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Z D R A V O T E C H N I K A 

 

T e c h n i c k á    z p r á v a 

 

Projektová dokumentace řeší rozšíření zařízení zdravotně technických instalací v objektu pro PL Bílá 

Voda budova I a II. Projekt vycházel z podkladů stavební části, vypracované generálním projektantem ing. 

Jiřím Švubem (Dik Jeseník) a poţadavky investora. 

 

Stávající stav 

Objekt je zásobován pitnou vodou ze stávajícího areálového vodovodu (vlastní zdroj). Do technického 

zázemí je přiveden hlavní přívod vody, z kterého je novým plastovým potrubím voda přivedena do 

budovy.I. přívod vody je ukončen v armaturní šachtě v chodbě budovy I. uzavíracími ventily. Do budovy I. 

Je rovněţ přivedena voda stávajícím technickým kanálem do 1.podtemního podlaţí. Hlavní přívod je 

z ocelového pozinkovaného potrubí. Celý rozvod vody v objektu je z ocelového pozinkovaného potrubí. 

Pouze rozvody vody v rekonstruované části budovy I jsou plastové.  

Splaškové vody jsou odváděny do areálové kanalizace svedené na čistírnu odpadních vod. Odpadní vody 

z bývalé kuchyně byly svedeny na odlučovač tuků, který je mimo provoz.  

Dešťové vody do stávající areálové kanalizace svedené do vodoteče.. 

 
Návrh 

1. Splašková kanalizace 

Obsah stávajícího odlučovače tuků (OT)  bude vyvezen k likvidaci na ČOV a jímka bude zasypána 

inertním materiálem. Poklop bude odbourán a povrch srovnán s okolním terénem. Nově bude potrubí 
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splaškové kanalizace z plánovaného hygienického zázemí napojeno do stávající kanalizace v prostoru 

rušeného OT do nově navrţené plastové šachty DN 425 mm..  

Před zahájením prací musí být provedena sonda skutečné hloubky uloţení potrubí. 

Venkovní a leţatá kanalizace z trub KG SN 8 DN 150 . Potrubí uloţeno v průměrné hloubce 1,0m, výkop 

šířky 0,8m. Potrubí uloţeno do pískového loţe tl.10 cm . Po zkoušce vodotěsnosti bude potrubí obsypáno 

prohozenou zeminou a výkop zasypán zeminou. Povrch uveden do původního stavu. 

Vnitřní kanalizace bude provedena z trub plastových (HT) těsněných gumovým krouţkem. Na trase 

splaškové kanalizace jsou navrţeny čistící tvarovky (cca jeden metr nad podlahou nejniţšího podlaţí a 

v místě přechodu vodorovného potrubí na potrubí svislé). U potrubí vedeném ve zdivu budou čistící 

tvarovky osazeny do niky s dvířky. Hlavní vnitřní kanalizační svod je odvětrán nad střechu objektu, kde je 

ukončen ventilační hlavicí. Na vedlejších větvích osazeny přivětrávací hlavice. Při vedení kanalizace je 

nutné v maximální moţné míře vyuţívat stávajících tras a průrazů zdiva.  

Po montáţi kanalizace bude provedena zkouška plynotěsnosti odpadního potrubí a zkouška vodotěsnosti 

leţaté kanalizace.  

Veškeré montáţní a doplňkové  prvky musí být dle poţadavku výrobce potrubí. 

 

2. Vnitřní rozvod vody  

je navrţen z trub PPR typIII PN16. Tlakové poměry stávajícího rozvodu vody nebyly investorem 

poskztnuty. Předpokládáme max.poţadovaný tlak 0,5Mpa, minimální 0,2 MPa, rychlost proudění v potrubí 

leţatém, stoupacím a rozvodném max. 2,0 m/s. 

Nové rozvody vody budou napojeny za stávající uzavírací ventily v armaturní šachtě technického – 

instalačního kanálu budovy I (rozvody A). Od hlavního přívodu „A“ (místa napojení) je potrubí vedeno 

topným kanálem do 1.PP, kde bude propojeno na stávající rozvody pro přívod do budovy „B“  a dále 

v dráţce zdiva k jednotlivým výtokům. V případě, že instalační kanál bude neprůchodný horizontální 

rozvody poberou pod stropem některého z podlaží a budou zakartovány. Trasa rozvodů se určí po 

dohodě s investorem a projektantem. 

Páteřní rozvod,  včetně rozvodu vody k jednotlivým zařizovacím předmětům je navrţen z 

polypropylénových trubek PPR typ III PN16. Voda je přivedena k výtokovým ventilům, zařizovacím 

předmětům hygienického zařízení. Svislé a horizontální potrubí je vedeno v dráţkách zdiva. Celý rozvod 

vody bude uloţen do tepelně-izolačních pouzder. Rozvod studené vody bude tepelně izolován proti 

rosení, rozvod teplé vody  bude zaizolován podle vyhl. 193/2007 Sb. Při montáţi postupovat dle 

montáţního návodu výrobce potrubí.  Dodrţovat poţadavky pro uchycení a dilataci  dle poţadavku 

výrobce potrubí. Jednotlivé úseky rozvodu vody budou opatřeny uzavíracími ventily.  

Ohřev teplé vody, včetně cirkulace  je řešen ze stávajícího centrálního zdroje.  Na přívodním potrubí 

uzavírací armatura.  

Rozvod vody je nutné podrobit tlakové zkoušce a 2x vydezinfikovat před uvedením do provozu. 

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z výkresu a rozpočtu. Vodovod bude proveden dle platných norem a 

předpisů pro provádění vodovodů . 
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3. Zařizovací předměty: 

Zařizovací předměty před objednávkou musí být odsouhlaseny investorem. 

Navrţené typy zařizovacích předmětů jsou navrţeny v kompletu s výtokovou a odpadní armaturou.  

Sprcha s pákovou baterií, klozety kombi. Umyvadla a dřez se stojánkovou baterií. 

  

Přesný výpis zařizovacích předmětů bude po dohodě s investorem  

WC klozet kombi                                                                                           2 ks 

 Sedátko s poklopem, antibakteriální úprava, zpomalovací sklápění 

U umyvadlo 55x42 cm, s 1 otvorem pro baterii uprostřed                            19 ks 

 Zápachová uzávěrka 

 Baterie umyvadlová, stojánková, páková 

FV výlevka diturvitová                                                                                   1 ks 

 Baterie nástěnná, splachovač vysokopolaţený 

SP vpust DN50                                                                                             2 ks 

 Baterie sprchová páková, hlavová sprcha ruční 

            (variantně sprchová vanička a box 900) 

 

 

 Zásady bezpečnosti práce 

- vyhloubené rýhy musí být zajištěny proti moţnosti vzniku úrazu a to v denní i noční době 

- sestup do rýhy, jámy musí být prováděn pomocí ţebříku, který musí přečnívat minimálně 1.1m přes kraj 

výkopu 

-v průběhu výkopových prací se musí stavebnímu dozoru neprodleně hlásit všechny poruchy na 

stavebním zařízení, popř. výskyt cizího podzemního vedení 

- před zahájením výkopových prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inţenýrských sítí 

- vstup nepovolaným osobám na staveniště musí být zakázán výstraţným nápisem 

- stavba musí být realizována a provozována podle platných ČSN, vyhlášek a bezpečnostních předpisů. 

Po provedení prací uvést všechny dotčené plochy do původního stavu. 

 

Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s ČSN EN a předpisy BOZ. Před uvedením do provozu 

musí být provedeny příslušné zkoušky a revize. 

 

 

V Opavě březen 2011  

vypracovala: Jiří Jurečka 

                    Helena Ohnheisrová 


