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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématem zdravotně technické a plynovodní instalace v 

tělocvičně.V teoretické části je řešena úspora vody při použití úsporných armatur v budově. 

Následně je provedeno finanční zhodnocení. Dále se práce zaměřuje na možné varianty řešení 

zadané specializace. Zde jsou řešeny dva způsoby dimenzování a dva způsoby míchání teplé 

vody pro sprchování. Projektová část následně řeší zdravotně technické a plynovodní 

instalace v tělocvičně ve vybrané variantě.  

  

Klíčová slova 

Vnitřní kanalizace, retenční nádrž, vnitřní vodovod, úspora vody, úsporné armatury, 

návratnost investice, plynovod, teplovzdušné jednotky, požární vodovod  

  

  

  

Abstract 

The thesis deals with the topic of the Sanitation installations and gas installations in a gym. 

The core element of the theoretical part is the water saving while using the economical fixture 

in the building. The following point is the financial estimation. The thesis also deals with 

various options of solving the scheduled specialisation. Here, the two ways of proportioning 

and two ways of mixing the hot water for taking a shower are described in detail. The project 

part is trying to solve the sanitary technical and gas pipeline in a gym in the chosen version.  

  

Keywords 

Inner sanitation, lien reservoir, inner conduit, water saving, economical fixture, backflow of 

the investment, gas pipeline, air-heating units, fire conduit.  
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ÚVOD 

Vlastní text diplomové práce (dále DP) je rozdělen do čtyř okruhů. Prvním 

okruhem je teoretická část, která popisuje obecně zadaný objekt s přihlédnutím na 

normové a legislativní požadavky pro řešení zdravotně technických instalací. Hlavní 

částí prvního okruhu je rešerše, v které se popisují úsporné armatury, aby bylo následně 

ze získaných poznatků vybráno nejvhodnější použitých těchto armatur pro zadaný 

objekt DP a provedeno finanční zhodnocení při aplikaci těchto armatur. Druhý okruh 

řeší možné varianty návrhu specializace zdravotně technických instalací v budově a 

vybírá nejvhodnější variantu pro řešení v objektu pro provedení stavby. V tomto okruhu 

jsou rovněž ideově řešeny navazující profese v TZB. Třetím okruhem DP jsou podrobné 

výpočty související s rozpracováním dané varianty. Tyto výpočty dále poslouží pro 

zhotovení čtvrtého okruhu DP. Do čtvrtého okruhu spadá podrobné vypracování 

projektu zdravotně technických instalací pro provedení stavby. 

Zadaným objektem je tělocvična, která se nachází v obci Boršice u Buchlovic. 

Objekt má jedno podlaží, které je rozděleno na část sociální (sprchy, šatny…) a 

samotnou tělocvičnu. Objekt je napojen na stávající základní školu. Propojení těchto 

dvou objektů je provedeno pomocí spojovacího krčku. Podkladem pro vypracování byla 

výkresová dokumentace stavby.  
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A1. Analýza zadaného tématu, normové a legislativní požadavky 

A1.1. Analýza zadaného tématu 

Zadaným tématem DP jsou zdravotně technické a plynovodní instalace 

v tělocvičně. Do této problematiky spadá vhodné odvedení odpadních a dešťových vod 

z objektu, zásobování objektu pitnou vodou a také přívod plynu do objektu. Zadaným 

objektem je tělocvična, která se nachází v obci Boršice u Buchlovic. Objekt má jedno 

podlaží, které je rozděleno na část sociální (sprchy, šatny…) a samotnou tělocvičnu. 

Objekt je napojen na stávající základní školu. Propojení těchto dvou objektů je 

provedeno pomocí spojovacího krčku. Podkladem pro vypracování byla výkresová 

dokumentace stavby.  

Objekt je zastřešen pomocí ploché střechy, která je vyspádovaná do několika 

míst s následným odtokem. 

Zdrojem tepla jsou 2 stacionární plynové kotle, které svým výkonem zajišťují 

ohřev TV a vytápění sociální části budovy. Pro vytápění tělocvičny jsou určeny 2 

plynové jednotky značky ROBUR umístěné na stěnách tělocvičny. 

K objektu je zřízena nová jednotná kanalizační přípojka, která je napojena na 

stávající jednotnou kanalizaci, nacházející se nedaleko objektu. Přívod vody do objektu 

je řešen pomocí napojení na areálový vodovod, stejně tak je vyřešen přívod plynu, který 

je napojen na areálový NTL plynovod. 

A1.2. Normové a legislativní podklady 

a) Normové podklady 

ČSN 75 6770 Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov 

ČSN EN 12056-1 až 5 (756760) Vnitřní kanalizace – gravitační systémy 
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ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 

ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a 

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 

projektování 

ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní 

instalace 

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízením na plynná paliva 

ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší 

provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

paliv 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

DTU 60.11. Francouzská norma pro dimenzování vodovodů (dimenzování dle 

doporučení výrobce – DELABIE) 

TPG 704 01 - Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 

TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů 

včetně 

ČSN EN 12007-1 až 4 Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 

do 16 barů včetně 

ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
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b) Legislativní podklady 

Vyhláška 428/2001 Sb. Ve znění vyhlášky č.515/2006 Sb., provedení zákona o 

vodovodech a kanalizacích. 

Při vypouštění odpadních vod do stokové sítě je nutné brát ohled na nařízení vlády 

č.61/2003 Sb. (doplňující vyhláška zákona o vodách č.254/2001 Sb.) o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. 

Stavební zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Zákon o vodách 254/2001 Sb. ve znění zákona 181/2008 Sb. a novela vodního zákona 

150/2010 Sb. 

A2. Cíl práce, zvolené metody řešení 

Cílem zadané DP je provést kompletní návrh zdravotně technických a 

plynovodních instalací v tělocvičně. Řešení problému jednotlivých odvětví instalací se 

opírá o příslušné normy a legislativní podklady, které jsou uvedeny v bodu A1.2. 

Zvolené metody řešení v DP jsou především numerické. Z důvodu rozsahu a 

větší časové náročnosti ručních výpočtů je využito výpočetní techniky. Další použitá 

metoda je grafická, ve které je využíváno zejména grafů. 

A3. Aktuální technická řešení v praxi 

 Dnes již ve většině případů provádíme napojení kanalizace na veřejnou stoku, 

která je ve městě (obci) vybudována. Bez možnosti napojení na stoku je nutno použít 

bezodtokovou jímku. Na kanalizační potrubí se dnes používají zejména plasty, vně 

budovy je možnost použití kameniny. Největší výhodou odkanalizování je ve většině 

případů použití gravitačního systému. V dnešní době jsou povrchové a dešťové vody 

nejčastěji likvidovány vsakováním, dovolují-li to geologické podmínky v místě stavby. 

Další možností je zdržování vody v retenční nádrži a její následné odvádění škrceným 

odtokem. 
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 V případě vodovodu již dnes plastové rozvody vody nahradili trubky ocelové a 

to jak z hlediska ekonomického, tak i odolností materiálu (koroze oceli). Trendem je 

dnes používat s rostoucí cenou vody úsporné armatury, avšak tyto armatury potřebují 

k plně funkčnímu používání různé dovybavení, čímž však rostou pořizovací náklady na 

provedení vodovodu (filtr se zpětným proplachem, úprava vody, apod.). 

 U rozvodu plynu v budově je možno použití 3 různých materiálů. Prvním 

materiálem je ocelové potrubí, které patří k nejčastěji používanému materiálu. Další 

možností je rozvod z měděného materiálu, který je však dražší. Nejmodernějším 

způsobem je dnes použití trubek z vícevrstvého materiálu. Jedná se o vícevrstvou trubku 

s nosnou kovovou trubkou, opatřenou vně i uvnitř vrstvou plastového materiálu. Avšak 

použití tohoto druhu rozvodu je finančně náročný z důvodu drahých bezpečnostních 

armatur, které jsou nutnou součástí rozvodů. 

 V praxi je mnoho variant řešení zdravotně technických instalací v budově a vždy 

se musí zvažovat vstupní podmínky dle druhu budovy a také přání investora. 

A4. Teoretické řešení 

V následujícím bodě bude podrobněji rozebráno téma úsporných armatur 

s možnou úsporou vody. Následně bude provedeno finanční zhodnocení při aplikaci 

úsporných armatur. Dnešním trendem je uspořit co nejvíce vody a to z důvodu jejího 

neustálého zdražování.  

A4.1. Dělení výtokových armatur 

● Dle přiřazení k zařizovacímu předmětu  

a) vanové  

b) sprchové 

c) umyvadlové 

d) dřezové 
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● Dle umístění 

a) nástěnné, umístěné na stěně nad zařizovacím předmětem  

b) stojánkové, umístěné na armaturní desce umyvadla, kuchyňské linky nebo 

okraji vany 

c) podmítkové, umístěné pod omítkou, např. sprchová podmítková armatura 

● Dle způsobu ovládání 

a) s ručním otevíráním a uzavíráním 

b) s ručním otevíráním a automatickým uzavíráním – např. sprchová podmítková 

armatura 

c) s automatickým otevíráním a uzavíráním [1] 

A4.2. Přehled některých běžně používaných armatur  

● Výtokový ventil [1] 

a) nástěnný 
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b) nástěnný se spodním otočným výtokem 

 

c) stojánkový 

 

● Směšovací baterie [1] 

a) nástěnná dřezová jednopáková 

 

 

 



18 

b) jednootvorová ventilová umyvadlová  

 

c) nástěnná jednopáková vanová 

 

d) nástěnná jednopáková sprchová 
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A4.3. Úsporné armatury 

 Pod pojmem úsporná armatura se rozumí armatura s malým jmenovitým 

průtokem vody hrající významnou roli v množství spotřebované teplé vody. Potřebu 

vody snižuje instalace úsporných výtokových hlavic nebo perlátorů u výtokových míst. 

A4.3.1. Přehled výtokových armatur použitých v objektu 

● UMYVADLO 

Použita tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková SANItech, typ S - 

systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení hlavice. Možnost nastavení teploty 

směšované vody uživatelem, pomocí páčky umístěné na výtokové armatuře. [3] 

Parametry: průtok – 3 l/min, doba výtoku – 15 sec (±5) 

Počet armatur v objektu – 16 x 
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● SPRCHA 

Použita pevná sprchová hlavice SANItech s otočnou sprchovou růžicí, 

vandaluvzdorné provedení, nastavitelný úhel výtoku vody. [4] 

Parametry: průtok – 6 l/min 

Počet armatur v objektu – 6 x 

 

 

Směšování vody před výtokem sprchovou hlavicí je řízeno termoskopickým 

systémem RADA. Termoskopický ventil je umístěný v instalační krabici včetně piezo 

tlačítka s funkcí Start-Stop pro aktivaci výtoku. Uzavření ventilu při výpadku 

studené/teplé vody na vstupu max. do 1 sek. [5] 

Parametry: průtok – min. 3 l/min, max. 35 l/min 
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● SPRCHA PRO ZTP + PRO ZAMĚSTNANCE 

Použita sprchová nástěnná páková baterie v chromovém provedení - Jika 

 

 

 Jako dovybavení baterie je použita ruční sprchová úsporná hlavice ILISIN – zabraňující 

usazování vodního kamene. 

Parametry: průtok – 6 l/min 

Počet armatur v objektu – 3 x 

 

K těmto úsporným armaturám pro jejich spolehlivé fungování výrobce 

doporučuje řadu doplňků, viz A4.3.2 
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A4.3.2. Doporučené doplňky k úsporným armaturám 

● HYDROFLOW 

Jedná se o fyzikální úpravnu vody, kdy zařízení indukuje v potrubí nahodilé 

elektrické pole v obou směrech bez ohledu na proudění. Vlivem působení pole se 

vytvářejí krystalizační jádra. Změnou chemické rovnováhy se nadbytečné rozpuštěné 

látky uvolňují z roztoku a tvoří kal. Je tak zamezeno tvorbě vodního kamene na stěnách 

potrubí. [6] 

Umisťuje se na přívodu vody pro ohřev TV. 

 

● FILTR JUDO SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM 

 JUDO ochranný filtr se zpětným proplachem odstraňuje všechny hrubozrnné a 

jemnozrnné nečistoty, které tvoří ve vedení studené vody a v zařízeních sloužících 

k zásobování teplou vodou tzv. ventilační prvky, jejichž důsledkem je důlková koroze. 

To vede k funkčním poruchám na potrubí, kontrolních a regulačních částech jakožto i 

na citlivých přístrojích. 

 Voda teče v JUDO ochranném filtru s automatickým zpětným proplachem 

z venku dovnitř přes válcovou síťovou vložku. Nečistoty jsou viditelné přes filtrační 

zvon. Je-li filtr znečištěný, je automaticky vyčištěn bez přerušení provozu. 

 Filtr se instaluje v suché místnosti, kde nemrzne. Dále je nutné se vyvarovat 

přímému slunečnímu záření. [7] 
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A4.4. Porovnání úsporných a neúsporných armatur 

A4.4.1. Dle spotřebované vody 

Tabulka 1: Maximální průtoky jednotlivých armatur [l/min] 

ZZP/Druh Klasická Úsporná 
Sprchová 
hlavice 

13,8  6,0 

Umyvadlová 
armatura 

11,4  3,0 

Pozn: V tabulce 1 jsou zaznamenány max. průtoky uvedené dle výrobců. U 

klasických armatur se jedná o značku ORAS, v případě úsporných armatur se jedná o 

značku SANItech. 

● Výpočet spotřebované vody dle druhu armatur 

Průtoky jednotlivých armatur budou použity dle tabulky 1, doba dodávky vody 

dle ČSN 06 0320 Potřeba teplé vody [2], viz tabulka 2  

Počet osob pro jednotlivou činnost je zobrazeno v tabulce 3. Počet osob se 

vztahuje k jedné směně cvičení = 1 hod. Denní provoz = 12 hod.  
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Tabulka 2: Doba dodávky vody dle činnosti [s] 

Činnost Doba dodávky 
Mytí rukou v 

umyvadle 
50 

Mytí těla v 
umyvadle 

260 

Sprcha 400 

Tabulka 3: Počet osob provozujících jednotlivou činnost 

Činnost Počet osob 
Mytí rukou v 

umyvadle 
10 

Mytí těla v 
umyvadle 

6 

Sprcha 24 

a) klasické armatury 

V1 = ∑ n*t*v 

V1 = (10*50/60*11,4 + 6*260/60*11,4 + 24*400/60*13,8)*12 

V1 = 31,19 m3/den 

b) úsporné armatury 

V2 = ∑ n*t*v 

V2 = (10*50/60*3 + 6*260/60*3 + 24*400/60*6)*12 

V2 = 12,76 m3/den 

V tabulce 4 a grafu 1 je zobrazeno srovnání spotřeby vody při jednotlivých činnostech 

dle druhu armatury. 
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Tabulka 4: Spotřeba vody dle druhu činnosti a armatury [l] 

Činnost/ 
Armatura 

Klasická Úsporná Úspora 

Mytí rukou 
v umyvadle 

95 25 70 

Mytí těla v 
umyvadle 

296,4 78 218,4 

Sprcha 2208 960 1248 

Graf1: Spotřeba vody dle druhu činnosti a armatury [l] 

 

A4.4.2. Dle nákladů na pořízení 

 U každého systému budou uvedeny finanční náklady na pořízení armatur, viz 

tabulka 5 a 6. U úsporných armatur budou také uvedeny ceny doplňků k plné 

funkčnosti, viz tabulka 7. Dále budou uvedeny náklady za spotřebovanou vodu. 

Nakonec bude proveden výpočet finanční návratnosti. Pro přehlednost budou dosažené 

výpočty zobrazeny v grafech 2,3,4. 
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a) klasické armatury 

Tabulka 5: Náklady na pořízení výtokových armatur [Kč] 

Druh armatury Cena [Kč] Ks Cena celkem [Kč] 
Umyvadlová 

armatura 
5976 16 95616 

Sprchová 
souprava 

13620 6 81720 

Sprchová 
armatura s 

hlavicí 

2730 3 8190 

Celková cena za pořízení armatur 185526 

● Celkové náklady 

 Jelikož u obyčejných armatur nejsou požadovány žádné doplňky, bude celkovou 

cenu na pořízení tvořit jen položka na zakoupení armatur, C = 185526 Kč. 

● Náklady za spotřebovanou vodu za den (N) 

 Jelikož se cena vody (vodné a stočné) neustále zdražuje, a je tedy pohyblivá, 

zvolíme si pro výpočet pevnou hodnotu k 23. 12. 2012, tj. 69,25 Kč/m3 [8] pro řešenou 

oblast (Boršice u Buchlovic). 

N = V2*P 

N = 12,76*69,25 

N = 883,63 Kč/den 
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b) úsporné armatury 

Tabulka 6: Náklady C1 na pořízení výtokových armatur [Kč] 

Druh armatury Cena [k č] Ks Cena celkem [kč] 

Umyvadová 
armatura 

16260 16 260160 

Sprchová 
souprava 

69552 6 417312 

Sprchová 
armatura s 

hlavicí 
9235 3 27705 

Celková cena za pořízení armatur 705177 

Tabulka 7: Náklady C2 na pořízení doplňků [Kč] 

Druh armatury Cena [k č] Ks Cena celkem [kč] 

Filtr JUDO  77388 1 77388 

Úpravna 
HYDROFLOW 

137448 1 137448 

Celková cena za pořízení doplňků 214836 

● Celkové náklady 

 Do této celkové ceny spadají náklady na pořízení armatur a náklady na pořízení 

doporučených doplňků pro bezproblémový provoz. 

C = C1+C2 

C = 705177+214836 

C = 920013 Kč 
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● Náklady za spotřebovanou vodu za den (N) 

 Jelikož se cena vody (vodné a stočné) neustále zdražuje, a je tedy pohyblivá, 

zvolíme si pro výpočet pevnou hodnotu k 23. 12. 2012, tj. 69,25 Kč/m3 [8] pro řešenou 

oblast. 

N = V1*P 

N = 31,19*69,25 

N = 2159,91 Kč/den 

● Přehled výsledků 

Graf2: Náklady na pořízení armatur + doplňků 

 

 



29 

Graf3: Náklady u úsporných armatur 

 

Graf4: Náklady za denní spotřebu vody 
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A4.4.3. Finanční návratnost 

 V tomto bodě bude proveden výpočet finanční návratnosti investice do 

úsporných armatur včetně jejich doplňků oproti klasickým armaturám. Bude uvažován 

každodenní 12-ti hodinový provoz tělocvičny viz kapitola A4.4.1 

Tabulka 8: Přehled nákladů [Kč] 

Položka Cena [kč] 
Pořízení klasických 

armatur 
185526 

Pořízení úsporných 
armatur 

705177 

Pořízení doplňků 214836 

Cena za vodu - 
klasické 

2159,91 

Cena za vodu - 
úsporné 

883,63 

● Výpočet 

Rozdíl cen při pořízení: 

R1 = 920013-185526 

R1 = 734487 Kč 

Rozdíl cen za spotřebovanou vodu: 

R2 = 2159,91-883,63 

R2 = 1276,28 Kč 

Návratnost: 

N = R1/R2 

N = 734487/1276,28 

N = 575 dní 
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A4.5. Závěr 

 Z výše uvedených poznatků a výpočtů je jednoznačné, že úsporné armatury mají 

menší průtok než armatury klasické a tím pádem i menší spotřebu vody. Díky těmto 

schopnostem ovšem roste cena na jejich pořízení. V případě úsporných armatur je nutno 

investovat navíc peníze do doplňků. Při předpokladu dlouhodobého provozu této 

budovy se zde použití úsporných armatur jeví jako výhodná, neboť návratnost 

vynaložené investice je 575 dní.  
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B1. Návrh technického řešení v zadané specializaci 

 Obsahem této části jsou varianty návrhu technického řešení ve více variantách 

pro zadanou specializaci, což jsou zdravotně technické a plynovodní instalace v 

tělocvičně. Ve více variantách bude řešena pouze specializace vodovodní instalace. 

B1.1. Návrh technického řešení vodovodu 

 Při návrhu technického řešení vodovodu byly řešeny dva způsoby dimenzování a 

dva způsoby míchání teplé vody pro sprchování. 

B1.1.1. Dimenzování vodovodu 

Při dimenzování potrubí vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky musí být 

znán výpočtový průtok vody a tlakové ztráty v potrubí, armaturách a vlivem výškových 

rozdílů. U většiny vnitřních vodovodů nikdy nenastane situace, kdy by byly současně 

v provozu všechny výtokové armatury. Proto se vnitřní vodovod nedimenzuje na součet 

jmenovitých výtoků výtokových armatur, ale na výpočtový průtok, který současnost 

použití výtokových armatur zohledňuje. Stanovení výpočtového průtoku: [1] 

B1.1.1.1. Dle ČSN 75 5455 

 Výpočtový průtok se stanovuje v každém úseku potrubí. Výpočtové vztahy pro 

stanovení výpočtového průtoku Qd [l/s] v přívodním potrubí zohledňují rozdílnou 

současnost použití výtokových armatur v různých typech budov a rozdělují budovy do 

tří skupin. Pro jednotlivé skupiny budov platí následující vztahy:  

a) pro rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, jednotlivé prodejny (s 

rovnoměrným odběrem vody pouze k osobní hygieně zaměstnanců a úklidu) a 

hygienická zařízení pro jeden hotelový pokoj: 

)( 2
iAid nQQ ⋅Σ=  
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b) pro ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody, například hotely, 

restaurace, obchodní domy a jesle: 

iAiid nQfQ ⋅⋅Σ=  

c) pro budovy nebo skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá hromadné 

a nárazové použití výtokových armatur, například hygienická zařízení průmyslových 

závodů a veřejné lázně: 

iAiid nQQ ⋅⋅Σ= ϕ  

 Jelikož se v zadané budově nachází skupina zařizovacích předmětů 

s rovnoměrným odběrem vody a skupina zařizovacích předmětů s nárazovým odběrem 

vody, bude pro výpočet jmenovitého průtoku použito dvou vztahů, a to vztahu a) a c) 

AQ jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení [l/s] 

 Norma ČSN 75 5455 má stanovené AQ pro každou armaturu, i v případě použití 

úsporných armatur v objektu s menším jmenovitým průtokem. Přehled použitých 

jmenovitých výtoků pro dimenzování: [1] 

 Tabulka 9: Přehled jmenovitých průtoků vybraných armatur 

Výtoková armatura QA [l/s] 

Výtokový ventil 0,2 
Nádržkový splachovač 0,15 
Směšovací baterie u 

umyvadla 
0,2 

Směšovací baterie 
sprchová 

0,2 

Tlakový splachovač 
pisoárové mísy 

odsávací 
0,3 
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ϕ  součinitel současnosti odběru vody z výtokových armatur a zařízení stejného druhu 

 Norma ČSN 75 5455 má stanovené ϕ  pro každou armaturu, i v případě použití 

více stejných armatur se stejným jmenovitým výtokem (součinitel se nezmenšuje). 

Přehled použitých součinitelů současnosti pro dimenzování uveden v tabulce 10: 

Tabulka 10: Přehled součinitelů současnosti vybraných armatur 

Výtoková armatura pro 
zařizovací předměty 

Součinitelé 
současnosti φ 

Sprcha 1,0 
Umyvadla 0,8 

Nádržkové splachovače 0,2 

Tabulka 11: Přehled některých vypočtených dimenzí 

Sestava zařizovacích 
předmětů 

DN 
Rovnoměrný 

odběr 
Nárazový 

odběr 
1xU 20x3,4 20x3,4 
2xU 25x4,2 25x4,2 
3xU  -  32x5,4 
4xU  -  40x6,7 

1xSM 20x3,4 20x3,4 
2xSM  -  25x4,2 
3xSM  -  32x5,4 
4xSM  -  40x6,7 
1xWC 20x3,4 20x3,4 

 Podrobný přehled vypočtených dimenzí (tabulkový a grafický) bude doložen 

v přílohách C respektive D. 
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B1.1.1.2. Dle doporučení výrobce DELABIE, vycházející z francouzské normy DTU 

60.11. 

 Stejně jako v případě ČSN 75 5455 se výpočtový průtok stanovuje v každém 

úseku potrubí. Výpočtové vztahy pro stanovení výpočtového průtoku Qd [l/s] se však 

částečně, liší, a to vstupními hodnotami. V případě jmenovitého průtoku dosazujeme 

maximální průtok armaturou udávající výrobcem. Součinitel současnosti je stanoven dle 

vztahu: 

a) rovnoměrný odběr 

1

8,0

−
=

X
ϕ  , kde X představuje počet zařizovacích armatur stejného druhu. Vypočtený 

součinitel se poté vynásobí součtem jmenovitých průtoků od uvažovaných armatur na 

počítaném úseku. 

Pozn: vztah platí pouze při počtu zařizovacích předmětů větším než 5. V případě 

menšího počtu se využije vztahu a) popsaného v bodě B1.1.1 

b) nárazový odběr 

1

0,2

−
=

X
ϕ  , kde X představuje počet zařizovacích armatur stejného druhu. Vypočtený 

součinitel se poté vynásobí součtem jmenovitých průtoků od uvažovaných armatur na 

počítaném úseku. V případě sprch se součinitel stanovuje 0,6 nebo 0,7 a to dle jejich 

počtu (více sprch – součinitel se zmenšuje). U WC se průtok zjišťuje dle počtu podle 

tabulky 12. 

Pozn: vztah platí pouze při počtu zařizovacích předmětů větším než 5. V případě 

menšího počtu se využije vztahu c) popsaného v bodě B1.1.1. 
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● Názorná ukázka řešení 

 

 Na obrázku je znázorněna sestava zařizovacích předmětů s nárazovým odběrem 

vody. Stanovíme výpočtový průtok v bodě A. V sestavě se nachází 6 umyvadel 

se jmenovitým průtokem 0,10 l/s, 5 pisoárů se jmenovitým průtokem 0,15 l/s a 6 WC, 

kdy společný průtok dle tabulky 12 je 3,0 l/s. 

Stanovení výpočtového průtoku 

a) pro úsek ABC 

5 pisoárů x 0,15 = 0,75 l/s 

6 umyvadel x 0,1 = 0,60 l/s 

celkový průtok = 1,35 l/s 

111

0,2

1

0,2

−
=

−
=

X
ϕ  

výpočtový průtok = slx /85,035,1
111

0,2 =
−
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b) pro úsek AD 

6 WC = 3,0 l/s = výpočtový průtok 

c) v bodě A 

A = ABC + AD 

A = 0,85 + 3,0 

A = 3,85 l/s 

Tabulka 12: Přehled jmenovitého průtoku při různém počtu WC 

Počet WC [ks] Průtok [l/s] 

1 1,50 
2 až 3 1,50 
4 až 12 3,00 
13 až 24 4,50 
25 až 50 6,00 

>50 7,50 

Tabulka 13: Přehled některých vypočtených dimenzí 

Sestava zařizovacích 
předmětů 

DN 
Rovnoměrný 

odběr 
Nárazový 

odběr 
1xU 16x2,7 16x2,7 
2xU 20x3,4 20x3,4 
3xU  -  20x3,4 
4xU  -  20x3,4 

1xSM 20x3,4 16x2,7 
2xSM  -  20x3,4 
3xSM  -  20x3,4 
4xSM  -  25x4,2 
1xWC 20x3,4 20x3,4 

 

 



42 

B1.1.2. Způsoby míchání teplé vody 

 V tomto bodě budou nastíněna dvě řešení míchání teplé vody před vstupem do 

výtokové armatury. První variantou bude společné předmíchání teplé vody pro více 

sprch, druhou variantou bude samostatné míchání u každé sprchy. 

 B1.1.2.1. Společné předmíchání teplé vody pro více sprch 

 V případě tohoto řešení proběhne předmíchání teplé vody pro sprchování 

skupinovým termoskopickým ventilem RADA 222 DK, pomocí kterého se nastaví 

požadovaná teplota smíchané vody. Tento ventil bude umístěn před sestavou sprch 

v uzamykatelné skříňce ve stěně. Před vstupem do termoskopického ventilu bude jak na 

potrubí teplé vody, tak na potrubí vody studené umístěn kulový kohout a zpětný ventil. 

Při výstupu z termoskopického ventilu bude na potrubí umístěn kulový kohout. 
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● Společné předmíchání - půdorys+axonometrie (výřez) 

 

          

B1.1.2.2. Samostatné míchání pro každou sprchu 

 Při samostatném míchání je proveden přívod teplé i studené vody k míchací 

armatuře, která je umístěná ve zdi v místě sprchy. Jedná se o termoskopický ventil 

RADA 215 umístěný v instalační krabici včetně piezo tlačítka s funkcí start-stop. 

Uživatel sprchy si nastaví teplotu vody dle svého uvážení s přesností směšování +/- 

1°C. Kulový kohout a zpětný ventil jsou součástí armatury. 
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● Samostatné míchání - půdorys+axonometrie (výřez) 

 

                   

B1.1.3. Závěr 

B1.1.3.1. Dimenzování 

Při dimenzování zařizovacích předmětů s rovnoměrným odběrem vody dle 

DELABIE  se v objektu nenachází sestava předmětů o počtu větším jak 5. Využijeme 

tedy vztahu a) popsaného v bodě B1.1.1, avšak s dosazením maximálních průtoků 

armatur udávající výrobcem. V případě zařizovacích předmětů s nárazovým odběrem je 

vztahu b) popsaného v bodě B1.1.2 využito. V případě užití úsporných armatur 

s menším jmenovitým průtokem a využití vztahů dle DELABIE vychází menší dimenze 

k rozvodu vody než při dimenzování dle ČSN 75 5455. Vybranou variantou bude 

dimenzování vodovodu dle ČSN 75 5455. 
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B1.1.3.2. Míchání teplé vody 

 Pro řešení v tomto objektu bude lepší použití samostatného míchání teplé vody. 

V případě tohoto řešení odpadá problém se vznikem legionelli, neboť voda je míchána 

těsně před výtokem. V případě společného míchání je toto riziko větší, neboť zde 

vznikne úsek s namíchanou teplou vodou o teplotě cca. 25-50 °C, což je ideální teplota 

k výskytu bakterií. U tohoto případu by se vzniku bakterií zamezilo termickou 

dezinfekcí, která by probíhala v určitém časovém intervalu.   

B1.2. Návrh technického řešení kanalizace 

 Kanalizace je řešena jako jednotná gravitační. Dešťové odpadní vody jsou 

odváděny pomocí střešních vtoků do svodného potrubí v nezámrzné hloubce. Dešťové 

odpadní vody před vtokem do vstupní šachty procházejí retenční nádrží, kde jsou 

zdržovány a následně vypouštěny řízeným odtokem z důvodu nepřetěžování kanalizační 

přípojky.  

Splaškové odpadní vody jsou odváděny od jednotlivých zařizovacích předmětů a 

napojeny na svodné potrubí vedoucí pod budovou, které následně odvádí splašky. 

Společně jsou pak dešťové a splaškové odpadní vody odváděny pomocí kanalizační 

přípojky do stávající jednotné kanalizace. 

B1.3. Návrh technického řešení plynu 

 Po napojení na NTL areálový plynovod je plynovodní potrubí vedeno do 

budovy. Zde se rozděluje, když jedna odbočka vede k plynovým kotlům v technické 

místnosti, druhá k plynovým jednotkám pro vytápění tělocvičny. Tyto jednotky jsou 

umístěny na zdech v tělocvičně. Plynovod je veden pod stropem v podhledu, který je 

opatřen děrami pro větrání.  

Poznámka: V případě technického řešení kanalizace a plynu byla navržena 

pouze 1 varianta, viz bod C. Technické řešení vybrané varianty. Je to z důvodu toho, že 

varianty by se lišily velmi málo a to spíše dispozičně než koncepčně. 
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B2. Ideové řešení navazujících profesí TZB (UT, VZT) 

B2.1. Vytápění 

 Zdrojem tepla v objektu budou 2 stacionární plynové kotle značky 

PROTHERM, viz návrh kotle. V letním provoze zajistí potřebné teplo pro ohřev TV 

jeden kotel, druhý kotel bude v provozu pouze v období vytápění objektu. Pro návrh 

zdroje tepla je potřeba stanovit potřebu tepla pro přípravu TV a potřebu tepla pro 

vytápění. V případě tělocvičny bude vytápění zajištěno pomocí plynových ohřívačů 

vzduchu značky ROBUR, viz návrh plynových jednotek v části C. 

 V rámci ideového řešení navazujících profesí pro vytápění byla obálkovou 

metodou spočtena celkové tepelná ztráta objektu, která se skládá z tepelné ztráty 

větráním a tepelné ztráty prostupem tepla. Výpočet byl proveden zvlášť pro sociální 

část budovy a pro tělocvičnu. 
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● Tepelné ztráty prostupem tepla: obálková metoda 

Sociální část budovy 

Charakteristika budovy 

Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, římsy, atiky a základy 

Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

Objemový faktor tvaru budovy A/V 

1265,48m3 

 

1021,33m2 

0,807 

Převažující vnitřní teplota v otopném období tim 

Vnější návrhová teplota v zimním období te 

 20oC 

-12oC 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 

Ochlazovaná 
konstrukce 

Plocha 

 

A i 

(m2) 

Součinitel 
prostupu 

tepla         

Ui 

(W . m-2.K-1) 

Požadovaný 
součinitel 

prostupu tepla 

UN 

(W . m-2.K-1) 

Činitel 
teplotní 
redukce 

bi 

(-) 

Měrná ztráta 
prostupem 

tepla 

HTi = Ai.Ui.bi 

(W.K-1) 

Stěna vnější 161,83 0,20 0,30 1,0 32,37 

Okna 31,99 1,20 1,50 1,0 38,39 

Dveře 11,07 1,40 1,70 1,0 15,50 

Střecha 408,22 0,19 0,24 1,0 77,56 

Podlaha na 
terénu 

408,22 0,39 0,45 0,469 74,68 

Tepelné 
vazby mezi 

konstrukcemi 

(∑A i) 

 

1021,33 

(∑ψi . l 
+∑χi)/Ai           

. 

0,02 

  

 

 

238,50 

 

20,43 

celkem     258,93 
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Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 

Celková tepelná ztráta prostupem: 

Qp = Hti x (ti – te)  

Qp = 258,93 x (20 – (-12))  

Qp = 8285,76 W 

Tepelná ztráta větráním: 

Qv = 1300 x Vih x (ti – te)  

Qv = 1300 x 0,281 x (20 – (-12))  

Qv = 11698,6 W 

Vih = (n/3600) x Va  

Vih = (1,0/3600) x 1012,38  

Vih = 0,281 

n = 1,0 

Va = 0,8 x V  

Va = 0,8 x 1265,48  

Va = 1012,38 m3 

Celková tepelná ztráta: 

Qztr= Qp + Qv  

Qztr = 8285,76 + 11698,6 

Qztr = 19984,37 W = 19,98 KW 
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Roční potřeba paliva pro vytápění: 

Qzr = 24 x e x ε x Qz x D / (ti – te)  

Qzr = 24 x 0,765 x 0,585 x 19,98 x 3821,2 / (20 – (-12)) 

Qzr = 25,63 MWh 

D = d x (tis - tes)  

D = 233 x (20 – 3,6)  

D = 3821,2  

P1 = Qzr x 3600 / (H x ƞ)  

P1 = 25,63 x 3600 / (35,87 x 0,95)  

P1 = 2707,2 m3/rok  

Roční potřeba paliva pro ohřev TUV: 

Qtuvr = (1 + z) x 365 x c x Qt x (t2 – t1) / 3600  

Qtuvr = 1,5 x 365 x 4186 x 13,32 x (55 – 10) / 3600 

Qtuvr = 381,59 MWh 

Qzr = 0,8 x Qtuv x d + 0,8 x Qtuv x 
 tsvz- 55

 tsvl- 55  x (350 – d) 

Qzr = 0,8 x 381,59 x 233 + 0,8 x 381,59 x 
5 - 55

15 - 55  x (350 – 233) 

Qzr = 99,70 MWh 

P2 = Qzr x 3600 / (H x η)  

P2 = 99,70 x 3600 / (35,87 x 0,95)  

P2 = 10532,97 m3/rok  
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Celková roční potřeba plynu: 

P = P1 + P2  

P = 2707,2 + 10532,97  

P = 13240,16 m3/rok  

Tělocvična 

Charakteristika budovy 

Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, římsy, atiky a základy 

Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

Objemový faktor tvaru budovy A/V 

4898,29m3 

 

1942,45m2 

0,397 

Převažující vnitřní teplota v otopném období tim 

Vnější návrhová teplota v zimním období te 

 15oC 

-12oC 
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Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 

Ochlazovaná 
konstrukce 

Plocha 

 

A i 

(m2) 

Součinitel 
prostupu 

tepla         

Ui 

(W . m-2.K-1) 

Požadovaný 
součinitel 

prostupu tepla 

UN 

(W . m-2.K-1) 

Činitel 
teplotní 
redukce 

bi 

(-) 

Měrná ztráta 
prostupem 

tepla 

HTi = Ai.Ui.bi 

(W.K-1) 

Stěna vnější 639,26 0,26 0,3 1,0 166,21 

Dveře 5,63 1,4 1,7 1,0 7,88 

Střecha 648,78 0,19 0,24 1,0 123,27 

Podlaha na 
terénu 

648,78 0,39 0,45 0,469 118,67 

Tepelné 
vazby mezi 

konstrukcemi 

(∑A i) 

 

1942,45 

(∑ψi . l 
+∑χi)/Ai           

. 

0,02 

  

 

 

416,03 

 

38,85 

celkem     451,88 

 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 

Celková tepelná ztráta prostupem: 

Qp = Hti x (ti – te)  

Qp = 451,88 x (15 – (-12))  

Qp = 12200,76 W 
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Tepelná ztráta větráním: 

Qv = 1300 x Vih x (ti – te)  

Qv = 1300 x 0,544 x (15 – (-12))  

Qv = 19103,32 W 

Vih = (n/3600) x Va  

Vih = (0,5/3600) x 3918,63 = 0,544 

n = 0,5 

Va = 0,8 x V  

Va = 0,8 x 4898,29   

Va = 3918,63 m3 

Celková tepelná ztráta: 

Qztr= Qp + Qv  

Qztr = 12200,76 + 19103,32  

Qztr = 31304,08 W = 31,3 kW 

Roční potřeba paliva pro vytápění: 

Qzr = 24 x e x ε x Qz x D / (ti – te)  

Qzr = 24 x 0,765 x 0,585 x 31,3 x 3821,2 / (15 – (-12)) 

Qzr = 47,58 MWh 

D = d x (tis - tes)  

D = 233 x (20 – 3,6)  

D = 3821,2  
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P1 = Qzr x 3600 / (H x ƞ)  

P1 = 47,58 x 3600 / (35,87 x 0,95)  

P1 = 5026,39 m3/rok 

B2.2. Vzduchotechnika 

 Rozvod vzduchotechniky v objektu je nutné zkoordinovat s ostatními rozvody (s 

vodovodním potrubím, plynovodním potrubím, požárním potrubím). 

Větrání jednotlivých částí objektu: 

 Větrání sociální části budovy bude řešeno jako kombinované podtlakové, kde 

čerstvý vzduch bude proudit do místností přirozeně spárami oken. Odpadní vzduch 

bude odváděn vzduchotechnikou pomocí kruhového potrubí z pozinkovaného plechu. 

 Větrání v tělocvičně bude řešeno jako nucené. Přívod čerstvého vzduchu a 

odvod odpadního vzduchu bude vyřešen pomocí ventilátorů umístěných v obvodové 

stěně pod stropem místnosti. 

 Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v technické místnosti budovy (1.05). 

V této místnosti bude řešen přívod čerstvého vzduchu pro spalování pomocí otvoru 

v obvodové stěně u podlahy o rozměru 300x300 mm. Otvor bude opatřen mřížkou.  

B3. Hodnocení navržených variant řešení 

 Jednotlivé varianty řešení budou v případě možnosti posouzeny z hlediska 

vnitřního prostředí, uživatelského komfortu, prostorových nároků, ekonomiky provozu, 

dopadu na životní prostředí apod. 
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B3.1. Hodnocení navržených řešení vodovodu  

B3.1.1. Dimenzování vodovodu  

V tomto bodě budou hodnocena dvě řešení návrhu dimenzí vodovodního 

potrubí, které byly popsány v bodě B1.1. 

  Z hlediska prostorových nároků se hodnocení dvou navržených variant 

liší z důvodu vypočtených dimenzí vodovodního potrubí. Při výpočtu dle normy ČSN 

75 5455 se u výtokových armatur počítá s většími jmenovitými průtoky, z čehož plynou 

větší vypočtené dimenze jednotlivých potrubí. Toto má za následek větší zaujmutí 

prostoru při samotném vedení potrubí. V případě našeho objektu je rozdíl zanedbatelný 

z důvodu malého rozdílu dimenzí potrubí. 

 Z hlediska ekonomiky provozu, se hodnocení dvou navržených variant liší jen 

při pořízení instalovaného potrubí a armatur. Při větších dimenzích jsou ceny na 

pořízení větší, z tohoto důvodu se dimenzování dle doporučení výrobce DELABIE, 

vycházející z francouzské normy DTU 60.11 jeví jako výhodnější, z důvodu ušetření 

počátečních investičních nákladů (týká se jen potrubí a armatur).  

Z hlediska vnitřního prostředí, uživatelského komfortu a dopadu na životní 

prostředí nejsou navržená řešení hodnocena, neboť tyto položky nijak neovlivňují. 

B3.1.2. Míchání vody 

 Z hlediska uživatelského komfortu vychází jako lepší varianta ta, kdy ke 

smíchání teplé vody dochází pro každou sprchu zvlášť. Je zde možnost regulovat 

teplotu vody dle vlastní potřeby, na rozdíl od společného předmíchání, kde je teplota 

předem nastavena. 

 Prostorové nároky na oba druhy provedení se liší jen minimálně a to potřebným 

místem na termostatické ventily.  
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 Z hlediska ekonomiky je nutno počítat se zvýšenými náklady na pořízení 

termoskopických ventilů při způsobu míchání teplé vody pro každou sprchu zvlášť. Při 

samotném provozu budou rozdíly nepatrné. 

Z hlediska vnitřního prostředí a dopadu na životní prostředí nejsou navržená 

řešení hodnocena, neboť tyto položky nijak neovlivňují. 

B3.2. Hodnocení navržených řešení kanalizace 

 V tomto bodě bude hodnoceno řešení návrhu kanalizace, který byl nastíněn v 

bodě B1.2. 

 Z ekonomického hlediska se do investičních nákladů promítne více položka za 

retenční nádrž, která je však nezbytnou součástí projektu kanalizace. Ta bude sestavena 

z několika bloků, zaizolována fólii a uložena do země. Dále je také třeba počítat 

s většími náklady na pořízení kontrolních šachet. 

 Z hlediska prostorového bude vyžadován prostor vně objektu na usazení retenční 

nádrže. V našem případě je prostor kolem budovy dostačující, a tak nebude žádný 

problém s omezení prostoru.  

Retenční nádrž, šachty, ani samotné kanalizační potrubí nebude mít žádný 

zásadní vliv na životní prostředí. Vše je dostatečně izolováno. Mohlo by tak nastat 

pouze v případě nějaké nenadálé situace. 

Z hlediska vnitřního prostředí, uživatelského komfortu není navržené řešení 

hodnoceno, neboť tyto položky nebude návrh kanalizace nijak ovlivňovat. 

B3.3. Hodnocení navržených řešení plynovodu 

Z hlediska vnitřního prostředí by mohlo docházet k narušení z hlediska 

netěsností plynovodního potrubí, avšak před uvedením do provozu jsou prováděny 

zkoušky těsnosti, které tento jen vylučují. 
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 Co se týče prostorových nároků, bude potřeba místo na 2 stacionární plynové 

kotle v technické místnosti (1.05), dále bude potřeba vyhradit prostor pro plynové 

jednotky v tělocvičně pro vytápění, které se umísťují na stěnu.  

 Z hlediska ekonomického je potřeba počítat s investicí na pořízení kotlů a 

plynových jednotek do tělocvičny. Pokud by bylo navrženo plynovodní potrubí 

z vícevrstvých trubek, je nutno počítat s většími náklady z důvodu nutnosti pořízení 

bezpečnostních armatur, které jsou nedílnou součástí instalace. 

Z hlediska uživatelského komfortu a dopadu na životní prostředí není navržené 

řešení hodnoceno, neboť tyto položky nebude návrh kanalizace nijak ovlivňovat. 
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C1. Výpočty související s analýzou zadání 

C1.1. Úvod 

 Zadaným objektem je tělocvična v obci Boršice u Buchlovic. V projektu je 

vypracováno řešení vodovodu, kanalizace a plynovodu a požárního vodovodu. Jedná se 

o budovu, která je rozdělena na sociální část (sprchy, šatny….) a samotnou tělocvičnu.  

 Objekt je napojen na areálový vodovod z plastu DN 80, dále na kanalizační 

jednotnou stoku z plastu DN 400 a také na areálový NTL plynovod z plastu DN 80.  

C1.2. Základní výpočty 

C1.2.1. Bilance potřeby vody 

Vstupy: 

- tělocvična s celodenním provozem → 12 směn za den 

- počet lidí: 12x30 = 360 osob/den 

- roční potřeba vody na osobu → q = 20 m3 / rok 

- koeficient denní nerovnoměrnosti 50,1=dk  

- koeficient hodinové nerovnoměrnosti 1,2=hk  

Výpočty: 

Specifická potřeba vody qn (l/osoba a den) 

denosobaltqqn //79,54365/20000/ ===  

Průměrná denní potřeba vody Qp (l/den) 

denlnqQ np /4,1972436079,54 =×=×=  

Maximální denní potřeba vody Qm (l/den) 

denlkQQ dpm /6,295865,14,19724 =×=×=  
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Maximální hodinová potřeba vody Qh (l/hod) 

hodlxxxxkxkxQQ hdph /82,25881,25,14,1972424/124/1 ===  

C1.2.2. Bilance potřeby teplé vody 

Odborný odhad: 1 sprcha 3 lidi → 24 osob mytí ve sprchách, 6 osob mytí těla 

v umyvadle, 10 osob mytí rukou v umyvadle 

Potřebný objem vody: pro sprchy – 25 l/os 

       pro mytí těla v umyvadle – 10 l/os 

                                        mytí rukou v umyvadle – 3 l/os 

                                        úklid: 20l/100m
2  

(949,31m
2
) 

100/02,031,94924)003,01001,06025,024( xxxxxQt +++=  

denmQt /47,8 3=  

C1.2.3. Bilance odtoku odpadních vod 

 Vstupy: 

- tělocvična s celodenním provozem → 12 směn za den 

- počet lidí: 12x30 = 360 osob/den 

- specifická potřeba vody → qn = 0,05479 m3/osoba a den 

- provoz tělocvičny celoroční → t = 365 dní 

 

Denní množství odpadních vod 

Qp = počet spotřebních jednotek x specifická potřeba vody 

denmxnqQ np /72,1936005479,0 3==×=  
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Roční množství odpadních vod 

rokmQQ par /4,719936542,33365 3=×=×=  

Množství srážkových vod odváděných do kanalizace: 

Vstupní údaje:  

Dlouhodobý srážkový úhrn = 786 mm/rok (Zlínský kraj) 

Plochy: A → střecha s nepropustnou krytinou A = 1313,76 m2  

              B → chodník s betonovou zámkovou dlažbou A = 110,2 m2  

              C → zatravněná plocha A = 2712,21 m2 

            

Výpočty: 

Druh plochy Plocha (m2) Odtokový součinitel 
C 

Redukovaná plocha 

A 1313,76 1,0 1313,76 

B 110,20 0,7 77,14 

C 2712,21 0,05 135,61 

 ∑ = 1526,51 

Roční množství odváděných srážkových vod: rQ  = 1526,51 x 0,786 = 1199,84 m3/rok 

- intenzita deště pro střechy a plochy ohrožující budovy zaplavením i = 0,03 l/(s.m2) 

- intenzita deště pro ostatní plochy p=0,2rok-1  i = 0,0184 l/(s.m2) - déšť 15 minut 

Výpočty: 

Celkový průtok dešťových vod: 

=××= AciQr slxx /05,117)61,13514,77(0184,02,076,13130,103,0 =++××  

C1.2.4. Bilance potřeby plynu 

 Viz kapitola B2.1 
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C2. Výpočty související s rozpracováním řešení vybrané varianty 

C2.1. Kanalizace 

C2.1.1. Návrh dimenzí potrubí 

● Připojovací potrubí  

a) rovnoměrný odběr (k=0,7) 

připojovací (4 umyvadla) 

ZZP DU ΣDU QWW MAX DU MAX  DN 

U 0,5 0,5 0,495 0,50 0,500 40 

U 0,5 1 0,700 0,50 0,700 50 

U 0,5 1,5 0,857 0,50 0,857 75 

připojovací (2 WC) 

ZZP DU ΣDU QWW MAX DU MAX  DN 

WC 2 2 0,990 2,00 2,000 110 

WC 2 4 1,400 2,00 2,000 110 

připojovací (WC + pisoár) 

ZZP DU ΣDU QWW MAX DU MAX  DN 

WC 2 2 0,990 2,00 2,000 110 

P 0,5 2,5 1,107 2,00 2,000 110 

b) nárazový odběr (k=1,0) 

připojovací (4 umyvadla) 

ZZP DU ΣDU QWW MAX DU MAX  DN 

U 0,3 0,3 0,383 0,30 0,383 40 

U 0,3 0,6 0,775 0,30 0,775 50 

U 0,3 0,9 0,949 0,30 0,949 75 

U 0,3 1,2 1,095 0,30 1,095 75 
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- další DN pro samostatné zařizovací předměty 

ZZP DN 

U 40 

P 50 

WC 110 

● Odpadní potrubí  

a) rovnoměrný odběr (k=0,7) 

odpadní potrubí 14a 18 

ZZP DU ΣDU QWW MAX DU MAX  DN 

P 0,5 0,5 0,495 2,00 2,000 
110 WC 2 2,5 1,107 2,00 2,000 

WC 2 4,5 1,485 2,00 2,000 

       odpadní potrubí 13 

ZZP DU ΣDU QWW MAX DU MAX  DN 

U 0,5 0,5 0,495 2,00 2,000 110 
WC 2 2,5 1,107 2,00 2,000 

       odpadní potrubí 19 

ZZP DU ΣDU QWW MAX DU MAX  DN 

U 0,5 0,5 0,495 0,50 0,500 
75 

U 0,5 1 0,700 0,50 0,700 

       odpadní potrubí 17 

ZZP DU ΣDU QWW MAX DU MAX  DN 

U 0,5 0,5 0,495 2,00 2,000 

110 
U 0,5 1 0,700 2,00 2,000 

U 0,5 1,5 0,857 2,00 2,000 

WC 2 3,5 1,310 2,00 2,000 
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b) nárazový odběr (k=1,0) 

odpadní potrubí 1 a 22 

ZZP DU ΣDU QWW MAX DU MAX  DN 

U 0,3 0,3 0,548 0,30 0,548 

75 
U 0,3 0,6 0,775 0,30 0,775 

U 0,3 0,9 0,949 0,30 0,949 

U 0,3 1,2 1,095 0,30 1,095 

       odpadní potrubí 28 a 29 

ZZP DU ΣDU QWW MAX DU MAX  DN 

U 0,3 0,3 0,548 1,80 1,800 
110 

WC 1,8 2,1 1,449 1,80 1,800 
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● Svodné potrubí 
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C2.1.2. Ověření rychlosti v potrubí – kanalizační přípojka 

Dle normy ČSN 756501 je stanoven min. sklon kanalizační přípojky při DN 

150, 2%. V odůvodněných případech je dovoleno zmenšení sklonu, avšak minimálně 

1% s podmínkou, že bude splněna minimální rychlost proudění v potrubí 0,7 m/s. 

Ověření sklonu 1,0% dle Colebrooka: stupeň plnění 70%, di‘=0,16m, φ = 133°, Je=0,01 

 

Výpočet:  

S = (0,01745*φ – sinφ) * di‘ 2/8 

S = (0,01745*133 – sin 133) * 0,162/8 

S = 0,005086 m2 

O = 0,00872*φ*di‘ 

O = 0,00872*133*0,16 

O = 0,18556 m 

di = 4*S/O 

di = 4*0,005086/0,18556 

di = 0,1096m 
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Závěr: Vypočtená rychlost 0,755m/s, splňuje požadavek normy na min. rychlost 

proudění v potrubí 0,7m/s. Kanalizační přípojka bude tedy provedena se sklonem 1,0%.  

C2.1.3. Návrh retenční nádrže 

● Stanovení retenčního objemu retenční nádrže 

Retenční objem retenční nádrže Vret [l] se stanoví podle vztahu: 

 

Kde i je intenzita srážky [l/s.m2] dané periodicity a doby trvání 

Ared – redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] (Ared=A.ψ), 

Qo -  povolený škrcený odtok srážkových vod z retenční nádrže [l/s], 

tc – doba trvání srážky [min] dané periodicity. 

Výpočet se provede pro všechny intenzity srážek s periodicitou nejvíce 0,2 rok -

1 a dobou trvání od 5 min do 72 h a navrhne se největší retenční objem retenční nádrže. 

 

 

 

 

( ) 60⋅⋅−⋅= coredret tQAiV
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  Qo l/s 0,5 2 3 
tc (min) i [l/s.m2] Vret [l]  Vret [l] Vret [l]  

5 0,0298 11346,6 10896,6 10596,6 
10 0,0229 17369,2 16469,2 15869,2 
15 0,0184 20845,7 19495,7 18595,7 
20 0,0149 22393,1 20593,1 19393,1 
30 0,0109 24330,7 21630,7 19830,7 
40 0,00875 25805,4 22205,4 19805,4 
60 0,00635 27597,3 22197,3 18597,3 

120 0,00361 29824,9 19024,9 11824,9 

 

Dle výše uvedeného vztahu byly pomocí tabulkového procesoru excel spočítány 

potřebné retenční objemy dle doby trvání srážky při dané periodicitě. Pro výpočet bylo 

uvažováno s řízeným odtokem Qo = 2 l/s. Největší potřebný retenční objem vyšel při 

trvání srážek 40 min, Vret = 22205,4 l. 

● Technický návrh retenční nádrže 

 Mimo objektu bude navržena retenční nádrž od firmy GLYNWED sestavená 

z bloků značky Garantia Rain Bloc. Bloky jsou obaleny hydroizolační fólií, ta bude 

následně z obou stran kryta geotextilií z důvodu ochrany proti poškození. Umístění 

retenční nádrže vně objektu viz výkres kanalizace. 

Potřebný objem 22205,4 l 

Ret objem 1 bloku 285 l 

Počet bloků 77,9136 ks 

Navrženo bloků 84 ks 
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Technická data Bloku       

          

Technický nákres uspořádání bloků 

 

C2.2. Vodovod 

C2.2.1. Návrh dimenzí potrubí 

 Byl proveden výpočet tlakové ztráty nejnepříznivějšího úseku pro všechny druhy 

rozvodů (teplá, studená, cirkulace, požární) a jejich následné dimenzování. Největší 

tlaková ztráta byla následně hydraulicky posouzena. 
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C2.2.1.1. Studená voda 
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C2.2.1.2. Teplá voda 
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C2.2.1.3. Cirkulace 

 



74 

● Výpočtové schéma vodovodu 
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C2.2.1.4. Požární vodovod 
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●Výpočtové schéma požárního vodovodu  
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C2.2.2. Návrh cirkulačního čerpadla 

Δt =  0,6 °C       

Parametry pro návrh čerpadla: 
 

  

H=1,76 m   upraveno 

Qc=0,178 l/s Qa= 0,148 l/s Qb=0,030 l/s 

 Na požadované návrhové parametry, bylo navrženo čerpadlo značky Grundfos 

new alpha2 XX-40, viz graf. 

 

C2.2.3. Hydraulické posouzení 

●Vodovod 

rfapWMeFLdis PPPPPP ∆+∆+∆+∆+> min,  

31,16505322,45150 ++++>disP  

VYHOVUJEkPa→> 53,413450  
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−disP dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad pro 

veřejnou potřebu (kPa) 

−FLPmin, minimální požadovaný hydrodynamický přetlak u nejvyšší výtokové armatury 

(kPa) 

−∆ eP tlaková ztráta způsobená rozdílem mezi výškovou úrovní nejvyšší výtokové 

armatury a místa napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad pro veřejnou potřebu  

(kPa) 

−∆ WMP tlaková ztráta vodoměru (kPa) 

−∆ apP tlakové ztráty napojených zařízení, např. průtokových ohřívačů vody nebo 

zařízení pro úpravu vody (kPa) 

−∆ rfP tlaková ztráta třením a místními odpory nejnepříznivějšího úseku (kPa) 

●Požární vodovod 

rfapWMeFLdis PPPPPP ∆+∆+∆+∆+> min,  

77,740522,45200 ++++>disP  

VYHOVUJEkPa→> 99,324450  

C2.2.4. Návrh vodoměru 

●Vodovod 

Podružný vodoměr, studená voda: návrh B METERS DN 40 

Trvalý průtok: 

10 m3/h < 4,15 l/s x 3,6 = 14,94 m3/h  → Vyhovuje 

Maximální průtok: 

20 m3/h > 14,94 m3/h x 1,15 = 17,18 m3/h → Vyhovuje 
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Minimální průtok: 

200  l/h < 0,15 l/s x 3600 = 540 l/h → Vyhovuje 

Tlaková ztráta vodoměru 53 kPa – dle Grafu 

●Požární vodovod 

Podružný vodoměr, požární voda: návrh B METERS DN 40 

Průtok → 3,74 m3/h  

Tlaková ztráta vodoměru 5 kPa 
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C2.2.5. Návrh vyvažovacího ventilu 

 Rozdíl mezi tlakovými ztrátami okruhů, který má hodnotu 4,551 kPa se odstraní 

tlakovou ztrátou, jež se nastaví na regulační armatuře umístěné na potrubí okruhu 2, jež 

je okruhem s menší tlakovou ztrátou. Je navržen vyvažovací ventil STAD kdy 

požadované přednastavení je 2,6 otáčky. 
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C2.2.6. Návrh kompenzátorů 

1) vodorovný úsek (směrem k tělocvičně) – součinitel teplotní roztažnosti - 0,12 (mm/m 

K) PPR PN 

∆l = l0*α*∆t = 1,84*0,12*(60-5) = 12,144 mm 

Ls = K *  = 20*  = 0,4 m  

Lk = 2*  + 150 = 2*12,144 + 150 = 0,17 → 10*D = 0,32 m 

2) vodorovný úsek (směrem k technické místnosti) – součinitel teplotní roztažnosti - 

0,12 (mm/m K) PPR PN 

∆l = l0*α*∆t = 2,54*0,12*(60-5) = 16,764 mm 

Ls = K *  = 20*  = 0,71 m  

Lk = 2*  + 150 = 2*16,764 + 150 = 0,18 → 10*D = 0,75 m 

3) svislý úsek – součinitel teplotní roztažnosti - 0,12 (mm/m K) PPR PN 

∆l1 = l0*α*∆t = 8,6*0,12*(60-5) = 56,76 mm 

Ls = K *  = 20*  = 1,20 m  

Lk = 2*  + 150 = 2*56,76 + 150 = 0,26 → 10*D = 0,63 m 
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C2.2.7. Návrh zásobníkového ohřívače 

Metoda: Odborný odhad 

Provoz tělocvičny: 8-20, hodinové směny, 1 směna max. 30 cvičících 

Vybavení: 8 sprch, 8 umyvadel 

Návrh: 1 sprcha 3 lidi → 24 osob mytí ve sprchách, 6 osob mytí těla v umyvadle, 10 

osob mytí rukou v umyvadle 

Potřebný objem vody: pro sprchy – 25 l/os 

    pro mytí těla v umyvadle – 10 l/os 

    mytí rukou – 3 l/os  

    mytí podlah na konci dne - 20l/100m2  (949,31m2) 

V = 25*24 + 10*6 + 3*10 + 949,31*20/100 = 879,9 l/h 

Potřeba tepla pro ohřátí vody na směnu 

Q = m*c*∆t = 879,9*1,163*(55-10) = 43,51 kW 

Ztráta cirkulací za 1 hodinu 

Z = 440,31*1/1000 = 0,44 kW 
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Celková potřeba tepla pro ohřátí vody 

C = Q+Z = 43,51+0,44 = 43,94 kW → návrh zásobníkového ohřívače tepla (dále ZO) 

Návrh: Navržen ZO OKC 1000 NTR/1Mpa, výkon výměníku 110 kW, objem 975 l 

tepelná ztráta 3,9 kWh/24h, další hodnoty viz přílohy 

Posouzení: 110 kW > 43,94+3,9/24 kW 

        110 kW > 44,10 kW → návrh vyhovuje 

Závěr: Objem a výkon ZO je dostačující a pokryje i případnou nárazovou akci pro více 

osob. 
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C2.3. Plynovod 

C2.3.1. Návrh dimenzí potrubí 
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●Výpočtové schéma plynovodu 
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C2.3.2. Návrh přímotopných jednotek  

Na tepelnou ztrátu tělocvičny 31,3 kW (spočítanou v bodě B2.1) bude 

v tělocvičně navrženo vytápění plynovými ohřívači vzduchu značky ROBUR. 

Navrženy 2 robury E 32 o jmenovitém tepelném výkonu 24,2 kW.  

Průtok vzduchu 2300 m3/hod 

Spotřeba plynu 2,75 m3/hod 

Průměr potrubí sání vzduchu a odtahu spalin je 80 mm. 

Rozměry jednotky 755 x 835 x 829 mm (š x h x v)  

Odvod spalin a přívod vzduchu je z vrchu jednotky, kdy spaliny jsou odváděny přes 

střechu, a přívod vzduchu pro spalování je řešen přes obvodovou zeď. 
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C2.3.3. Návrh kotle 

Potřebný výkon pro ohřev TV = 44,10 kW 

Tepelná ztráta objektu = 19,98 kW 

Celkový potřebný výkon kotle = 44,10+19,98*0,7 = 58,08 kW → návrh kotle 

Návrh: Navrhuji 2 stacionární plynové kotle značky PROTHERM. 

Parametry kotle 

Kotel 1: Protherm medvěd 40 KLOM – výkon 24,5 - 35,0 kW, 880 x 505 x 600 (v, š, h), 

max. spotřeba plynu 4,1 m3/hod, odtah spalin do komína 

Kotel 2: Protherm medvěd 50 KLOM – výkon 31,0 - 44,5 kW, 880 x 590 x 620 (v, š, h), 

max. spotřeba plynu 5,2 m3/hod, odtah spalin do komína 

V letním provoze zajistí potřebné teplo pro ohřev TV kotel 2, kotel 1 bude v provozu 

pouze v období vytápění. 
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D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D1.1. Úvod 

Projekt řeší vnitřní vodovod, plynovod, kanalizaci a jejich přípojky, popř. 

napojení na areálové stávající sítě přístavby tělocvičny ke stávající školní budově 

v Boršicích u Buchlovic. Dále je v objektu řešen požární vodovod. Podkladem pro 

vypracování byla výkresová dokumentace stavby včetně situace se zakreslenými 

inženýrskými sítěmi. Plynofikace objektu je navrhována za účelem vytápění objektu a 

přípravy teplé vody. Vztažná rovina s kótou 0,000, která je rovna nadmořské výšce 

208,00 m.n.m, je volena v úrovni podlahy 1.NP. 

D1.2. Bilance potřeb 

D1.2.1. Potřeba vody  

Vstupy: 

- tělocvična s celodenním provozem → 12 směn za den 

- počet lidí: 12x30 = 360 osob/den 

- roční potřeba vody na osobu → q = 20 m3 / rok 

- koeficient denní nerovnoměrnosti 50,1=dk  

- koeficient hodinové nerovnoměrnosti 1,2=hk  

Výpočty: 

Specifická potřeba vody qn (l/osoba a den) 

denosobaltqqn //79,54365/20000/ ===  

Průměrná denní potřeba vody Qp (l/den) 

denlnqQ np /4,1972436079,54 =×=×=  

 

 



91 

Maximální denní potřeba vody Qm (l/den) 

denlkQQ dpm /6,295865,14,19724 =×=×=  

Maximální hodinová potřeba vody Qh (l/hod) 

hodlxxxxkxkxQQ hdph /82,25881,25,14,1972424/124/1 ===  

D1.2.2. Potřeba teplé vody  

Odborný odhad: 1 sprcha 3 lidi → 24 osob mytí ve sprchách, 6 osob mytí těla 

v umyvadle, 10 osob mytí rukou v umyvadle 

Potřebný objem vody: pro sprchy – 25 l/os 

      pro mytí těla v umyvadle – 10 l/os 

                                    mytí rukou v umyvadle – 3 l/os 

                                    úklid: 20l/100m
2  

(949,31m
2
) 

100/02,031,94924)003,01001,06025,024( xxxxxQt +++=  

denmQt /47,8 3=  

D1.3. Přípojky 

D1.3.1. Kanalizace 

 Objekt bude odkanalizován pomocí nové kanalizační přípojky z PVC KG – DN 

160, do stávající jednotné kanalizační stoky z PVC KG – DN 400. Napojení přípojky na 

stávající jednotnou stoku bude provedeno pomocí nalepovací odbočky. Přípojka bude 

vedena ve sklonu 1,0 % směrem od budovy. Výpočet pro ověření tohoto sklonu se 

nachází v části C2.1.2. Výpočtový průtok odpadních vod přípojkou činí 6,87 l/s.  
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Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a 

obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude uložen 

signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.  

D1.3.2. Vodovod 

 Pro zásobování objektu pitnou vodou bude využito stávajícího areálového 

vodovodu, na který bude pomocí navrtávacího pasu s uzávěrem se zemní soupravou 

napojeno potrubí pro přívod vody do objektu. Toto potrubí bude z materiálu HDPE 100, 

SDR 11 o průměru 90x5,2 mm, které bude vedeno ve sklonu 2,4 % směrem do budovy. 

Výpočtový průtok v tomto potrubí určený podle ČSN 75 5455 činí 4,15 l/s. Přetlak 

vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele 

pohybuje v rozmezí 0,45 – 0,5 Mpa.  

 Část tohoto potrubí je souběžně vedeno s dešťovým kanalizačním potrubím. Zde 

bude dodržena minimální vzdálenost při souběhu, která činí 0,6 m. 

Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno 

pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude uložen signalizační 

vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.  

D1.3.3. Plynovod 

 Pro zásobování objektu plynem bude využito stávajícího areálového  NTL 

plynovodu, na který bude napojeno potrubí pro přívod plynu do objektu, podle ČSN EN 

12007 a TPG 702 01. Toto potrubí bude z materiálu HDPE 100, SDR 11 o průměru 

63x5,8 mm, které bude vedeno ve sklonu 0,5 % směrem od budovy. Redukovaný odběr 

plynu přívodním potrubím činí 13,63 m3/h. Domovní uzávěr plynu bude umístěn v nice 

o rozměrech 550x550x200, která se nachází na obvodové zdi budovy. Nika bude 

opatřena ocelovými dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory dole i nahoře a uzávěrem 

na trojhranný klíč.  

 Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno 

pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude uložen signalizační 

vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.  
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D1.4. Vnitřní kanalizace 

 Kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z nemovitosti a dešťové vody ze 

střechy bude přes kanalizační přípojku napojena na jednotnou kanalizační stoku. Průtok 

odpadních vod přípojkou činí 6,87 l/s.  

 Kanalizace odvádějící dešťové vody ze střech objektu je odvedena do retenční 

nádrže pod úrovní terénu o objemu 23,94 m3, z důvodu omezení odtoku srážkových vod 

do kanalizace dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 269/2009. Za retenční nádrží je zabudovaná odtoková šachta s řízeným 

odtokem, který je stanoven na 2 l/s.  

Svodná splašková potrubí budou vedena pod úrovní podlahy s minimální 

hloubkou uložení 0,4 m, svodná dešťová potrubí budou vedena v zemi s minimální 

hloubkou uložení 1,0 m. Všechna svodná potrubí budou provedena z materiálu PVC 

KG, kdy minimální dimenze činí DN 110. 

Splašková odpadní potrubí budou provedena z materiálu PP-HT a vedena 

v přizdívkách předstěnových instalací. Potrubí budou upevňována ke stěnám kovovými 

objímkami s gumovou vložkou. Odpadní potrubí budou vyvedena nad střechu za 

účelem odvětrání kanalizace. Odpadní potrubí budou spojena se svodným potrubím 

pomocí dvou kolen pod úhlem 45°.  

Připojovací potrubí budou z materiálu PP-HT a budou vedena v přizdívkách 

předstěrových instalací, nebo pod omítkou. V objektu se nenachází připojovací potrubí 

o délce větší než 6 m, nebude tedy potřeba přivzdušňovací ventil.  

Vnitřní kanalizace budou odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6770. 

D1.5. Retenční nádrž 

 Mimo objektu bude navržena retenční nádrž od firmy GLYNWED o objemu 

23,94 m3, která je sestavená z bloků značky Garantia Rain Bloc (retenční objem 

jednoho bloku je 285 litrů). Tato retenční nádrž zabraňuje nadměrnému odtoku do 

veřejné kanalizace.  
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Odtok z retenční nádrže bude řízen škrtící armaturou, která je umístěná v šachtě 

vedle retenční nádrže. Odtok bude stanoven na 2 l/s. Bloky jsou obaleny hydroizolační 

fólií, ta bude následně z obou stran kryta geotextilií z důvodu ochrany proti poškození. 

Do retence jsou zaústěna veškerá svodná dešťová potrubí odvádějící dešťové vody ze 

střech. Do retence budou provedeny dva vtoky. Před vtokem do retenční nádrže budou 

umístěny filtrační šachty, které zabrání znečištění nádrže. Retenční nádrž bude 

odvětrána potrubím PP-HT DN 110 nad úroveň zeminy. Umístění retenční nádrže vně 

objektu viz výkres kanalizace. 

D1.6. Vnitřní vodovod 

Vnitřní vodovod bude napojen na areálový vodovod pitné vody. Výpočtový 

průtok vnitřního vodovodu určený podle ČSN 75 5455 činí 4,15 l/s. Podružný vodoměr 

a uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn v montážní betonové šachtě o velikosti 

800x2650x800 mm, která bude umístěna za vstupem vody do objektu. Přetlak vody 

v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele 

pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,50 MPa. 

            Hlavní přívodní ležaté potrubí od napojení na areálový vodovod povede 

v hloubce 1,73-2,6 m pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou pod 

základem do montážní šachty. V montážní šachtě bude proveden přechod materiálu 

z HDPE 100, SDR 11 na PPR PN 20. V montážní šachtě bude také umístěn podružný 

vodoměr DN-40 značky BMETERS, nad kterým bude provedeno rozdělení na druhý 

rozvod, jímž bude potrubí pro požární vodu. V domě bude ležaté potrubí vedeno pod 

stropem v 1.NP budovy v podhledu. Stoupací potrubí se v objektu nenachází.  

Teplá voda pro zařizovací předměty bude připravována v zásobníkovém ohřívači 

DZ Dražice – OKC 1000 NTR/1 Mpa, ohřívaném topnou vodou z ústředního vytápění. 

Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru osazen ještě zpětný 

ventil, pojistný ventil nastavený na otevírací přetlak 0,6 MPa, manometr a hydroflow 

pro úpravu vody. Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN 75 5455 a bude odpovídat 

ČSN 73 6660. 



95 

Materiálem potrubí uvnitř domu bude polypropylénové potrubí, PN 20. Potrubí 

vně domu vedené pod terénem bude provedeno z HDPE 100, SDR 11. Svařovat je 

možné pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Spojení 

plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky 

s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním 

konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Potrubí vedené 

v zemi bude  uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 

300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové 

kohouty s atestem na pitnou vodu. Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace 

MIRELON tloušťky 20 mm. 

D1.7. Domovní plynovod 

 Plynové spotřebiče v objektu 

Plynový ohřívač ROBUR E32 ……………………….…… 2,75 m3/h        2 ks 

Plynový kotel PROTHERM 40 KLOM …………………....4,10 m3/h        1 ks 

Plynový kotel PROTHERM 50 KLOM …………………... 5,20 m3/h        1 ks 

Plynové kondenzační kotle v provedení B budou umístěné v technické místnosti 

(1.05) v 1.NP objektu. Přívod vzduchu pro spalování bude zajištěn pomocí otvoru u 

podlahy technické místnosti o rozměru 300x300 mm, opatřeného mřížkou. Odvod 

spalin bude proveden přes komín SCHIEDEL Ø 220 mm. Montáž daného kotle musí 

být provedena podle návodu výrobce a ČSN 33 2000-7-701. Plynové ohřívače ROBUR 

E32 budou umístěny v tělocvičně o objemu 648,78 m3. Větrání v tělocvičně bude řešeno 

jako nucené. Přívod čerstvého vzduchu a odvod odpadního vzduchu bude pomocí 

ventilátorů umístěných v obvodové stěně pod stropem místnosti. 

  Plynovod uvnitř objektu bude proveden z ocelového potrubí. Plynovod bude 

proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Ležaté potrubí vně objektu bude vedeno pod 

terénem a ležaté potrubí uvnitř objektu bude vedeno pod stropem v podhledu opatřeném 

děrami pro větrání. Prostupy volně vedeného potrubí zdmi budou řešeny pomocí 

ochranných trubek. Po provedení zkoušek pevnosti a těsnosti bude potrubí natřeno 
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žlutým lakem. Volně vedené potrubí uvnitř objektu bude ke stavebním konstrukcím 

upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. 

Domovní plynovod bude napojen na stávající areálový plynovod. Domovní 

uzávěr plynu bude umístěn v nice o rozměrech 550x550x200, která se nachází na 

obvodové zdi budovy. Nika bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem PLYN, 

větracími otvory dole i nahoře a uzávěrem na trojhranný klíč.  

Potrubí vedené v zemi vně domu bude provedeno z HDPE 100, SDR 11 ∅ 

63x5,8. Tam, kde by mohlo dojít k mechanickému poškození potrubí, bude chráněno 

pomocí ocelové trubky s plastovou izolací proti korozi BRALEN. Potrubí vedené 

v zemi bude  uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 

300 mm nad vrchol trubky. Jako uzávěry budou použity kulové kohouty s atestem na 

zemní plyn. Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedena zkouška 

pevnosti a těsnosti podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize odběrného 

plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. 

D1.8. Zařizovací předměty 

 Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě 

zařizovacích předmětů. Záchodové mísy budou kombinační. Horní okraj záchodové 

mísy je 400 mm nad podlahou. V objektu se vyskytují 2 záchodové mísy pro tělesně 

postižené. U umyvadel budou stojánkové směšovací baterie. V objektu budou použity 

dva druhy sprchových armatur. U sprch pro tělesně postižené a pro zaměstnance bude 

použita sprchová nástěnná baterie jednopáková s ruční sprchou, u ostatních sprch bude 

použita sprchová sestava na zeď s tlačným samouzavíracím ventilem. U výlevky bude 

vysoko položený nádržkový splachovač a směšovací baterie s dlouhým otočným 

výtokem. 

Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody 

podle ČSN EN 1717. 
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D1.9. Zemní práce 

Pro přípojku a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 0,5 

metrů. Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu, je třeba tento násyp předem dobře 

zhutnit. Při provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy je nutno 

ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek 

bude po dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina bude odvezena na 

skládku. Před prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé všech podzemních 

inženýrských sítí tyto sítě vytýčili (u provozovatelů objedná investor nebo dodavatel 

stavby). Při křížení a souběhu s jinými sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle ČSN 

73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a 

podmínky provozovatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými 

podklady získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými 

provozovateli.  

Výkopové práce v místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět 

ručně a velmi opatrně bez použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, 

aby nedošlo k poškození křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích 

nutno zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé 

obnažených inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do 

původního stavu.  

Při stavbě je nutno dodržet příslušné ČSN a zajistit bezpečnost práce. 

  

  

V Náměšti nad Oslavou, dne 2. 1. 2013                              Vypracoval: Bc. Jiří Křoustek 
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D2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

Výkresy tvoří samostatnou přílohu a jsou vloženy do tvrdých spisových desek se 

šňůrkou společně s textovou částí. 

Seznam výkresů: 

Název výkresu     Měřítko  Číslo výkresu 

Situace       1:350    01 

KANALIZACE  

Půdorys 1.NP  - soc. část    1:50    02 

Půdorys 1.NP - tělocvična    1:50    03 

Rozvinuté řezy připojovacího potrubí  1:50    04 

Půdorys svodného potrubí - soc. část   1:50    05 

Půdorys svodného potrubí - tělocvična  1:50    06 

Řez svodným splaškovým potrubím   1:50    07 

Řez svodným dešťovým potrubím   1:50    08 

Podélný řez kanalizační přípojky   1:50    09 

Střecha      1:100    10 

VODOVOD 

Půdorys 1.NP      1:50    11 

Axonometrie vodovodu    1:50    12 

Řez přívodu vody do budovy    1:50    13 
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PLYNOVOD 

Půdorys 1.NP      1:75    14 

Axonometrie plynovodu    1:50    15 

Řez přívodu plynu do budovy   1:50    16 
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D3. LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH P ŘEDMĚTŮ 
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ZÁVĚR 

 Diplomová práce byla zpracována v zadaném rozsahu s cílem vyřešit zadaný 

problém. Vše je postupně nastíněno ve čtyřech částích. 

 V objektu byl navržen rozvod pitné vody s ohledem na úsporu vody. Bylo 

použito úsporných armatur a v teoretické části bylo provedeno finanční zhodnocení při 

jejich použití. Z výpočtů jednoznačně vyšlo, že instalace těchto armatur v objektu je 

výhodná a to z důvodu rychlé finanční návratnosti. Při řešení byly dodrženy všechny 

příslušné technické předpisy a normy. 

 Dále byl v objektu navržen rozvod plynu, požárního vodovodu. Bylo také 

navrženo odkanalizování objektu s návrhem retenční nádrže. Při řešení byly dodrženy 

všechny příslušné technické předpisy a normy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

V1 [m
3/den]  spotřeba vody 

V2 [m
3/den]  spotřeba vody 

n [ks]   počet armatur 

t [s]   doba výtoku armaturou 

v [l/min]  jmenovitý průtok armaturou  

N [kč]   náklady za spotřebovanou vodu 

N [den]  návratnost 

P [kč]   cena vody 

C [kč]   celkové náklady  

R1 [kč]   rozdíl cen  

R2 [kč]   rozdíl cen 

Qd [l/s]   výpočtový průtok 

QAi [l/s]  jmenovitý výtok dle druhu armatury 

φ [-]   součinitel současnosti odběru vody 

Qp [l/den]  průměrná denní potřeba vody 

qn [l/os. den]  specifická potřeba vody 

q [m3/rok]  roční potřeba vody na osobu 

n [-]   počet měrných jednotek 

Qm [l/den]  maximální denní potřeba vody 

kd [-]   součinitel denní potřeby vody 

Qh [l/hod]  maximální hodinová potřeba vody 

kh [-]   součinitel hodinové potřeby vody 
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Qp [m
3/den]  denní množství odpadních vod 

Qar [m
3/rok]  roční množství odpadních vod 

d [-]   počet dnů 

Qt [m
3/den]  potřeba teplé vody 

V [m3]   objem budovy 

A [m2]   plocha 

tim [°C]  převažující vnitřní teplota v otopném období 

te [°C]   vnitřní návrhová teplota v zimním období 

U [W/m2K]  součinitel prostupu tepla 

bi [-]   činitel teplotní redukce 

Ht [W/K]  měrná ztráta prostupem tepla 

Qp [W]  tepelná ztráta prostupem 

Qv [W]  tepelná ztráta větráním 

Qztr [W]  celková tepelná ztráta  

P [m3/rok]  celková roční potřeba paliva  

P1 [m
3/rok]  roční potřeba paliva na vytápění 

P2 [m
3/rok]  roční potřeba paliva na ohřev TUV 

D [den]  počet denostupňů 

H [MJ/kg]  výhřevnost 

ƞ [-]   účinnost 

ε [-]   součinitel vyjadřující nesoučasnost tepelných ztrát během roku 

e [-]   opravný součinitel 

i [l/(s.m2]  intenzita deště 

c [-]   odtokový součinitel 
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k [-]   součinitel současnosti odběru vody 

S [m2]   obsah potrubí 

O [m]   omočený obvod  

di [m]   průměr potrubí 

v [m/s]   rychlost proudění kapaliny 

Vret [m
3]  retenční objem nádrže 

Ared [m
2]  redukovaný půdorysný průmět 

Qo [l/s]  povolený škrcený odtok      

q [kWh/os]  teplo na osobu 

D [mm]  vnitřní průměr potrubí 

L [m]   délka potrubí 

Vr [m3/hod]  redukovaný odběr plynu   

∆pd [Pa]  dovolená tlaková ztráta 

∆p [Pa]  předběžná tlaková ztráta 

L´ [m]   ekvivalentní přirážky 

Le [m]   ekvivalentní délka potrubí 

∆p.L [Pa]  vztlak 

∆ps [Pa]  skutečná tlaková ztráta 

∆pc [Pa]  celková tlaková ztráta 

Qd [l/s]  výpočtový průtok 

vd [m/s]  rychlost proudění 

R [kPa/m]  tlaková ztráta třením 

Z [Pa]   tlaková ztráta místními odpory 

ξ [-]   součinitel místního odporu 
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Qc [l/s]  cirkulační průtok 

Pdis [Pa]  dispoziční tlak ve vodovodním řadu 

Pmin,FL [Pa]  minimální tlak na výtoku 

∆Pe [Pa]  výškový rozdíl 

∆PWM [Pa]  tlaková ztráta vodoměru 

∆Pap [Pa]  ztráta napojených zařízení 

∆Prf [Pa]  ztráta třením a místními odpory 

∆l [m]   délková roztažnost 

Q [kW]  potřeba tepla 

Z [kW]  ztráta cirkulací 

∆t [°C]   teplotní rozdíl 

c [J/KgK]  měrná tepelná kapacita  
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