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F.1.4.1

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZTI - vodovod, kanalizace
Projekt pro ohlášení stavby eší zásobováni vodou a odvod kanalizace ze dvou stavebn upravovaných bytových jednotek ve
2NP polyfunk ního domu v Mezn . Oba byty jsou jednopodla ní a dochází u nich ke zm n velikosti podlahových ploch
Stávající stavy jsou o velikostech (podlahová plocha):
byt - 2+1 – OÚ Mezno - 66,76m²
Prostory ob . vybavenosti - OÚ Mezno – 30,13m²
Celkem
96,89m2
Nový návrh bytových jednotek:
byt A - 2+kk - OÚ Mezno - 63,07m²
byt B - 1+kk - OÚ Mezno - 35,19m²
Celkem
98,26m2
Oba byty jsou p ístupné ze spole né chodby a hlavního domovního schodišt .
1/ Úvodem:
P edm tem projektu je rekonstrukce všech rozvod v byt objektu vycházející ze stávající polohy stoupacích potrubí a zm ny
dispozic obou byt . Veškeré instalace budou provedeny nové. Dále bude provedeno odv trání sociálního za ízení, koupelen,
digesto í v obou bytech A i B. Vým na rozvod bude provedena s maximálním ohledem na okolní prostory a jejich nájemníky.
2/ Vodovod:
Popis, materiál
Nové rozvody studené vody a TUV v bytech jsou navr eny z polypropylenových trubek (systém PPR) nap . firmy
EKOPLASTIK PN16 opat ených tepelnou izolací tl. 9 mm pro studenou vodu a min. 20 mm pro TUV (viz. vyhl. . 151/2001
Sb.). Upevn ní dle podklad výrobce, kompenzace na potrubí dle podklad výrobce. Zásadn je po adováno provedení
tlakových zkoušek p ed montá í izolací.
Veškeré instala ní práce budou provád ny kvalifikovanou firmou dle SN 73 6660 a souvisejících norem p i dodr ování
pravidel bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. Veškeré potrubí domovního vodovodu bude ádn odzkoušeno a o provedené
zkoušce bude zpracován zápis. P ed uvedením do provozu bude vodovod propláchnut.
Rozvody budou napojeny na stávající stoupací rozvody p ed stávajícími vodom ry.
Zařizovací předměty a výtokové armatury
Za izovací p edm ty jsou navr eny na základ informací investora osazené dle b ných pravidel. Výtokové armatury budou dle
výb ru investora, je p epokládáno pákové provedení. Pro pra ku bude osazena podomítková zápachová uzáv rka v .
výtokového ventilu typu HL 405.
3/ Kanalizace:
Ú elem domovní kanalizace je zajistit odvedení splaškových vod z bytových jednotek. Koncepce domovní kanalizace
respektuje sou asná vedení svislých odpad ,
Veškeré bytové rozvody budou vym n ny za nová dle PD.
P ipojovací potrubí bude vedeno se sklonem min. 3 % k odpadnímu potrubí, potrubí delší ne 3 m bude ukon eno odbo kou a
zazátkováno pro mo nost ist ní, pop . bude na stoupa kách osazena istící tvarovka.
Pro pra ku a my ku bude osazena podomítková zápachová uzáv rka.
P ipojovací potrubí bude p ipojeno na stoupací potrubí, které bude vym n no za nové v rámci rekonstruovaného patra
s maximálním ohledem na provoz celého objektu, tj. nájemníky okolních prostor.
Materiál
Veškeré nové ásti kanalizace budou provedeny z polypropylénových trubek a tvarovek systému HT (šedé) viz. PD.
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Zařizovací předměty
Za izovací p edm ty jsou navr eny od firem Ideal Standart, JIKA a Vagnerplast. Definitivn budou ur eny na základ výb ru
investora. Osazení dle typu za izovacího p edm tu a podklad výrobce. Pro pra ku bude osazena podomítková zápachová
uzavírka typ HL 405. Vana budou opat eny revizními dví ky rozm ru 30 x 30 cm pro p ístup k sifonu.
Veškeré instala ní práce budou provád ny kvalifikovanou firmou dle SN 75 6760, EN 12056 a souvisejících norem p i
dodr ování pravidel bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci.
4/ Bezpečnost při práci a ochrana zdraví
Veškeré práce budou provád ny kvalifikovanou firmou dle výkresové dokumentace, v souladu s SN 73 6760 a souvisejícími
normami p i dodr ování pravidel bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. Po dokon ení montá e bude provedena technická
prohlídka potrubí, zkouška vodot snosti a plynot snosti a o provedené zkoušce bude zpracován zápis.
P i realizaci musí být respektovány:
Zákon . 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce, ve zn ní pozd jších p edpis : úplné zn ní .
396/1992 Sb., pak novela - zákona . 47/1994 Sb.
Vyhláška Msv . 77/1965 Sb., o výcviku, zp sobilosti a registraci obsluh stavebních stroj ,
ve zn ní výnosu Msv SR . 1/1974 Sb. a výnosu Msv . 2/1983 Sb.
Vyhláška UBP a BÚ . 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úraz a hlášení provozních nehod (havárií) a poruch
technických za ízení ve zn ní vyhlášky . 274/1990 Sb.
Vyhláška UBP a BÚ . 21/1979 Sb., kterou se ur ují vyhrazená plynová za ízení a stanoví n které podmínky k zajišt ní jejich
bezpe nosti, ve zn ní vyhlášky . 553/1990 Sb.
Vyhláška UBP a BÚ . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní po adavky k zajišt ní bezpe nosti práce a technických
za ízení ve zn ní vyhlášky . 324/1990 Sb. a vyhlášky . 207/1991 Sb.
Vyhláška UBP a BP . 324/1990 Sb., o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích.
Vyhláška MLVH SR . 144/1978 Sb., o ve ejných vodovodech a ve ejných kanalizacích, ve zn ní vyhlášky . 185/1988 Sb. a
všechny další související zákony, vyhlášky.

VYT - vytápění

Datum: 06/2013
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1/ Vytápění:
Popis, stávající stav
Ob bytové jednotky budou napojeny na stávající systém vytáp ní celého objektu s centrální tepelným zdrojem. Odpo et tepla
bude ešen pom rovými m idly s ohledem na nájemní smlouvy k jednotlivým byt m.
Předmět projektu, podklady
Ú elem projektu ásti vytáp ní je zajistit vytáp ní rekonstruovaných byt na základ po adavku investora a po adavk týkajících
se vnit ního mikroklimatu obytných prostor.
P íslušné SN, vyhlášky, zákony, na ízení vlády a související p edpisy, zejména pak: P íslušné normy a související p edpisy
-

SN 06 0210 Výpo et tepelných ztrát budov p i úst edním vytáp ní
SN 06 0220 Úst ední vytáp ní. Dynamické stavy
SN 06 0310 Úst ední vytáp ní – Projektování a montá
SN EN 12098-1 Regulace otopných soustav ást 1 (d íve SN 06 0330)
SN EN 215-1 Ventily pro otopná t lesa s regulátorem teploty
Na ízení vlády .502/2000 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací
Vyhláška MPO . 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ú innosti u ití energie p i rozvodu

klimatické podmínky:






místo provozu za ízení
teMIN
teMAX
po et dn s te < + 13°C :
pr m rná te v topném období

:
:
:
225
:

Benešov
- 12.0°C
+ 32.0°C
4.3 °C

Zdroj tepla
Stávající zdroj – (výhledové uva ováno napojení na centrální kotelnu)
Ohřev TUV
Oh ev TUV v byt A i B bude provád n centráln el. oh íva em vody.
Otopná soustava
Otopným mediem je voda o jmenovitém teplotním spádu 75/60°C. Soustava je navr ena s nuceným ob hem (tzv. etá ový
rozvod).
Navr ená otopná t lesa jsou ocelová desková se spodním p ipojením – fy. Korado typ Ventilkompakt se spodním p ipojením,
respektive speciální trubkové otopné t leso fy. Korado typ Koralux Linear pro koupelnu, v prostoru chodby bude osazeno
t leso KORADO PRISMA REFLEX. Otopná t lesa jsou dodávána s odvzduš ovacími ventily. Doregulování teploty v
místnostech bude provád no termostatickými ventily, které jsou u deskových t les sou ástí t lesa (ventilová vlo ka fy.
Heimeier) a u trubkového t lesa bude rohový ventil namontován jako p íslušenství. Ventily budou osazeny termostatickými
hlavicemi Heimeier typ K se zabudovaným sníma em.
P ipojení deskových t les bude provedeno pomocí p ímého respektive rohového regula ního a uzavíracího šroubení Heimeier
typ Vekolux. P ipojení trubkového a specielního otopného t lesa p es rohový ventil Heimeier typ V-exakt a rohové šroubení
Heimeier typ Regulux. Uchycení deskových t les bude provedeno dle technických podklad výrobce ve výšce spodní hrany
t les 150 mm nad istou podlahou. Spodní hrana otopného koupelnového t lesa bude osazena dle stávajícího stavu a
dispozice koupelny. Barva otopných t les bude stanovena na základ p ání investora, implicitn je p edpokládána standardn
dodávaná bílá RAL 9010.
Rozvody k otopným t les m provedeny z m d ného potrubí spojovaného pájením. Potrubí je vedeno po povrchu, resp. v
podlaze ve sm ru p ipojení t les respektive os dve í.
2/ Vzduchotechnika
Předmět projektu, podklady
P edm tem ešení ásti vzduchotechnika je návrh a popis vzduchotechnického za ízení zajiš ující v trání prostor bytu, kde
není mo né pat i nou hygienu prost edí p irozeným v tráním docílit.
Příslušné ČSN, vyhlášky, zákony, nařízení vlády a související předpisy, zejména pak:

SN 01 3454
Výkresy vzduchotechnických za ízení

SN 12 0000
Vzduchotechnická za ízení - názvosloví

Datum: 06/2013
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SN 12 0017
Metody m ení a hodnocení hluku vzduchotechnických za ízení
 Na ízení vlády .502/2000 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací
a všechny další platné normy a doporu ení
Technické řešení
Základním posláním v trací soustavy je zabezpe ení v trání bytu a po adavk na mikroklima v jednotlivých místnostech.
V trání bytových jednotek v podstat tvo í následující druhy problematiky:



celkové v trání bytu
v trání kuchyn a hygienického p íslušenství

Na celkové v trání bytu je dle sou asných zvyklostí a normových po adavk kladen d raz na násobnost vým ny vzduchu
v obytných místnostech daný hodnotou 0,5 h-1, který je odpovídající z hlediska energetického. Z hlediska hygienického je
prosazována násobnost vým ny vzduchu a 0,8 h-1 (DIN 18017-3). Z celkového hlediska lze však pova ovat za rozhodující
mno ství vzduchu pot ebné pro odvod znehodnoceného vzduchu a p ívod vzduchu erstvého vzta ené na osobu 30 m3h-1os-1,
v p ípad e nejsou v místnosti produkovány jiné škodliviny. Toto kritérium bylo také obsa eno v hygienickém p edpise .46,
sv. 39/1978 Sm rnice o hygienických po adavcích na pracovní prost edí, § 21, který se, vzhledem k chyb jící legislativ pro
oblast v trání bytových dom , aplikuje i na oblast bytového v trání (pro p íklad: z hlediska stávající legislativy a na ízení vlády
.178/2001 je minimální mno ství venkovního vzduchu p ivád ného na pracovišt stanoveno na 50 m3h-1os-1).




Kuchyň
Koupelna (také s WC)
WC

150 m3h-1 (min. 60 m3h-1 p i sní eném provozu)
60 m3h-1 (lépe však 100 m3h-1)
30 m3h-1

Odvětrání sociálního zařízení
Pro odvod vzduchu od sociálního za ízení byt je p edpokládán nást nný jednopotrubní ventila ní systém s asovým spína em
(zpo ova spušt ní 45 s, doba dob hu 6 min. Doba dob hu 6 min. spl uje po adavky DIN 18017-3 na odvod dalších min. 5 m3
vzduchu po skon ení pou ívání za ízení.). Ventilátor je osazen v pouzd e ER-APB (pro instalaci na omítku). Na stoupací
potrubí bude napojeno ohebnou Al hadicí. Ventilátor bude namontován a umíst n dle technických podklad výrobce na
samostatný okruh s proudovým chráni em. Ovládání a spoušt ní za ízení bude ešeno z jednotlivých v traných prostor. Pro
odv trání koupelny bude pou it systém ER-AP 100 umo ující odvod 100 m3/h vzduchu.
Do dve í koupelny a WC budou osazeny u podlahy dve ní m í ky s rozm rem 410x90 mm od fy. PROCLIMA.
3/ Hluk
Hladiny hlu nosti budou p evzaty od výrobc za ízení. P i provozu za ízení musí být dodr eny limity stanovené Na ízením
vlády .502/2000 Sb.
4/ Bezpečnost při práci a ochrana zdraví
P i realizaci musí být respektovány:
- Zákon . 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce, ve zn ní pozd jších p edpis : úplné zn ní .
396/1992 Sb., pak novela - zákona . 47/1994 Sb.
- Vyhláška Msv . 77/1965 Sb., o výcviku, zp sobilosti a registraci obsluh stavebních stroj ,
ve zn ní výnosu Msv SR . 1/1974 Sb. a výnosu Msv . 2/1983 Sb.
- Vyhláška UBP a BÚ . 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úraz a hlášení provozních nehod (havárií) a
poruch technických za ízení ve zn ní vyhlášky . 274/1990 Sb.
- Vyhláška UBP a BÚ . 21/1979 Sb., kterou se ur ují vyhrazená plynová za ízení a stanoví n které podmínky k zajišt ní
jejich bezpe nosti, ve zn ní vyhlášky . 553/1990 Sb.
- Vyhláška UBP a BÚ . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní po adavky k zajišt ní bezpe nosti práce a technických
za ízení ve zn ní vyhlášky .324/1990 Sb. a vyhlášky .207/1991 Sb.
- Vyhláška UBP a BP . 324/1990 Sb., o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích.
- a všechny další související zákony, vyhlášky.
EL - elektro
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Jde o stavební úpravy jedné bytové jednotky a místností knihovny a promítací kabiny ve 2NP polyfunk ního domu v Mezn .
Vyu itím p vodní bytové jednotky a dvou výše zmín ných místností, v etn zabrání cca 3,7m2 ve ejné chodby, vzniknou dv
nové bytové jednotky spl ující podmínky na sou asné standardy v bydlení. Oba nové byty jsou jednopodla ní, kategorie 1+kk
a 2+kk)
Nový návrh bytových jednotek:
byt A - 2+kk – OÚ Mezno – 63,07m²
byt B - 1+kk - OÚ Mezno – 35,19m²
Oba byty jsou p ístupné ze spole né chodby a hlavního domovního schodišt .
Projekt řeší:
Silová elektroinstalace
-umíst ní a vybavení bytového rozvad e Rb.
-vnit ní elektroinstalaci silovou v celém byt - osv tlení, zásuvkové rozvody 230V, p ipojení el.trouby, atd .
Slaboproudá instalace
-domovní zvonek
-vytrubkování pro vnit ní rozvod telefonu a anténního rozvodu /INET+TVDIG+TVKOAX+RADIO/
vlastní rozvod není p edm tem tohoto projektu
Ochranná za ízení a opat ení
-uzemn ní
2/ Základní technické údaje
Prostředí
Druh prost edí je stanoven dle SN 33 2000-3.
Zat íd ní vn jších vliv / l.321/
Prostory vnit ní:
dle l. 321 - AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1
dle l. 322 - BA1,BC1,BD1,BE1
dle l. 323 - CA1,CB1
Dle SN 33 2000-5-51 je definován prostor jako normální, po adovaný stupe krytí elektrických p edm t min. IP20.
Připojení bytů
Byty budou p ipojeny na distribu ní sí NN p es elektrom rovou sk í ER,která je umíst ná na podest schodišt . Vlastní
kabelová p ípojka je provedena kabelem CYKY 4Bx10mm ulo eným pod omítkou, spole n s kabelem CYKY 3x1,5 mm ,pro
HDO, do bytového rozvad e Rb, dle po adavk SN 34 10 50. Provedení p ípojky musí odpovídat SN 33 2000-5-51.
Napěťová soustava
3 PEN, AC 50Hz 400V TN-C
kabelový p ívod nn
3 NPE, AC 50Hz 400V TN-C-S
bytový rozvad
3 NPE, AC 50Hz 400V TN-S
rozvody elektroinstalace
Zkratové pom ry-za ízení dimenzováno na Iks=6KA-vyhovuje SN 33 2000-3/ l.312.2.1/.
Ochrana před úrazem el.proudem/ČSN 33 2000-4-471/
Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem je provedena dle SN 33 2000-4-41, samo inným odpojením od zdroje / l.413.1/.
Hlavní pospojování / SN 33 2000-4-41. l.413.1.2.1/
V objektu budou pospojovány vodi em CY16 :
-p ípojnice bytového rozvad e Rb
-svorka hlavního pospojování „ PA “,umíst ná u rozvad e RD
-kovová potrubí vody, plynu, vytáp ní a pod.
-provedeno p eklenutí plynom ru, vodom ru
Dopl ující pospojování/ SN 33 2000-4-41. l.413.1.2.2/
Bude provedeno v koupeln . Dimenze vodi e tohoto pospojování nesmí být ni ší ne polovina pr ezu odpovídajícího
ochranného vodi e v p íslušném prostoru. Propojeny budou i vodivé nosné konstrukce sádrokartonových p í ek.
Ochrana p ed nebezpe ným dotykem ivých ástí
V koupeln , technických místnostech a u venkovních rozvod jako dopl ková ochrana proudovým chráni em s I n=30mA
/p ímý dotyk/ je povinné v zásuvkových okruzích dle SN 33 2000-7-701 l.701.53 samostatným odpojením od zdroje dle
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l.413.1 / SN 33 2000-4-41/.
Ochrana proti nadproudům /ČSN 33 2000-4-43/
-dle oddílu 433 jsou vodi e chrán ny proti p etí ení v asným odpojením
-dle oddílu 424 jsou vodi e chrán ny tak, aby zkratový proud byl odpojen d ív, ne se by se stal nebezpe ný.
Ochrana před účinky tepla
zajišt na v souladu s SN 33 2000-4-42, p i em není nutné vzhledem k povaze el. za ízení p ijímat zvláštní opat ení.
Ochrana proti přepětí
Ochranu proti p ep tí v rozvodné síti dle SN 33 2000-4-44 zajiš uje dodavatel el. energie, na objektu je z ízena ochrana proti
atmosférickému p ep tí hromosvodem, a bude dopln na svodi em p ep tí umíst ným v bytovém rozvad i Rb-stupe 2,
dopln ný stupn m 3-chrán né zásuvky, pro výpo etní techniku a p ípadn elektroniku/dle úvahy investora/.
3/ Instalace
Rozvaděč Rb
Ú elem rozvad e Rb je jišt ní obvod proti p etí ení a zkratu, ochrana p ed úrazem elektrickým proudem a mo nost ovládání a
ízení ur ených obvod . Rozvad je umíst n v prostoru p edsín u vstupu, v plastové zapušt né sk íni.
Provedení elektroinstalace
P ed zapo etím elektroinstala ních prací bude stávající elektroinstalace odpojena a demontována. Vnit ní rozvody jsou
navr eny m d nými kabely po tem il a pr ezy odpovídajícími ú elu a jmenovitým proud m v jednotlivých obvodech
elektroinstalace. Barevné zna ení il odpovídá SN 33 0165.
Ulo ení kabel je pod omítkou-p ístroje v základním provedení, p ípadn v sádrokartonových p í kách-p ístroje a instala ní
materiál pro pou ití do sádrokartonu.
Pro osv tlení budou v obytných místnostech a ostatních prostorech p ipraveny vývody a svítidla, pokud není na výkrese
uvedeno jinak, budou ur ena ve spolupráci s investorem.
Výška vypína je 120 cm nad podlahou, spodní hrana zásuvek 20 cm nad podlahou, v koupeln 160 cm. Zásuvky nad
pracovní plochou kuch.linek cca 25 cm.
Umíst ní zásuvek, vypína a svítidel v koupelnách je nutno provést v souladu s
SN 33 2000-7-701. Umíst ní zásuvek a vývod potvrdí a p ípadn up esní investor p ed zahájením montá e, jako i další
p ípadné zm ny, které mohly nastat mezi zpracováním projektu a realizací . Pro staveništní rozvod je t eba dodr et SN
341090, SN EN60439-4 a
SN 33 2000-7-704.
Osvětlení
Po ty a typy svítidel vycházejí z po adavk na intenzitu osv tlení definovaných v SN EN 12464-1 a SN 360452:
Intenzity osv tlení v ob. místnostech doporu ené SN360452 nutno pova ovat pouze za doporu ené, kone né hodnoty budou
dány u ivatelem a jeho p edstavou.
Odvětrání prostorů
V kuchyni proveden vývod pro digesto nad sporákem, na WC, p ípadn v koupeln vývod pro ventilátor - zapínání vypína em
se sv tlem /ventilátor s dob hem/.
4/ Slaboproudá zařízení
Domovní zvonek , domácí telefon a vrátný
U vstupu osazen standardní nejisk ící zvonek na provozní nap tí 8V. Napájecí bezpe nostní transformátor je umíst n
v bytovém rozvad i Rb, zvonkové tla ítko u vstupu do bytu. Pro p ípadné pou ití a osazení domácího telefonu a el. vrátného
je nutné ešení napájení a provedení konzultovat s budoucím dodavatelem za ízení a p ipravit rozvody pro za ízení
dodávané dle typu za ízení a dle po adavk dodavatele.

Anténní rozvod/STA/INET/TVDIGI/TVSAT/.
Pro p íjem rozhlasu a TV je uva ováno pouze s vytrubkováním s protahovacím drátem s vyúst ním do spole ných prostor
domu, k nejbli ší stávající krabici. Umíst ní anténních zásuvek bude provedeno dle po adavk investora p ed zahájením

Datum: 06/2013
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montá í.
Samotné rozvody nejsou sou ástí tohoto projektu.
5/ Hromosvod
Není p edm tem tohoto projektu.
Uzemnění
P ipojeno na stávající uzemn ní.
6/ Bezpečnost a ochrana zdraví
Ve smyslu vyhlášky .48/82 ÚBP,§3:obsluha elektrotechnických za ízení musí být seznámena a je povinna dodr ovat SN
343100, práci na za ízení smí provád t jen pracovníci znalí s vyšší kvalifikací dle §6, 7, 8 vyhlášky .50 resp. 51/78 Sb.
Revizní innost na za ízení je t eba provád t dle SN 33 2000-6-61.Výchozí revizní zprávu na el. za ízeních dle tohoto
projektu vystaví montá ní organizace p ed komplexními zkouškami a zkušebním provozem.Elektrická za ízení musí spl ovat
všechny po adované funkce a po adavky na bezpe nost a musí být udr ována ve stavu odpovídajícím platným p edpis m a
technickým normám. Údr bu sm jí provád t pracovníci znalí dle SN 343100.
7/ Protipožární ochrana
Elektrická instalace odpovídá SN 34 1050, zatí ení kabel je navr eno dle SN 33 2000-5-523,otvory ve zdech , kterými
kabely prochází budou po árn ut sn ny.

V Praze dne 21. 06. 2013

Datum: 06/2013

Vypracoval : Ing. arch. Michal Dohnal
Autorizace: Ing. Jakub Malý
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