Příloha č. 2

VÝPOČET DLE SMĚRNÝCH ČÍSEL ROČNÍ POTŘEBY VODY
Jednotky

Počet os.,
m3 na
zaměst.,
Celkem
jednotku
jednotek

Jednotky

Počet os.,
m3 na
zaměst.,
Celkem
jednotku
jednotek

Byty na 1 obyvatele bytu
s tekoucí studenou vodou
mimo byt za rok

15

Tělocvična na 1 návštěníka
Kropení hřišť (100 m2/den)
Na 1 diváka sportovišť

20
20
1

Byty na 1 obyvatele bytu
bez tekoucí teplé vody
(na kohoutku) za rok

25

Golfové hřiště 18ti jamkové
se zavlažováním (za rok)

22.500

Byty na 1 obyvatele bytu
s tekoucí teplou vodou
(na kohoutku) za rok

35

Kropení hřišť (1 hřiště/rok):
antukových hřišť krytých
antukových hřišť nekrytých

230
460

Restaurace na 1 prac.: pouze výčep
výčep, studená jídla
výčep, studená i teplá jídla

50
60
80

Vybavení na mytí skla:
s trvalým průtokem 3 l/min.
bez trvalého průtoku, myčka

450
60

Kancelář na 1 osobu:
WC, umyvadla
WC, umyvadla, teplá voda
Kancelář na 1 osobu:
WC, umyvadla, teplá voda
s možností sprchování

8
14
18

Školy bez stravy na 1 osobu:
WC, umyvadla
WC, teplá voda

3
5

Provozovna: s teplou vodou
s možností sprchování
nečistý provoz

18
26
30

MŠ, jesle bez stravy na 1 osobu:
WC, umyvadla, teplá voda
WC, umyvadla, teplá voda, sprchy

8
16

Holičství a kadeřnictví
na 1 pracovníka:
WC, umyvadla, teplá voda

50

Hotely, penziony na 1 lůžko:
WC, koupelna, teplá voda
WC na chodbě, bez koupelny

45
23

Samostatné prádelny:
na 1 q vypraného prádla
na 1 pracovníka

1
1

K hotelům se přičítá:
denní připouštění bazénu
sauna, wellness

10
10

Supermarkety, obch. domy na 1 prac.
Prodejna ryb, drůbeže, zvěřiny
+ na 100 kg prodaných živých ryb

18
20
34

Internáty, ubytovny:
WC, koupelny, teplá voda
WC na chodbě, bez koupelny

25
15

Prodej ryb v sádce
(na 100 kg prodaných živých ryb)
Potravinářské výrobny

6
26

Strava bez obsluhy na 1 osobu:
dovoz jídla, WC, umyvadla
vaření jídla, WC, umyvadla

3
8

Dojnice
Býk
Tele, ovce, koza, vepř

36
18
6

Strava bez obsluhy na 1 osobu:
bufet, občerstvení

1

Prasnice
Kůň
Pes (nad 2 ks)

8
14
1

Zdrav. střediska na 1 pracovníka:
ambulatoria, ordinace,
lékárny, hygienicko-epid. stanice

18

Slepice, perličky
Husy, kachny, krůty

11
36

Zubní střediska na 1 pracovníka
Rehabilitace na 1 pracovníka
Ošetřovaná osoba

20
18
2

Zahrady na 100 m2:
venkovní okrasné zahrady, zelenina
sady osázené ovocnými stromy, ost.

16
3

Nemocnice na 1 lůžko
LDN, domovy důchodců

50
45

Automatizované zalévání zahrad
s pěstováním květin, zeleniny
(podle čidel na určení vlhkosti)

12

Kina, divadla na 1 sedadlo
Knihovny na 1 pracovníka
Knihovny na 1 návštěvníka

1
14
2

Mytí osobních automobilů
(předpoklad mytí 10x ročně)

1

Různé

1

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(-a) následků nesprávných sdělení.
Adresa odběrného místa: .........................................................................................................................................................
V Ostravě dne: ........................................................

.................................................................................
Odběratel

