byl minimální potřebný přetlak pro
daný zařizovací předmět. V objektu bude vodovod veden v materiálu PP-RCT PN20. Připojovací
potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedeno v drážce ve zdivu, ve zdi, případně
v podlaze. Napojení umyvadel, umývátek, praček a dřezů bude provedeno přes rohové ventily a
dopojeno flexibilními hadičkami. Napojení nástěnných baterií sprch bude realizováno nástěnnými
tvarovkami. Projektant upozorňuje na správné zapojení flexibilní hadiček dle montážního předpisu
výrobce. Bytová jednotka budou mít vlastní podružné měření umístěné v koupelně 08, kde bude
osazen bytový uzávěr za revizními dvířky.

6.2. Potřeba vody
Výpočet potřeby vody je proveden dle směrných čísel roční potřeby vody (Příloha č.12 Vyhlášky
č.120/2011 Sb.)
5 osob á 96 l/osoba/den:

480 l/den

Průměrná roční potřeba:

Qrok = 175 m3

Průměrná denní potřeba:

Q24 = 480 l/den

Maximální denní potřeba:

Qd = 480 l/den x 1,5 = 720 l/den

Maximální hodinová potřeba:

Qh = 2 x Qd / 24= 2 x 720 / 24 = 60 l/hod

6.3. Příprava teplé vody
Teplá voda bude připravována pomocí závěsného zásobníkového ohřívače teplé vody o objemu 160
l.
Připojení na straně vody
• Studená voda - Kulový kohout, zpětná klapka, pojistný ventil, vypouštěcí ventil
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• Teplá voda - Kulový kohout

6.4. Tepelná izolace potrubí
Veškeré potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací z pěnového polyetylénu např. Mirelon
PRO. Tloušťka tepelné izolace je navržena dle následující tabulky. Dále bude splněn požadavek ČSN 06
0320 § 4.1 - na posledním odběrném místě bude zajištěna teplota TV v rozmezí 50-55°C (krátkodobě v
nárazových odběrných špičkách nepoklesne teplota TV pod 45°C).
D im e n z e p o t r u b í

s tu d e n á v o d a

t e p lá v o d a , c ir k u la c e

20x3,4
25x4,2
32x5,4
40x6,7

9 mm
9 mm
13 mm
13 mm

13
20
30
40

mm
mm
mm
mm

6.5. Požární vodovod
Požární vodovod není součástí dokumentace této stavby.

6.6. Zkouška vodovodu
Po zhotovení stavby bude doložen doklad o dezinfekci vodovodních rozvodů s uvedením délky
dezinfekce a množstvím aktivního chlóru v 1l roztoku. Rozvody budou po dokompletování, vyčištění a
funkčním odzkoušení minimálně dvakrát propláchnuty, poté naplněny na 60 minut roztokem
obsahujícím minimálně 25 mg volného chlóru v 1l a znovu důkladně propláchnuty.
Po proplachu bude proveden rozbor odebraného vzorku. Tento vzorek bude zkoušen v akreditované
laboratoři.

6.7. Předpisy a normy
Domovní vodovod bude proveden v souladu s normami ČSN:
ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb
ČSN 75 5455 výpočet vnitřních vodovodů
ČSN 755409 vnitřní vodovody
ČSN 25 7801 vodoměry, základní ustanovení
ČSN 06 0320 tepelné soustavy v budovách, příprava teplé vody, navrhování a projektování
ČSN 75 5411 vodovodní přípojky
ČSN EN 806-1 vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 1: Všeobecně
ČSN EN 806-2 vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 2: Navrhování
ČSN 75 5401 navrhování vodovodního potrubí

7. Větrání
7.1. Technické řešení
Projekt řeší instalaci podtlakového větrání koupelny 08. Prostor bude větrán nuceně podtlakovým
způsobem. Přívod čerstvého vzduchu bude zajištěn přisáváním okny (poloha mikroventilace) a k
odsávacím vyústkám bude vzduch proudit přes přilehlé místnosti, které tak budou sekundárně
provětrány. Mezi těmito místnostmi budou původní dveře, jejichž netěsnost umožní proudění
vzduchu.

7.2. Výchozí podklady
Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů:
• stavební výkresová dokumentace,
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• platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy (normy a předpisy platné v době
zpracování návrhu, zejména, ČSN EN 15 05, ČSN EN 1506, ČSN EN 1751, ČSN EN 1886, ČSN EN 12 220, ČSN
EN 12 236, ČSN EN 12 237, ČSN EN 12 792, ČSN EN 13 180, ČSN EN 13 779, ČSN EN 14 134, ČSN EN 15 239, ČSN EN
15 242, ČSN EN 15 650, ČSN EN 15 726),
• technické podklady,
• konzultace se zadavatelem.

7.3. Parametry větrání
Hygienické zázemí, objemové průtoky odsávaného vzduchu:
Objemové průtoky odsávaného vzduchu z jednotlivých místností hygienického zázemí dle charakteru
vychází z vyhlášky č. 6/2003 Sb.:
Koupelna

75 m3-h-1

Umyvadlo

40 m3-h-1

7.4. Popis vzduchotechnického zařízení
Hygienické zázemí bude větráno podtlakově potrubními odtahovým diagonálním ventilátorem
v tichém provedení a nastavitelným doběhem. Ventilátory bude instalovány ve stěně světlíku.
Ventilátor je uvažován jednootáčkový s nastavitelným doběhem (1 až 10 minut). Doba doběhu
nastavena dle přání investora. Ventilátor bude spouštěn společně s osvětlením nebo pohybovým
čidlem. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Oběžné kolo je
z plastu.

7.5. Přívod čerstvého vzduchu
Přívod čerstvého vzduchu bude zajištěn přisáváním okny (poloha mikroventilace) a k odsávacím
vyústkám bude vzduch proudit přes přilehlé místnosti, které tak budou sekundárně provětrány. Mezi
těmito místnostmi budou původní dveře, jejichž netěsnost umožní proudění vzduchu.

7.6. Odvod odpadního vzduchu
Vzduch je nasáván potrubním odtahovým diagonálním ventilátorem v tichém provedení a
nastavitelným doběhem instalovaným ve stěně světlíku. Odpadní vzduch bude veden nad střechu
objektu pomocí nově instalovaného potrubí PVC DN 100.

7.7. Regulace a ovládání
Ventilátor pro odsávání řešeného prostoru bude spínán současně s osvětlením nebo pohybovým
čidlem a nastaveným doběhem.

7.8. Protihluková opatření
Instalací a provozem navrženého VZT zařízení nevznikne vyšší hladina hluku, než povolují hygienické
normy. Ventilátory jsou navrženy v tichém provedení.

7.9. Protipožární opatření
Z hlediska protipožárních úprav bude instalace provedena dle ČSN 73 0872.

7.10. Požadavky na související profese
Elektro
Přívod k diagonálnímu potrubnímu ventilátoru, napětí 230 V/ 50 Hz, proud 0,26 A.

8.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
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Při výstavbě, montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a
normy ČSN k zajištění BOZP , které se týkají projektovaného zařízení.
Zákon č. 262/2006 Zákoník práce, novela č. 585/2006 Sb. - ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím
výbuchu
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništi
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých předpisů
- ve znění pozdějších předpisů
Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb.
ČSN EN 1775 Zásobování plynem. Plynovody v budovách.
ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž.
ČSN 060830 Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení.
Předpisy k zajištění BOZP dodavatele
Předpisy k zajištění BOP provozovatele
Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní - jedná se o hlavní předpisy BOZP
dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky a nařízení BOZP
pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel zařízení.

9. Závěr
Jakékoliv změny proti předloženému projektu budou předem konzultovány s projektantem. Detaily
budou řešeny v rámci autorského dozoru v průběhu stavby nebo před započetím prací.
Proveditelnost navrženého řešení bude prověřena realizační firmou před započetím prací a
objednáním materiálu.

Tato dokumentace je zpracována jako dokumentace na úrovni DSP. Nenahrazuje dokumentaci
provádění stavby, ani dokumentaci skutečného provedení.
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perlinka, štuk, bilá výmalba

07
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DRAWING STATUS

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
CISLO OBJEKTU
BUILDING NO

DSP

SO-01

y A vano
kouř

CATEGORY

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁ ST

Spotřebiče uvedeoé dle výbě ru stave b o ika
Před uvedením do provozu p ro vé st tla ko vo u zkoušku
potru b í a vyp ra c o v a t revizn í zp rá v u v n itřn í kana lizace
VNITRNÍ VODOVOD
-------------- Rozvod
tepe lná
------------- Rozvod
tep e ln á

OZNAČENI
DESIGNATION

studené pitné vo d y -p o tru b í z tru b PPR PN 16,
izolace dle vyhl.č. 1 9 6 /2 0 0 7 Sb.
tep lé užitkové vo d y -p o tru b i z tru b PPR PN 20,
izolace dle vyhl. č. 1 9 3 /2 0 0 7 Sb.

- potru bí studené vody bude izolo váno p ro ti oroso vání, potru bí
te p lé vody izola ci na tru b n í vedeni tl. 9 mm
- ve škeré potru bí te p lé o studené vody uvažováno pod omítkou,
v podlaze
- výb ě r je d n o tlivých v e n tilů a b a te rií bude specifikován investorem
- napojeni rozvodů TUV z b o jle ru v koupelně 08

VNITRNÍ KANIZACE

ODVĚTRÁNI

-

ODVĚTRÁNI KOUPELNY 08 BUDE PQDLAKDVÉ S VYÚSTĚNÍM NAD STŘEEHU

-

- P řipo jovací potru b í splaškové kana lizace
-p o tru b í z tru b p o lyp ropyléno vých HT systém
P otrubí bude upevněno a uchyceno ke stavebním konstrukcím typovými
objím kami s gumovou vložkou, uchyceni potru b í bude dle m ontážních
předpisů výrobce potru bí,

-

POTRUBÍ PRO VENTILAEI PVE DN

100

- Všechny pro stu p y požárním i úseky budou vyplněny p ro tip o ž á rn í
ucpávkou, nebo vyplněny pěnou.
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