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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v bytovém 

domě. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, vodovodu a plynu v zadaném 

objektu. Řešený objekt je nepodsklepený s pěti podlažími. Teoretická část je zaměřena na 

materiál vnitřního vodovodu. Bakalářská práce je provedena na základě současných českých a 

evropských předpisů. 
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Abstract 

The Bachelor thesis deals with sanitation installations in the apartment building. The next 

parts are calculations and project documentation. There is a design of the piping system and 

the sewerage systém in the house and connection to the main system in the town. The 

theoretical part 

is focused on the materiál internal water system. This bachelor thesis is written 

according to Czech and European regulations. 

  

Keywords 

Domestic waste waste drinage 

rainwater drainage 

retention ponds 

water supply, 

hot water 

cold water 

cirrulation 

gas 

plumbing system 

… 

 
 
 
 
 
 



Bibliografická citace VŠKP 

  
Žaneta Opršálová Zdravotně technické instalace bytového domu. Brno, 2015. XX s., YY s. 

příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických 

zařízení budov. Vedoucí práce Ing. Lenka Maurerová 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 

použité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 27.5.2015  

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Žaneta Opršálová  



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 

FORMY VŠKP 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná s odevzdanou 

listinnou formou. 

  

  

V Brně dne 28.5.2015 

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Žaneta Opršálová  



 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vedoucí práce Ing. Lenka Maurerová 

Autor práce Žaneta Opršálová 

  

Škola Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta Stavební 

Ústav Ústav technických zařízení budov 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Studijní 

program 
B3607  Stavební inženýrství 

  

Název práce Zdravotně technické instalace bytového domu 

Název práce v 

anglickém 

jazyce 

Plumbing systems in the apartment building 

Typ práce Bakalářská práce 

Přidělovaný 

titul 
Bc. 

Jazyk práce Čeština 

Datový formát 

elektronické 

verze   
 

  

Anotace práce Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními 

instalacemi v bytovém 

domě. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, vodovodu a 

plynu v zadaném objektu. Řešený objekt je nepodsklepený s pěti podlažími. 

Teoretická část je zaměřena na materiál vnitřního vodovodu. Bakalářská 

práce je provedena na základě současných českých a evropských předpisů. 

Anotace práce v 

anglickém 

jazyce 

The Bachelor thesis deals with sanitation installations in the apartment 

building. The next parts are calculations and project documentation. There 

is a design of the piping system and the sewerage systém in the house and 

connection to the main system in the town. The theoretical part 

is focused on the materiál internal water system. This bachelor thesis is 

written 

according to Czech and European regulations. 

Klíčová slova splašková kanalizace 



OBSAH  
 
ÚVOD 
 
A. Teoretická část – Materiál pro vnitřní vodovod 
 
A1 Základní informace k problematice vnitřní vodovod 

A1.1. Historie 

A2.1. Prospěšnost 

 
A2 Rozhodující kritéria pro volbu materiálu potrubí 

A2.1. Kvalita vody 

A2.2. Způsob provozu objektu 

A2.3. Teplota okolí vnitřního vodovodu 

A2.4. Způsob hygienického zabezpečení vody 

A2.5. Způsob ohřívání vody 

A2.6. Požární odolnost materiálu 

A2.7. Počet zařizovacích předmětů s nízkou četností odběru 

A2.8. Vnitřní tlak vody 

A2.9. Vnitřní kompatibilita různých materiálů 

A2.10. Stárnutí, únava, stálost 

 
A3 Co máme k dispozici za materiál 

A3.1. Ocelové pozinkované potrubí 

A3.2. Nerezové 

A3.3. Měděné 

A3.4. Polypropylenové 

A3.5. Ze síťovaného polyethylenu 

A3.6. Polybutanové potrubí 

A3.7. Chlorované PVC 

 
A4 Ochrana potrubí 

A5 Závěr 

 
 
 
 
 
 
 



 
B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  
 
B.1. VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A KONCEPČNÍM 
ŘEŠENÍM INSTALACÍ V CELÉ BUDOVĚ A JEJÍCH NAPOJENÍM NA 
SÍTĚ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU  
 
B.1.1 Bilance potřeby vody  
B.1.2. Bilance potřeby teplé vody  
B.1.3. Bilance odtoku odpadních vod 

B1.3.1 Dešťové vody  

B1.3.2. Splaškové vody  

B.1.3. Bilance potřeby plynu  

 
B.2. VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM ROZPRACOVÁNÍM 
1 – 3 DÍLČÍCH INSTALACÍ  
 
B2.1. Návrh přípravy teplé vody  
 
B2.2. Návrh vodoměrů  
 
B2.3. Výpočet tepelných ztrát pomocí protokolu k energetickému štítku obálky budovy 
 
B2.3. Výpočtové řešení jednotlivých instalací - vodovod  

B2.3.1. Dimenzování vodovodní přípojky 

B2.3.2. Dimenzování vnitřního vodovodu studené vody  

B2.3.3. Dimenzování vnitřního vodovodu teplé vody  

B2.3.4. Dimenzování vnitřního vodovodu cirkulace  

B2.4. Výpočtové řešení jednotlivých instalací - kanalizace  
B2.4.1. Dimenzování připojovacího splaškového potrubí  

B2.4.2. Dimenzování odpadního splaškového potrubí  

B2.4.3 Dimenzování svodného splaškového potrubí . 

B2.4.4. Dimenzování odpadního dešťového potrubí  

B2.4.5. Dimenzování svodného dešťového potrubí  

B2.4.6. Dimenzování odlučovačů lehkých kapalin  

B2.4.7. Dimenzování retenční nádrže  

 

B.2.5.  Výpočtové řešení jednotlivých instalací - plynovod  
B.2.5.1. Dimenzování NTL plynovodní přípojky  

B.2.5.2. Dimenzování vnitřního plynovodu  

B.2.5.3. Návrh plynoměru a regulátoru tlaku  

B.2.5.4. Posouzení umístění plynových spotřebičů 

 
 



 
 
 
 
 
C. PROJEKT 
 
C.1. Technická zpráva 
 
C.2. Legenda zařizovacích předmětů 
 
 
ZÁVĚR 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
SEZNAM PŘÍLOH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚVOD 

 
Úkolem mé bakalářské práce je navrhnout zdravotně technické instalace v bytovém 

domě. Jedná se o pětipodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového tvaru, kde se v 1NP 

nachází technické zázemí objektu a sklepní boxy. Ostatní podlaží potom tvoří bytové 

jednotky. 

Teoretická část bakalářské práce by měla přiblížit problematiku materiálu  

vnitřního vodovodu. 

Další část bakalářské práce tvoří výpočtová část. V této části jsou zahrnuty návrhy 

výpočtů vodovodních, kanalizačních a plynovodních instalací v objektu, napojení na stávající 

inženýrské sítě a další potřebné výpočty. 

Poslední částí je projekt, ve kterém jsou jednotlivé výkresy, detaily a schémata. 
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Materiál pro vnitřní vodovod 

 
 
A1. Úvodní informace  

Zdravotně technické instalace, které zahrnují vodovod, kanalizaci a plynovod, jsou důležitou  

součástí pozemních staveb. 

Vnitřní vodovod je jedním z rozhodujících článků v systému zásobování celého 

vodního hospodářství vodou. Je nutno věnovat velkou pozornost řešení systému vnitřního vodovodu. 

Jeho optimální návrh přináší úsporu vody, energie a zaručuje ekonomický provoz vodovodu včetně 

údržby. Dále ovlivňuje i životnost, užitné a hygienické vlastnosti zařízení a dopravované vody. V 

neposlední řadě je podmínkou ochrany zdraví odběratelů vody.[2] 

Vnitřní vodovod může být řešený jako jednotný, nebo v objektech s velkou potřebou 

 vody dělený, tj. samostatný vodovod pro pitnou vodu a samostatný pro užitkovou vodu nebo 

provozní vodu. Tyto rozvody se nesmí mezi sebou propojit. Pokud je vnitřní vodovod zásobován 

vodou z veřejného vodovodu a zároveň z domácí vodárny s vlastní studnou a čerpadlem, ani v tomto 

případě, kdy jde o pitnou vodu, nesmí se tyto vodovody vzájemně propojovat. Vnitřní vodovod tvoří 

soustava vodovodních potrubí v objektu za vodovodní přípojkou a vodoměrem. Voda je dodávána ke 

všem výtokům u zařizovacích předmětů, které mají zajištěný odtok do kanalizace.[3] 

U starších objektů má vnitřní vodovod poměrně malou životnost. Je to dáno v první řadě 

 tím, že je nízká fyzická životnost materiálu vodovodu, a dále změnou morální životnosti vodovodu. 

Tím, že se zvyšují nároky na uživatelský komfort, mění se náhledy na ekonomiku provozu a spotřebu 

energií. Je nutno počítat dopředu s rekonstrukcemi, ale i s modernizacemi celých systémů. Nové 

vnitřní systémy i modernizaci starých je třeba navrhovat tak, aby respektovaly všechny dnešní 

požadavky a přitom dávaly možnost pro uplatnění nových řešení. [3] 

 
A1.1. Historie 

Za jeden z prvních vodovodů lze považovat vodovod pro město Nivivé, který se  

připisuje Asyřanům a datuje se již kolem roku 2500 př.n.l. Zmínění Asyřané stavěli dlouhé gravitační 

vodovody, kde ke stavbě používali i klenby a tlaková potrubí. Vodovod zásoboval jak město, tak i řadu 

přilehlých obcí.  Další pozoruhodnou vodárenskou stavbou je vodovod pro zásobování vodou města 

Jeruzalém, který dal vybudovat kolem roku 1000 př.n.l. král Šalamoun. Nejslavnější starověké 

vodovody jsou ovšem známé z Říma. První vodovod dal postavit Appis Claudius v roce 305 př.n.l. 

Aqua Appia, který byl dlouhý 16 kilometrů, o rok později vznikl vodovod Anio Ventus dlouhý 64 

kilometrů a v roce 145 př.n.l. vodovod Marcia dlouhý 92 kilometrů, při němž přes 10 

kilometrů byly vodovody přes hluboká údolí stavěny na pilířích (akvadukty).  



 
Agua Appia 

 
Kolem roku 50 př.n.l. sloužilo pro zásobování Říma kolem 14 vodovodů, s kapacitou asi 

510 litrů denně při celkovém počtu dvou miliónů obyvatel. Augustus Octavianus dal pro římské 

impérium zřídit 700 studní, 130 kašen a 150 vodotrysků. Jeho úctu k vodě vyjadřuje jeho výrok: 

"Římské impérium je založeno na silnicích a vodovodech. Teprve vodovod dělá z vesnice město". 

 

         
Římský akvadukt z roku asi 19 př. n. l. Pont du Gard ve Francii 

 
Obdobným způsobem jako v Římě se vyvíjely na východě v Konstantinopolu  

lázně. Nejvýznamnější stavby té doby jsou vodovody Cařihradu, Damašku a Sarajeva, kde bylo 

například 68 vodovodů, 280 kašen a přes 500 studní. Ve středověku se vodovody tolik nezřizují, až 

budováním velkých měst v 18. století se situace opět obrací a vyvstává nutnost jejich rozšiřování a 

doplňování.[1] 

V Praze byl první vodovod vybudován na Vyšehradě a Pražském hradě až ve 12.  

století. Teprve roku 1348 byla vrtanými borovými trubkami zavedena pramenitá voda do kašen na 

Karlově a Václavském náměstí. V 15. století se začala čerpat voda z Vltavy, později také filtrovat a 

upravovat. Málokde byla dodávána do domu, většinou pouze do uličních kašen. Zásadní rekonstrukce 

městského vodárenství byla v Praze provedena v roce 1882, kdy byly postaveny výkonnější vodárny, 



rušily se uliční kašny a v domech se prováděly vnitřní vodovody, které dopravovali vodu do nejvyšších 

pater domů. Náhle bylo možné vybavit byty lázněmi a splachovacími záchody. V důsledku této 

rekonstrukce byl prudký nárůst spotřeby vody z cca 50 l/den na 90 l/den a do konce století až 110 

l/den. Dnešní potřeby vody dosáhly až neúnosných hodnot.[4] 

 
A2.1. Prospěšnost 

Voda je základní podmínkou života, a proto již od nejstarších dob člověk zřizoval svá  

sídliště vždy v blízkosti vodního zdroje. S vývojovými zákony lidské společnosti a s řešením otázek  

životního prostředí vznikal i vývoj vodárenství a odstraňování odpadů. Určující vliv měly hospodářské 

a zeměpisné podmínky, které také byly hlavní příčinou společenského vývoje. Proto také po 

hospodářských změnách ve vývoji společnosti následoval buď rychlý vývoj zdravotně 

inženýrských zařízení, nebo jejich úpadek. Klimatické poměry měly vliv také na očistu těla, člověk se 

naučil vážit si vody, udržovat ji čistou a používal ji nejen jako základní potravinu, ale i k očistným 

koupelím. Ve starověku vznikala velká a bohatá města, a se vzrůstajícím počtem obyvatel 

jednotlivých sídlišť vzrůstala i spotřeba vody, což přispívalo k nadměrnému produkování odpadních 

vod a sídliště se velmi zamokřovala. Proto vznikla nutnost řešit tuto situaci a rychle se vyvíjely 

zdravotně technické stavby. [1] 

 
A2. Rozhodující kritéria pro volbu materiálu potrubí 

 
Materiál vnitřního vodovodu musí být proveden ze zdravotně nezávadných materiálů,  

 které jsou kompatibilní s kvalitou distribuované vody. Při nesprávném nebo nekvalitním výběru 

potrubí může být znehodnocena kvalita vody, kterou na kohoutku odhalíme po stránce pachové i 

zdravotní (kovy, organické látky, bakterie). Náprava takového stavu je pak mnohem dražší než 

počáteční koupě dražšího, ale kvalitního potrubí. [8] 

Při návrhu a výběru materiálů se bere ohled v první řadě na provozní podmínky a jakost  

vody. Všechny materiály, součásti a zařízení používané ve vnitřních vodovodech musí odpovídat 

příslušným evropským normám výrobků nebo Evropským technickým schválením (ETA)NP2). Pokud 

nejsou tyto předpisy k dispozici, použijí se národní nebo místní předpisy. Všechny součásti systému 

musí z hlediska pevnosti odpovídat požadavkům národních a místních předpisů pro tlakové zkoušky. 

Zkušební přetlak musí být nejméně 1,5 násobek přípustného provozního přetlaku (PMA). [5] 

 
Rozhodující kriteria pro volbu materiálu potrubí:  

 - kvalita vody  

 - předpokládaný způsob provozu objektu (doba odstávky odběru vody, doba pobytu osob)  

- teplota okolí vnitřního vodovodu  

- způsob hygienického zabezpečení vody  

- způsob ohřívání vody  

- požární odolnost materiálu  

- počet zařizovacích předmětů s nízkou četností odběru (takové by se měly vyloučit) [5] 

 

A2.1. Kvalita vody 

Výběr trubního materiálu je podmíněný vlastnostmi vody, která bude s potrubím v kontaktu. 



Při návrhu rozvodů zásobovaných z individuálních zdrojů vody je velmi důležitá znalost místních 

zkušeností s trvanlivostí vnitřních vodovodů (např. nevhodné složení vody a jeho pH může změnit 

barvu vody protékající měděným potrubím) [5] 

 

Korozní děje 
Vnitřní vodovod musí být navrhován tak, aby bylo zabráněno stagnaci vody. Stagnující voda  

je srovnatelná s potravinou s prošlým datem spotřeby. Nemusí sice nutně prodělat negativní změny, 

ale tyto změny proběhnout mohou a nemusí být patrné pouhými smysly. Během dlouhé stagnace 

vody v potrubí se ložiska biofilmu stávají stimulantem důlkové koroze potrubí. [8] 

Základním předpokladem pro přímé ovlivnění korozních dějů je vytvoření  

vazby mikroorganismů s povrchem potrubí. Důsledkem aktivity mikroorganismů v biofilmu na 

povrchu kovů je koroze kovu ovlivněná jednak chemickými změnami prostředí a jednak koroze v 

důsledku fyzikálních změn na rozhraní kov - prostředí. Za fyzikální změnu na rozhraní kov - roztok je 

nutné považovat již pouhý vznik biofilmu, který umožňuje vznik koncentračních korozních článků. 

Vytvoření ložisek biofilmu je pravděpodobný důvod koroze v potrubí studené i teplé vody.  

Jedním z ukazatelů charakteru pitné vody je Langelierův saturační index ls . Jedná se  

o index, který porovnává aktuální hodnotu pH vody s teoretickou hodnotou pH při níž je voda v 

rovnováze s uhličitanem vápenatým. Pokud je Langelierův saturační index větší než 2, je vysoká 

pravděpodobnost tvorby úsad, což příznivě ovlivňuje korozní napadení potrubí.  [5] 

 

 
SCHÉMA VZNIKU A PRŮBĚHU KOROZE 

 

 
Pokud dojde ke snížení rychlosti vody, na dně potrubní trasy dochází k usazování  



zoxidovaného Fe. Dalším podílem korozních zplodin je také množství nerozpuštěného Fe, které se do 

systému dostane při změnách cirkulace v páteřním rozvodu dodavatele vody, nebo dále při opravách, 

úpravách nebo rozšiřování páteřní soustavy veřejného vodovodu. Během opravy se z opravované 

části veřejného vodovodu vypouští voda. Po jeho zprovoznění obvykle nedochází ze strany 

dodavatele vody k dostatečnému odkalení. Pod takto vzniklou vrstvou dochází následně k výměně 

iontů a k další skryté korozi. [5] 

 

 

 

 

 

 

A2.2. Teplota okolí vnitřního vodovodu 

Pokud vedeme potrubí vnitřního vodovodu v prostorech, kde teplota klesá 

 za běžného provozu pod 5°C (za běžného provozu), musíme jej chránit. Po zhodnocení podmínek 

můžeme potrubí opatřit tepelnou izolací. Doporučuje se však těmto prostorům vyhnout. Tepelně 

izolovat se však především musí rozvody teplé vody a cirkulace. Armatury se většinou neizolují, 



protože by izolace omezovala jejich funkci a ovládání (např. pojistný ventil). V dalších případech se 

Izolace armatur provádí odnímatelné, aby bylo možné provádět snadno údržbu, případně výměnu 

armatur. 

Teplota přiváděné studené vody z vodovodního rozvodu není v průběhu roku stálá.  

Zpravidla na vstupu do domu se teplota studené vody pohybuje okolo8 °C v zimním období a okolo 

12 °C v letním období. Může tak do určité míry ovlivňovat celkovou spotřebu tepla především na 

přípravu teplé vody a její roční profil. V rozvodech v domě pak během roku kolísá teplota studené 

vody od 10 °C(zimní období) do 18 °C (letní období). Teplota však závisí výrazně na místních vlivech. 

Výslednou teplotu přivedené studené vody a tedy i energetickou bilanci přípravy teplé vody může 

pak ovlivnit způsob vedení přívodního potrubí, jako například uložení v zemi a vedení rozsáhlých částí 

potrubní sítě budovou, či venkovním prostředím. [9] 

 

A2.3. Způsob hygienického zabezpečení vody 

Volba nesprávné technologie úpravy může napáchat více škody než užitku. Zařízení na  

úpravu vody uvnitř budov nesmí způsobovat nadměrnou spotřebu nebo plýtvání vodou. Úprava vody 

by neměla kompenzovat nesprávný návrh vnitřního vodovodu nebo například nevhodnou volbu jeho 

materiálů. [8] 

Ve vodovodních systémech se snažíme bránit výskytu legionel. Nejlepší ochranou  

z hlediska efektivity a hospodářství je dezinfekce chlordioxid a ozon. Účinně likvidují a potlačují 

viofilmy a brání jejich vytváření. [10] 

 

Legionely 
Rozvody teplé vody, mohou být osídleny bakteriemi rodu legionela, pokud je  

její teplota nižší než 55 °C. Lidé s oslabeným imunitním systémem se mohou nakazit při vdechnutí 

aerosolu při sprchování a onemocnět vážným zápalem plic. Především kvůli těmto osobám je potřeba 

dbát na to, aby kvalita jejich teplé vody byla v tomto ohledu bezpečná. 

Legionely získali své jméno r. 1976 ve Filadelfii, kde v hotelu Bellevue- 

Stratford způsobily dodnes nejrozsáhlejší epidemii plicních onemocnění. Stalo se tak mezi účastníky 

sjezdu asi 4 tisíc amerických legionářů (veteránů II. světové války). Původně „legionářskou nemocí“ 

zde bylo postiženo 221 přítomných, z nichž 34 zemřelo. Zdrojem nákazy byly kolonizovaný aerosol 

z klimatizace hotelu a nejspíš i technické vodní obslužné systémy, ve kterých byl zvýšený nárůst 

biofilmů s amébami. Krátce nato se prokázalo, že epidemie vyvolané legionelami se určitě 

vyskytovaly i před rokem 1976. 

Legionely souhrnně označují veškeré bakterie, kterou se mohou vyskytnout ve studené a 

teplé vodě. Jejich další růst je pak závislý na teplotě vody. Ideální teplota pro množení je do 45°C. Ve 

studené vodě se rozmnožují jen minimálně a při vyšší teplotě např. 50°C umírají. Největší výskyt 

legionel je především ve vodovodu se stagnující vodou s teplotou kolem 30 - 40°C. Nejideálnější pro 

růst legionel jsou inkrustace a jiné mechanické částice. Takovým místem je například chybné 

cirkulační potrubí, potrubí pro zásobování požární vodou, ale také neudržované armatury. [7] 

 

Výskytu legionel se dá zamezit několika způsoby: 

a) Dodržení požadovaných teplot teplé vody – zajistit správný návrh regulace teploty 



b) U ústřední přípravy s cirkulací dodržení co nejmenšího teplotního rozdílu (max 5°C) mezi výstupem 

teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulace teplé vody do ohřívače – zajistí správný hydraulický návrh 

všech větví cirkulačních potrubí (dimenze, vyvažovací armatury) 

c) Vyloučení inkrustace a jiných mechanických nečistot z potrubí – lze zajistit úpravou vody před 

ohřevem, filtry na vstupu vody do budovy 

d) Z provozních opatření se může jednat o tzv. termickou desinfekci celého systému teplé 

vody (dosažením min. 70°C ve všech místech systému, což je obtížně zajistitelné), dávkování 

speciálních chemikálií aj. [7] 

 

 

Schéma zabezpečení vodovodních rozvodů proti legionelám 

 

A…Ochrana všech rozvodů vody chlordioxidem a jejich provozní sledování měřením               

chlordioxidu a chloritanů 

B…Zabezpečení okruhu chladící vody ozonem 

1…Generátor chlordioxidu LegioZon® nebo BelloZon® 

2…Měření a regulace DULCOMETER® a DULCOTEST® 

3…Kompletní jednotka DULCOMETER® pro měření chlordioxidu a chloritanů 

4…Ozonizátor OZONFILT® a Bono Zon® [6] 

 

A2.4. Způsob ohřívání vody 

Příprava teplé vody je typickým technickým postupem v budovách, na kterém se podílí více 

specializací – zdravotechnika, vytápění, elektroinstalace a stavitelství. Tento systém je v poslední 

době ovlivňován vývojem techniky a společnosti a je nutné zrevidovat některé zaběhnuté postupy a 

principy. Vývoj můžeme pozorovat především ve dvou rovinách. V první řadě je to vzrůst významu 



přípravy teplé vody v objektech individuální bytové výstavby. V souladu s moderními trendy dochází 

ke zvyšování komfortu a často jsou uplatňovány takové požadavky na odběr teplé vody, že se stává 

primárním odběratelem energie v objektu. Časté je například řešení rodinných domů s více 

koupelnami, použití velkoobjemových van s vodními masážemi nebo inteligentní multifunkční 

sprchové kouty. Druhou oblastí vývoje jsou zdroje teplé vody. Klasický zásobníkový ohřev je postupně 

nahrazován ohřevem smíšeným a průtočným s jedním nebo více topnými zdroji, jelikož právě takové 

systémy jsou pružnější a mají většinou menší prostorové požadavky. Problémem však je, že jsou 

podstatně citlivější na správný návrh a při podcenění vstupních údajů, mohou snadno vykazovat 

nepříjemné jevy, například nedostatek teplé vody.[2] 

 
A2.5. Stárnutí, únava, stálost 

Životnost trubek a jejich spojů ve vnitřním vodovodu se navrhuje na dobu 50 let  

(při dodržování údržby a provozních podmínek). Padesát a více let stará potrubí vnitřního vodovodu 

mohou korodovat a dodávat hnědě zakalenou vodu. Nebo mohou být zarostlá vodním kamenem a 

nepříjemně snižovat tlak vody. [8] 

Při návrhu vodovodního potrubí s ohledem na životnost můžeme vycházet ze 

 zkušeností. Například životnost pozinkovaných trub většinou nepřesáhla 12 let. Na druhou stranu 

neexistují zkušenosti s používáním plastových materiálů, resp. nestačily se vytvořit. Životnost 

plastového potrubí je pouze extrapolována z krátkodobých zkoušek. [5] 

 

 
A3. Co máme k dispozici za materiál 

Materiálem nového potrubí vnitřního vodovodu bývají v současnosti plasty, měď,  

ocel nebo u větších průměrů litina. Používají se rovněž vícevrstvé trubky skládající se z několika 

materiálů.  

Ve vnitřním vodovodu se nesmějí používat černé ocelové trouby, trouby s vnitřním 

asfaltovým povlakem a trouby z plastů, které neodolávají požadovaným teplotám. Armatury musí 

vyhovovat konstrukcím a použitým materiálům (včetně těsnícího materiálu), vlastnostem 

dopravované vody, provoznímu přetlaku, stejně jako i požadavkům příslušných technických norem. [2] 

 

A3.1. Ocelové pozinkované potrubí 

Jedním z trubních materiálů vhodným pro vnitřní vodovody jsou ocelové pozinkované 

 trubky. Pozinkování, jako ochrana proti korozi, má však malou trvanlivost, zejména u rozvodů teplé 

vody. Po čase se projevuje důlková koroze, inkrustace a proděravění trubek. Pozinkované trubky 

spojujeme závitovými fitinky z temperované litiny. 

 Výhodou ocelových trubek je odolnost proti požáru, velká pevnost a mechanická  

odolnost. Dále pak oproti plastovým materiálům malá teplotní roztažnost. Nevýhodou je (kromě 

trubek z korozivzdorné oceli) především menší odolnost proti korozi. [11] 

 
Bezpečné používání ocelového pozinkovaného potrubí závisí na složení vody. Pokud voda  

výjimečně vytváří uhličitanové ochranné vrstvy na stěnách potrubí, může se životnost potrubí 

prodloužit, nesmí však být překračována rychlost vody 1 m/s. Při překročení rychlosti může docházet 



k důlkové korozi potrubí. Koroze v distribučních systémech pitné vody souvisí s chemickými, 

fyzikálněchemickými a biologickými procesy, které probíhají v potrubí. Jejím průvodním znakem jsou 

změny jakosti pitné vody v celé řadě ukazatelů. K nejvýznamnějším patří obsah Fe, Zn, Cu, pH, 

konduktivita, zákal barva, obsah suspendovaných látek, DOC, CHSK, AOC, BDOC a řada 

mikrobiologických ukazatelů. Charakteristickým znakem korozních procesů je pokles koncentrace 

rozpuštěného kyslíku ve vodě. [5] 

 
Mezi vhodné materiály v současnosti pro vnitřní rozvody patří trubky z korozivzdorné oceli. 

Tyto trubky se spojují mechanickými spojkami s těsnicími kroužky (lisované spoje). Nebo tzv. 

pěchováním se vytvoří pertl a následně se spojí převlečnou maticí. Výhodou potrubí z korozivzdorné 

oceli proti plastovému potrubí je malá teplotní roztažnost, odolnost proti požáru, velká pevnost a 

mechanická odolnost. Trubky z korozivzdorné oceli jsou dražší než některé jiné materiály. 

 

 

 

 

A3.2. Měděné potrubí 

Z neželezných kovů je pro potrubí vnitřních vodovodů volena nejčastěji měď. Pro vnitřní 

vodovody je vhodné měděné potrubí. Měděné potrubí omezuje výskyt a tvorbu bakterií legionelly, 

která způsobuje vážné onemocnění. Nerozebíratelné spoje měděných trubek se provádějí především 



pomocí tvarovek a měkkého pájení nebo pomocí lisovacích tvarovek (lisované spoje s těsnícím 

kroužkem). Pro připojení některých výtokových armatur a zařízení se používají také mosazné trubičky 

připojované obvykle pomocí šroubení. [11] 

Výhodou měděných trubek je oproti plastovým materiálům především malá teplotní  

roztažnost, pevnost a mechanická odolnost. Měď jako poloušlechtilý kov je odolná proti korozi, je 

nehořlavá a lze ji recyklovat. Nevýhodou je určité omezení při použití pro rozvody vody dané 

složením vody. Nelze použít pro rozvody vody, která má pH 6, obsah železa nad 0,1 mg.l-1, mangan 

nad hodnotu 0,05 mg.l-1. [5] 

 

 

 

                
Spoj pájený na měkko                                                         Spoj vytvořený lisováním 

 
 
 

 
Měď nemá přijít do kontaktu se stavebním materiálem. 

 
 

A3.3. Potrubí z polyethylénu 



Pro vnitřní vodovody v budovách se aplikuje pouze potrubí ze síťovaného polyetylénu (PE-X).  
Ostatní polyetylénová potrubí se v současné době používají převážně pro vodovodní přípojky a 
potrubí uložená v zemi. Potrubí ze síťovaného polyetylenu (PE-X nebo VPE) se používá pro rozvody 
studené a teplé vody uvnitř budov. Spojování potrubí se provádí pomocí mechanických spojek. 
Potrubí z nízkohustotního polyetylenu (PE-LD) zvaného též rozvětvený (rPE) se v České republice 
používalo především pro vodovodní přípojky studené pitné vody menších průměrů a části potrubí 

vnitřních vodovodů vedené v zemi. Nyní je nahrazeno potrubím z PE-HD.  
 

 Potrubí z vysokohustotního polyetylenu (PE-HD) zvaného též lineární polyetylén (lPE) je  

modernějším materiálem používaným pro vodovodní potrubí studené vody uložená v zemi (např. 

přípojky). Spojování potrubí se provádí svařováním na tupo, elektrospojkami, možné je i použití 

spojek mechanických. [11] 

 

 

 

A3.4. Potrubí z polybutenu 

Potrubí z polybutenu (PB) se uplatňuje pro rozvody studené a teplé vody. Další uplatnění  

(velké průměry) nachází v oblasti dálkových rozvodů topné a teplé vody. Polybutylenové trubky 

mohou být spojovány pomocí: - tvarovek z PB s hrdly ke svařování; - elektrotvarovek z PB; - 

mechanických spojek vyrobených z odpovídajících kovových nebo plastových materiálů. [11] 

 

A3.5. Trubky a tvarovky z PVC 

Pro vnitřní vodovody je možné použít potrubí z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C)  



vhodného pro teplou i studenou vodu. Trubky se spojují pomocí tvarovek s hrdly lepením (tzv. 

svařováním za studena). Pro přechod na jiný materiál se vyrábějí závitové přechodky.  Jsou 

použitelné spoje šroubením a hrdly.  

Trubky z PVC-C mohou být spojovány pomocí:  

- tvarovek z PVC-C pro lepení;  

- mechanických spojek vyrobených z odpovídajících kovových nebo plastových materiálů. [11] 

 

 

Trubky z PVC-C spojené lepením pro potřeby úpravny vody na koupališti 



A3.6. Trubky a tvarovky vícevrstvé 

K vícevrstvým trubkám můžeme zařadit tlakové trubky skládající se z vnitřní (základní) PP  
nebo PE plastové trubky, hliníkové fólie a vnější ochranné PP nebo PE plastové vrstvy. Jejich stěny 

jsou tvořeny z více vrstev různých materiálů (zpravidla 3 až 5 vrstev). Jednotlivé části trubky jsou mezi 

sebou spojeny speciálním lepidlem. Konstrukce těchto trubek zmenšuje některé nevýhody plastových 

trubek. Mají především malou teplotní roztažnost blížící se roztažnosti hliníku a jsou více samonosné. 

Tyto trubky se mohou použít pro rozvody studené a teplé vody. Spojování se provádí mechanickými 

spojkami. Některé typy lze po obnažení vnitřní trubky spojovat pomocí tvarovek polyfúzním 

svařováním a při dodržení doporučení výrobce upevňovat bez kompenzací teplotních délkových 

změn, což je vhodné při uložení potrubí v drážkách.  

 

Dalším typem vícevrstvých trubek jsou polyetylenové trubky pro vodovody uložené v zemi  

(přípojky) opatřené extrudovanou ochrannou vrstvou z pěnového polyetylenu zabraňující 

mechanickému poškození trubky v zemi. [11] 

 
Vícevrstvá trubka STABI 
Tam, kde není možné řešit kompenzace délkových změn plastového potrubí způsobených u rozvodů 
teplé vody a cirkulace velkou tepelnou roztažností (např. v úzkých drážkách nebo instalačních 
šachtách malého půdorysu), se může použít třívrstvé potrubí STABI (PPR-AL-PPR), které je při 
správném upevňování možné montovat tuhým způsobem 

Před polyfúzním svařováním je nutné odstranit hliníkovou vrstvu. 

 

 
 
 
 



Vícevrstvá trubka FIEBER, FASE 
Obsahuje sklolaminátové vlákno, které jí dává podobné vlastnosti jako trubce STABI. Sváření je stejné 
jako u klasické PP-R trubky. 
 

 

 
Vícevrstvá trubka Wavin smartFix  
Jedná se o pevné a těsné zástrčné spojení. Instalace je rychlá a jednoduchá a nevyžaduje žádné 
speciální školení. 
 

 



 

A3.7. Materiály pro tepelné izolace 

Teplenou izolaci chráníme před mechanickým poškozením, působením vnějšího prostředí, 

slunečního záření a před zvlhnutím.  

 

Materiály pro tepelné izolace: 

Pro tepelnou izolaci potrubí teplé vody používáme materiály se součinitelem tepelné vodivosti 

lambda menší než 0,04 W/m.K (pro 0°C). Jedná se o: 

- pěnové plastické hmoty (polyetylen, polyuretan, kaučuk) 

- vláknité hmoty (minerální, skelná vlákna) 

 

Izolace se navléká na potrubí a její funkce je podmíněna kvalitním provedené spar. 

Povrchovou úpravu izolace, např. hliníkovou folií, polyetylénovou folií volíme v závislosti 

na umístění potrubí. V posledních letech se nejvíce používá materiál na bázi pěnových plastických 

hmot. K nevýhodám patří především hořlavost a z pohledu tloušťky nedostatečná nabídka. Potrubní 

pouzdra z vláknitých hmot jsou nehořlavá a výběr tloušťek je bez problémů. [7] 

 

 
A4. Správná péče o vnitřní vodovod 

Nesprávně navržený a provedený vnitřní vodovod (domovní rozvod) pitné nebo teplé vody  

může mít dopad na kvalitu vody na kohoutku (nejen její senzorické znehodnocení, ale v některých 

případech i zdravotní závadnost), na dostupnost potřebného množství vody v požadovaném čase na 

všech místech objektu, na životnost potrubí domovního rozvodu, na hlučnost v objektu atd. 

Dle příručky Státního zdravotního ústavu dále uvádím nejdůležitější body správné péče  

o domovní vodovod. [12]   

 

A4.1. Odpovědnost 
 
Vodárenská společnost je odpovědná za kvalitu dodávané vody pouze k vodoměru. Za  

vnitřní vodovod, účel, jemuž slouží, za jeho stav a případné ovlivnění kvality vody na kohoutku je plně 

zodpovědný majitel domu nebo bytu. 

 

A4.2. Design 
 
 Návrh musí být zpracován odborně způsobilou osobou. Špatný návrh může vést k  

problémům s dostatkem a tlakem vody nebo naopak k plýtvání vodou, ke zbytečné stagnaci vody, či 

k její kontaminaci, k nadměrnému hluku v budově, snížení životnosti potrubí nebo ke znemožnění 

potřebné údržby. 

 

A4.3. Volba materiálu 
 

Vnitřní vodovod musí být proveden ze zdravotně nezávadných materiálů, které jsou 



kompatibilní s kvalitou distribuované vody. Nesprávné nebo nekvalitní potrubí může znehodnotit 

kvalitu vody na kohoutku po stránce pachové i zdravotní (kovy, organické látky, bakterie) – náprava 

takového stavu je pak mnohem dražší než počáteční koupě dražšího, ale kvalitního potrubí. 

 

A4.4. Provedení 
 

Montáž vnitřního vodovodu může při neodborném počínání a chybách způsobit škody. 

Protože to však nejsou škody typu exploze jako u chybné instalace plynu, ale jen takové, které se 

projeví postupně a pomalu, lidé si je většinou příliš nepřipouštějí. Svěřte instalaci jen odborně 

způsobilé osobě. 

 

A4.5. Propojení s jiným rozvodem 
 

Vnitřní vodovod připojený na vodovod pro veřejnou potřebu se podle 

zákona nesmí přímo propojovat s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. studny). Stejně tak se 

nesmí vzájemně propojovat oddílné vnitřní vodovody různých druhů vod. Každé připojené zařízení, 

které by mohlo vést ke znečištění vody ve vnitřním vodovodu, musí mít ochranu proti zpětnému 

průtoku. 

 

 

A4.6. Provoz 
 

Jako jiná technická zařízení, i vnitřní vodovod vyžaduje pravidelnou vizuální kontrolu a  

určitou rutinní údržbu (ověřování funkčnosti armatur, výměna opotřebovaných částí, odpojení a 

přerušení provozu v případě delšího nepoužívání apod.). 

 

A4.7. Stagnace vody 
 

Vnitřní vodovod musí být navrhován tak, aby bylo zabráněno stagnaci vody. Stagnující 

voda je srovnatelná s potravinou s prošlým datem spotřeby. Nemusí sice nutně prodělat negativní 

změny, ale tyto změny proběhnout mohou a nemusí být patrné pouhými smysly. 

 

A4.8. Staré materiály 
 

Padesát a více let stará potrubí vnitřního vodovodu mohou korodovat a dodávat hnědě 

zakalenou vodu, nebo být zarostlá vodním kamenem a nepříjemně snižovat tlak vody. Pokud je ale 

vnitřní vodovod ještě předválečný a vyroben z olova, na kvalitě vody to svými smysly nepoznáte. 

Voda z takového vodovodu může být riziková pro malé děti a těhotné ženy. Bydlíte-li ve starém 

domě, který neprošel rekonstrukcí, ověřte si, nemáte-li v domě dosud rozvody vody z olova. 

 

A4.9. Úprava vody 
 

Zařízení na úpravu vody uvnitř budov nesmí způsobovat nadměrnou spotřebu nebo 

plýtvání vodou. Úprava vody nemá kompenzovat nesprávný návrh vnitřního vodovodu nebo 

nevhodnou volbu jeho materiálů. Volba nesprávné technologie úpravy může napáchat více škody než 

užitku. 

 



A4.10. Legionely 
 

Rozvody teplé vody, pokud je její teplota nižší než 55 °C, mohou být osídleny bakteriemi 

rodu legionela. Lidé s oslabeným imunitním systémem se mohou nakazit při vdechnutí aerosolu při 

sprchování a onemocnět vážným zápalem plic. Především tyto osoby by měly dbát na to, aby kvalita 

jejich teplé vody byla v tomto ohledu bezpečná. [8]   

 
 

A5. Závěr 

Projektant by vždy měl zvážit, zda výhodná vlastnost zvoleného materiálu v jedné  

oblasti je dostatečně vyvážena nevýhodou v oblasti jiné.  

Jednoznačná odpověď na otázku: „Jaký materiál a systém zvolit?“ neexistuje.  

Projektant by měl navrhnout nejlepší možný pro řešenou stavbu, musí využít všechny praktické 

zkušenosti s konkrétní přiváděnou vodou. Pokud nemá k dispozici žádné údaje, musí se za účelem 

získání údajů o rozboru vody obrátit na dodavatele vody (provozovatele vodovodu pro veřejnou 

potřebu). [5] 
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B.1 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A 

KONCEPČNÍM ŘEŠENÍM INSTALACÍ V CELÉ BUDOVĚ A JEJÍCH 

NAPOJENÍM NA SÍTĚ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU 

 

B1.1) Bilance potřeby vody (dle vyhl. č.684/2006) 

 

POČET OSOB 

 

Přehled vstupních údajů 
 

JEDNOTKA 
PLOCHA 

(m2) 

POČET 
JEDNOTEK 
NA PATŘE 

POČET O 
(NA 1 

JEDNOTKU) 

POČET O (NA 
JEDNO 
PATRO) 

POČET O        
(4 PATRA) 

BYT A 72,53 1 3 3 12 

BYT B 54,81 1 3 3 12 

BYT C 72,53 1 3 3 12 

 

Celkem 36 obyvatel. 

 

B1.1. Bilance potřeby vody (dle vyhl. č.684/2006) 

 

a.) Průměrná denní potřeba vody 

 

Q24m = n * q = 36 ∗ 120 = 4320 l/den 

 

n - počet osob 

Denní spotřeba vody (ČR): q = 120 l/den 

 

 

Q24=Q24m + QB =4320+0=4320 l/den 

QP = Q24H 

 

Součinitel denní nerovnoměrnosti: kd = 1,5 (pro bytový dům) 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 2,1 (pro bytový dům) 

 

 

 

B1.1.3) Maximální denní potřeba vody: 

Qd = Q24 * kd +QB 

 kd - součinitel denní potřeby (1,5) 

Qd = (4320* 1,5) + 0 = 6480 l/den 

 

B1.1.4) Maximální hodinová potřeba vody: 

Qh = (Qd/t) *kh 



 kh - součinitel hodinové potřeby (1,8) 

t - počet provozních hodin za den (24) 

Qh = (6480/24) * 2,1 = 567 l/hod 

 

B1.1.5) Roční potřeba vody: 

Qr = Q24 *d  

Q24 - průměrná denní spotřeba vody 

d - pracovní dny 

Qr = 4320 * 365 = 1 576,68  m3/rok 

 

B1.2) Bilance potřeby teplé vody 

 

Q = n * q 

 q - spotřeba teplé vody (40 l / osoba) 

n - počet osob 

Q = 36 * 40 = 1 440 l/den  
 

B1.3) Bilance odtoku odpadních vod 

 

POČET EKVIVALENTNÍCH OSOB 

Přehled vstupních údajů 
 

JEDNOTKA 
PLOCHA 

(m2) 

POČET 
JEDNOTEK 
NA PATŘE 

POČET O 
(NA 1 

JEDNOTKU) 

POČET O (NA 
JEDNO 
PATRO) 

POČET O        
(4 PATRA) 

BYT A 72,53 1 3 3 12 

BYT B 54,81 1 3 3 12 

BYT C 72,53 1 3 3 12 

 

Celkem 36 obyvatel. 

 

B1.3.1) Splašková voda 

 

a.) Průměrný denní odtok splaškové vody 

Qp = n.q = 36 ∗ 120 = 4320 l/den 
 

b.) Maximální denní odtok splaškové vody 

kd - součinitel denní potřeby (1,5) 

Qm = Qp.kd = 4320 ∗ 1,5 = 6480 l/den 

 

c.) Maximální hodinový odtok splaškové vody 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 7,5 (pro 36 EO) 

Qh = (Qp/8).kh = (4320/8).7,5 = 4050 l/hod 



 
d.) Roční odtok splaškové vody 

Qr1 = Qp.d = 4320.365 = 1 576,800 m3/rok 

 

 

B1.3.2) Dešťová voda 

 

Výpočet množství srážkových vod: 

Odtokový součinitel: ψ = 1,0 

 

Odvodňovaná  

plocha 

Druh odvodňované 

plochy 

A 

(m2) 
  Ared = A . ψ 

Střecha (byt A) Nepropustná krytina 89,61   89,61 

Střecha (byt B) Nepropustná krytina 106,22   106,22 

Střecha (byt C) Nepropustná krytina 89,61   89,61 

Rampa Betonový povrch 19,37   19,37 

Parkoviště Asfaltový povrch 598   598 

 

Dlouhodobý srážkový úhrn: 580mm/rok (Brno) 0,58m/rok 

Roční množství odváděných srážkových vod: 328,674 m3/rok 
 

B.1.4. BILANCE POTŘEBY PLYNU 

 

Plynový kotel 

Nástěnný plynový kondenzační kotel VIADRUS  5-24  KW 

 

B1.4..1 Potřeba tepla na ohřev teplé vody 

 

Vstupní údaje: 

V = 1,28 m3/den 

kt = (55 - 15) / (55 – 10) = 0,89 

d = 232 

spotřeba tepla na den: ETV,d = V.c.(t2-t1) = 1280.1,163.(55-10) = 96,76 kWh/den 

 

Teoretická roční potřeba tepla: 

ETV = ETV,d . d + k . ETV,d . (356 - d) = 96,76.232+0,89.96,76.(350-232) = 21,48 MWh/r  

 

Skutečná potřeba tepla: 

ETV,SK = Etv / (Ƞzdroj . Ƞdistr) = 21,48/0,9*0,55 = 43,39 MWh  

 

B1.4.2 Potřeba tepla na vytápění 

 

HT = měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací 

HT = Σ HTi + HT ψ, χ z energetického štítku obálky budovy 557,61 W/K 

 

počet denostupňů 

D = d . (tis – tes) = 232 . (18 – 3) = 3430 



 

Teoretická roční potřeba tepla: 

EÚT = 24 . ε . e . D . HT = 24 . 0,8 . 0,8. 3430 . 557,61 = 28,26 MWh/rok  

 

Skutečná roční potřeba tepla: 

EÚT,SK = Eút / (Ƞzdroj . Ƞdistr) = 28,26/ 0,9*0,95 = 33,05 MWh  

 

Celková roční potřeba tepla : 

Esk = ETV,SK + EÚT,SK = 43,39+ 33,05= 76,44 MWh 

 

Roční potřeba plynu: 

Výhřevnost zemního plynu: H=33,48 MJ/m3 = 9,3 kWh/m3 

Účinnost kotle: 98% výhřevnost 

P = 3600 . E sk/ H . 1,02= (3600 . 76,44 . 106) / ( 33,48.106).1,02= 6 549,46 m3/rok 

 

Použité značení: 

V...........spotřeba teplé vody 

t1 …...….teplota vody v zimě +10°C 

t1….…...teplota vody v létě+15°C 

t2…........teplota teplé vody, t2 = 55°C 

kt….…...korekce proměnlivé vstupní teploty 

d ……...počet dní otopné sezóny 

QT ….... výpočtová tepelená ztráta, QT = 26,2 kW 

ti ….…..teplota interieru, ti = 20 °C 

tis ….…. průměrná vnitřní teplota, tis = 18 °C 

te ….…. výpočtová venkovní teplota, te = -15 °C 

tes …….. průměrná venkovní teplota v otopném období, tes = 3 °C 

HT……. měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací 

ε.…… součinitel vyjadřující nesoučastnost tepelné ztráty infiltrací, ε= 0,8 

e ……...přerušované vytápění během noci, e = 0,8 

 

Výměna vzduchu oknech a dveřích v technické místnosti musí činit nejméně 20 m3/h. Světlá 

výška 

místnosti musí být nejméně 2,3 m. 

 

B.2. VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM ROZPRACOVÁNÍM 

1 – 3 DÍLČÍCH INSTALACÍ  
 

B2.1. Návrh přípravy teplé vody 

 
Návrh dle ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách, příprava teplé vody, navrhování, 

projektování. 

 

a.) Teoretická potřeba tepla na ohřev teplé vody 

Počet obyvatel: ni = 36 

Teoretická potřeba tepla na ohřev vody pro 1 osobu za den:  E2t = 2,1 kWh  

 



E2t  = ni ∗ 4,3 = 36 * 2,1 = 75,6 kWh 

 

b.) Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV 

Součinitel poměrné ztráty: z = 0,5 

E2z  = E2t * z = 75,6∗ 0,5 = 37,8 kWh 

c.) Teplo dodané ohřívačem během periody 

E1p 1 = E2p = E2t + E2z = 75,6 + 37,8  = 113,4 kWh 

 

d.) Rozdělení odběru TV během periody 

5-8 hodin….. 30 % z E2t; E2t 30 % = 0,30 * 75,6 = 22,68 kWh 

8-17 hodin….15 %  z E2t; E2t 15 % = 0,15 * 75,6 = 11,34 kWh 

17-20 hodin…40 % z E2t; E2t 40 % = 0,4 * 75,6 = 30,24 kWh 

20-24 hodin…15 % z E2t; E2t 15 % = 0,15 * 75,6 = 11,34 kWh 

 

e.) Určení Δ Emax 

 

 

 

Δ Emax = 25 kWh 

 

f.) Velikost zásobníku 

Měrná tepelná kapacita vody: c = 1,163 KWh/m3K 

Teplota ohřáté vody: t2 = 55 °C 

Teplota studené vody: t1 = 10 ° C 

Vz = ΔEmax/c*(t2-t1) = 25/1,163*(55-10) = 0,571 m3 = 571 l 

 



g.) Jmenovitý tepelný výkon ohřevu 

E1n =E1/T max = 113,4/24= 4,725 kW 

 

h.) Potřebná teplosměrná plocha 

Součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy: U = 420 W/m2K 

Δt = tn/th 

tn= (T1-t2)-(T2-t1)=(70-55)-(55-10)=-30 

th= ln ((T1-t2)/ (T2-t1))=ln((70-55)/(55-10))=-1,098 

Δt =30/1,098 = 27,32 0C 

 

A = (E1n.103)/(U.Δt) = 4725/(420.27,3) = 0,412 m2  

i.)  Návrh zásobníku 

Zásobníkový ohřívač REGULUS RBC 750  

+ PŘEDÁVACÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE PZO – TUV 
 

Vo = 750l ≥ Vz = 571l Vyhovuje 

Ao = 3,4 ≥ A = 0,412 Vyhovuje 
 

 

B2.2. Návrh vodoměrů 
 

Při návrhu se vycházelo z technických podkladů výrobce a dimenzování potrubí studené 

a teplé vody. 

 

B.2.2.1. Hlavní vodoměr 

 

ACTARIS 

jmenovitý průtok Qn =10m3/h 

jmenovitý rozměr DN 40 mm 

maximální průtok Qmax =20 m3/h= 5,56 l/s 

minimální průtok Qmin = 60 l/hod. = 0,0167 l/s 

 

Posouzení na minimální průtok: 

Qmin,v < Qmin 

 

Qmin = 0,105 l/s WC) 

0,0167 l/s < 0,105 l/s => VYHOVUJE 

 

Posouzení na maximální průtok: 

Qd < Qmax 

Výpočtový průtok: Qd = 2,68 l/s = 9,648 m3/h 

Výpočtový průtok zvětšený o 15%: Qd = 9,648. 1,15 = 11,1m3/h 

11,1 m3/h < 20 m3/h =>VYHOVUJE 

 

Tlakové ztráty vodoměru: 

Průtok : 9,648 m3/h 

10,9kPa 



 

 

B.2.2.2.. Podružné vodoměry 12x 

 

ACTARIS 

jmenovitý průtok Qn =1,5m3/h 

jmenovitý rozměr DN 15 mm 

maximální průtok Qmax =3 m3/h= 0,83 l/s 

minimální průtok Qmin = 10 l/hod. = 0,0028 l/s 

 

Posouzení na minimální průtok: 

Qmin,v < Qmin 

Qmin = 0, 105 l/s (WC) 

0,0028 l/s < 0,105 l/s => VYHOVUJE 

 

Posouzení na maximální průtok: 

Qd < Qmax 

Výpočtový průtok: Qd = 0,43 l/s = 1,548 m3/h 

Výpočtový průtok zvětšený o 15%: Qd = 1,548 . 1,15 = 1,7802 m3/h 

1,548 m3/h < 3 m3/h =>VYHOVUJE 

 

Tlakové ztráty vodoměru: 

Průtok : 1,548 m3/h 

10,5 kPa 

 

 



 

 

 

B.2.3  Výpočet tepelných ztrát pomocí protokolu k energetickému štítku obálky 

budovy 

 

Teplo pro ohřev TV bude dodáno kotlem, který bude zároveň zajišťovat dodávku tepla pro 

vytápění. Pro přesnější zjištění výkonu kotle je potřeba zjistit potřebný výkon pro vytápění 

objektu. Tento výkon spočítáme obálkovou metodou výpočtu tepelných ztrát. 

jedná se o objekt ve městě Brno =› tc = -12°C 

střední teplota interiéru budovy tis = 20°C 

 

Výpis použitých konstrukcí:  

Obvodová stěna U=0,25 W/m2 . K 

Střecha U=0,226 W/m2 . K 

Podlaha – na zemině U=0,94 W/m2 . K 

Okna U=1,10 W/m2 . K 

Dveře U=1,30 W/m2 . K 

Charakteristika budovy 

Objem budovy V – 3 771,91 m3 

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

 

Celková plocha A obálky budovy – 1 598,52 m2 

součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy 

 

Celková podlahová plocha Ac – 281,486 m2 

 

Objemový faktor tvaru budovy A / V - 0,424 m2/m3 
 

Převažující vnitřní teplota v topném období im - 20 °C 
 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e- -12 °C 



 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 

KONSTRUKCE A [m2] U [Wm-2K-1] UN [Wm-2K-1] bi Hti[WK-1] 

zdivo 932,00 0,25 0,38 1,00 233,00 

podlha 281,49 0,94 0,45 0,43 113,51 

střecha 281,49 0,23 0,24 1,00 63,62 

okna 95,56 1,10 1,2 1,00 105,11 

dveře 8,00 1,30 2,3 1,00 10,40 

     

525,64 

Ht = Hti+A.0.02 
Ht =525.64 +1598.52*0.02 = 557.61 WK-1 

 

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

 

Stanovení prostupu tepla obálkou 

Měrná ztráta prostupem tepla HT (W.K-1 )……………………………………557.61 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A (W . m-2.K-1)………..0.349 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc (W . m-2.K-1)…………...….0.486 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq (W . m-2.K-1)…………..…..0,654 

 

Uem,rc =0,25+(0,1/(A/V)) 

Uem,rq=0,3+(0,15/(A/V)) 

 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

  
Uem (W . m-2.K-1) PRO HRANICE KLASIFIKAČNÍCH TŘÍD 

HRANICE 
KLSIFIKAČNÍCH 

TŘÍD 

KLASIFIKAČNÍ 
UKAZATEL CI PRO 

HRANICE 
KLASIFIKČNÍCH TŘÍD 

OBECNĚ 
PRO HODNOCENOU 

BUDOVU 

A-B 0,3 0,3. Uem,rq 0,162 

B-C 0,6 0,6. Uem,rq  0,325 

C-D 1 Uem,rq 0,543 

D-E 1,5 0,5.(Uem,rq + Uem,s) 0,843 

E-F 2 Uem,s =Uem,rq+0,6 1,143 

F-G 2,5 1,5. Uem,s  1,714 

 

Klasifikace : C – vyhovující 

 

Předběžná tepelná ztráta budovy - obálková metoda 

 

Celková měrná ztráta prostupem 

HT = Σ HTi + HT ψ, χ z energetického štítku obálky budovy 557.61 W/K 

 

Celková ztráta prostupem 

ti,m = 18 – 19°C; te = -15°C 



QTi = HT . (ti,m – te) = 557.61 . (18,5 – (-12)) = 17,01 KW 

 

Ztráta větráním (přirozené) 

Zjednodušený vzduchový objem budovy 

Va = 0,8 . Vb = 0,8 . 3771.91= 3017.53 m3 

Číslo výměny vzduchu 

n = 0,3 – 0,6 = 0,5 m 

Objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků 
Vih =( n/3600).Va = (0,5/3600) . 3017.53 = 0,419 m3/s 

Ztráta větráním 

QVi = 1 300 . Vih . (ti,m – te ) = 1 300 . 0,419 . (18,5 – (-12)) = 16 613,35 W = 16,613 Kw 

 

Celková předběžná tepelná ztráta budovy 

Qi = QTi + QVi = 17.01 + 16.613 = 33.62 KW 

 

33.62 Kw 

 

 

B.2.3. VÝPOČTOVÉ ŘEČENÍ JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ - VODOVOD 

 Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu podrobným výpočtem se provádí podle ČSN 75 

5455. 

B.2.3.1. Dimenzování vodovodní přípojky 

Stanovení výpočtového průtoku pitné vody 

Výpočtový průtok pitné vody se stanoví podle ČSN 75 5455. V budovách s málo rozsáhlým 

rozvodem (rodinné domy, nejvýše pětipodlažní bytové domy s jedním schodištěm, ze kterého 

jsou byty přímo přístupné, a nejvýše pětipodlažní administrativní budovy s jedním 

schodištěm) je možné stanovit výpočtový průtok QD podle ČSN EN 806-3 

QD = √ ∑ (QA
2 . n)         

  kde    QA  je  jmenovitý výtok jednotlivými druhy odběrných míst (l/s), 

Odběrná místa 

 

DN Jmenovité 

výtoky 

QA(l/s) 

pminFl,d 

(kPa) 

pminFl,min 

(kPa) 

Bytová automatická pračka 15 0,2 100 50 

Bytová myčka nádobí 15 0,1 100 50 

Směšovací baterie u umyvadla, 

umývátka nebo umývacího žlabu 

15 0,2 100 50 

Směšovací baterie u dřezu  15 0,2 100 50 

Směšovací baterie vanová 15 0,3 100 50 

Nádržkový splachovač záchodové 

mísy 

20 1,3 -- 120 



                                      pminFl,d…minimální požadovaný hydrodynamický přetlak, doporučený 

                                      pminFl,min… minimální požadovaný hydrodynamický přetlak, minimální 

n     počet odběrných míst stejného druhu (skutečný počet tlakových splachovačů 4 a 

více…uvažuji polovinu skutečného počtu). 

 

Tlakové ztráty v potrubí ΔpRF (kPa)   

ΔpRF = ∑(l . R + ΔpF)          

  

kde  l je délka příslušného úseku potrubí (m), 

R  - délková tlaková ztráta třením v příslušném úseku potrubí podle tabulek 13.1, 13.2 

a 13.3 (kPa/m), 

ΔpF- tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušném úseku potrubí (kPa).  

 

použitý materiál na potrubí: 
Vnitřní rozvod – PPR (PN20)  

Přípojka – HDPE 100 SDR 11 

a) teplota studené a přívodní vody 10°C 

b) teplota ohřáté vody 55° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B.2.3.2. 

 

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY 
       ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK Qa (l/s) 

Qd 

OD DO 

WC 0,1 U 0,2 AP 0,2 MN 0,1 DJ 0,2 VA 0,3 

P C P C P C P C P C P C 

S1 S2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 

S2 S3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 

S3 S4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,30 

S6 S7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,30 

S7 S8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0,36 

S8 S5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0,37 

S5 S4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0,42 

S4 S9 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0,52 

S9 S10 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 0,73 

S10 S11 1 3 2 6 1 3 1 3 1 3 1 3 0,90 

S11 S12 1 4 2 8 1 4 1 4 1 4 1 4 1,04 

S12 S13 8 12 16 24 8 12 8 12 8 12 8 12 1,80 

S13 S14 0 12 0 24 0 12 0 12 0 12 0 12 1,80 

 

ÚSEK 

ds*s l R v l*R ∑ζ Δpr l.R+ Δpr 
OD DO 

S1 S2 20x3,4 0,19 2,41 1,5 0,4579 1,5 1,5 1,978 

S2 S3 20x3,4 0,94 4,99 2,2 4,6906 1,5 3,66 8,351 

S3 S4 20x3,4 0,14 4,99 2,2 0,6986 1 2,44 3,139 

S6 S7 20x3,4 1 4,99 2,2 4,99 1,5 3,66 8,65 

S7 S8 25x4,2 0,3 2,76 1,8 0,828 1 1,62 2,448 

S8 S5 25x4,2 0,4 2,76 1,8 1,104 1,5 2,43 3,534 

S5 S4 25x4,2 0,12 4,13 2,3 0,4956 1,5 3,95 4,446 

S4 S9 32x5,4 3 4,13 2,3 12,39 4 10,52 22,91 

S9 S10 32x5,4 3 2,31 2 6,93 3 6 12,93 

S10 S11 40x6,7 3 1,21 1,6 3,63 3 3,84 7,47 

S11 S12 50x8,4 18 0,5 1,2 9 2,5 1,8 10,8 

S12 S13 63x10,5 0,7 0,46 1,3 0,322 1,5 1,28 1,602 

S13 S14 63x10,5 52,36 0,46 1,3 24,086 3 2,55 26,636 

        

prf= 114,894 

 

 



 

B.2.3.3. 

 

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY 
        ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK Qa (l/s) 

Qd 

OD DO 

WC 
1,3 U 0,2 AP 0,2 MN 0,1 DJ 0,2 VA 0,3 

P C P C P C P C P C P C 

T1 T2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 

T2 T3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 

T3 T4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 

T6 T7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,30 

T7 T8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0,36 

T8 T5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,36 

T5 T4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,36 

T4 T9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0,50 

T9 T10 0 0 2 4 0 0 0 0 1 2 1 2 0,71 

T10 T11 0 0 2 6 0 0 0 0 1 3 1 3 0,87 

T11 T12 0 0 2 8 0 0 0 0 1 4 1 4 1,00 

T12 T13 0 0 16 24 0 0 0 0 8 12 8 12 1,73 

 

ÚSEK 

ds*s l R v l*R ∑ζ Δpr l.R+ Δpr 
OD DO 

T1 T2 20x3,4 0,19 2,41 1,5 0,4579 1,5 1,5 1,958 

T2 T3 20x3,4 0,94 4,99 2,2 4,6906 1,5 3,66 8,35 

T3 T4 20x3,4 0,94 4,99 2,2 4,6906 1 2,44 7,13 

T6 T7 20x3,4 1 4,99 2,2 4,99 1,5 3,66 8,65 

T7 T8 25x4,2 0,3 2,76 1,8 0,828 1 1,62 2,448 

T8 T5 25x4,2 0,3 2,76 1,8 0,828 1,5 2,43 3,258 

T5 T4 25x4,2 0,3 2,76 1,8 0,828 1,5 3,95 4,778 

T4 T9 32x5,4 3 4,13 2,3 12,39 4 10,52 22,91 

T9 T10 32x5,4 3 2,31 2 6,93 3 6 12,93 

T10 T11 32x5,4 3 2,31 2 6,93 3 3,84 10,77 

T11 T12 50x8,4 18 0,5 1,2 9 2,5 1,8 10,8 

T12 T13 63x10,5 0,7 0,46 1,3 0,322 1,5 1,28 1,602 

              
  

  

        

prf= 95,584 

 

 



 

 

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY 
       ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK Qa (l/s) 

Qd 

OD DO 

WC 0,1 U 0,2 AP 0,2 MN 0,1 DJ 0,2 VA 0,3 

P C P C P C P C P C P C 

S1 S2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 

S2 S3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 

S3 S4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,30 

S6 S7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,30 

S7 S8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0,36 

S8 S5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0,37 

S5 S4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0,42 

S4 S9 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0,52 

S9 S10 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 0,73 

S10 S11 1 3 2 6 1 3 1 3 1 3 1 3 0,90 

S11 S12 1 4 2 8 1 4 1 4 1 4 1 4 1,04 

S12 S13 8 12 16 24 8 12 8 12 8 12 8 12 1,80 

S13 S14 0 12 0 24 0 12 0 12 0 12 0 12 1,80 

Hydraulické posouzení navrženého přívodního potrubí 

pdis ≥ pminFl + Δpe + ΔpWM + ΔpAp + ΔpRF 

kde           pdis       je  dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na 

vodovodní řad pro veřejnou potřebu (kPa), 

pminFl minimální požadovaný hydrodynamický přetlak u nejvyšší 

výtokové armatury (pro běžné výtokové armatury je požadováno 

100 kPa), 

∆pe tlaková ztráta způsobená rozdílem mezi výškovou úrovní 

nejvyšší výtokové armatury a místa napojení vodovodní 

přípojky na vodovodní řad pro veřejnou potřebu – hydrostatický 

přetlak (kPa), 1 m přibližně odpovídá 10 kPa, 

∆pWM tlakové ztráty vodoměrů (při optimálním návrhu vodoměru činí 

přibližně 50 kPa), 

∆pAp tlakové ztráty napojených zařízení, např. průtokových ohřívačů 

vody nebo zařízení pro úpravu vody (kPa), 

∆pext součet tlakových ztrát třením a místními odpory ve vodovodní 

přípojce a přívodním potrubí vnitřního vodovodu vně budovy 

podle 5.5 (kPa), 



∆pint součet tlakových ztrát třením a místními odpory v potrubí 

vodovodu uvnitř budovy (předpokládá se celková hodnota 150 

kPa). 

 

u studené vody     400≥ 100+85,15+50+0+114,894= 350,04  kPa VYHOVÍ 

u teplé vody          400≥ 100+30,79+50+0+95,584= 276,37 kPa VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

B.2.3.4. Dimenzování cirkulačního potrubí teplé vody 

Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí teplé vody 

ÚSEK 

ds*s V (l/m) l 
objem 
potrubí OD DO 

T1 T2 20x3,4 0,137 0,19 0,02603 

T2 T3 20x3,4 0,137 0,94 0,12878 

T3 T4 20x3,4 0,137 0,94 0,12878 

T6 T7 20x3,4 0,137 1 0,137 

T7 T8 25x4,2 0,216 0,3 0,0648 

T8 T5 25x4,2 0,216 0,3 0,0648 

T5 T4 25x4,2 0,216 0,3 0,0648 

T4 T9 32x5,4 0,353 3 1,059 

T9 T10 32x5,4 0,353 3 1,059 

T10 T11 32x5,4 0,353 3 1,059 

T11 T12 50x8,4 0,866 18 15,588 

T12 T13 63x10,5 1,385 0,7 0,9695 

     

20,3495 

Cirkulační potrubí teplé vody musí být navrženo (20,35 ≥ 3 l) 

 

Výpočtový průtok cirkulace teplé vody Qc (l/s): 



Qc = qc/(4127 . Δt) 

kde  qc je tepelná ztráta celého přívodního potrubí (W)  

                qc = ∑ q 

Tepelné ztráty jednotlivých úseků přívodního potrubí q (W)   

             q = l . qt 

kde l je délka úseku přívodního potrubí (m) včetně délkových přirážek na neizolované 

armatury (1,6 m na každou neizolovanou armaturu) a upevnění potrubí (10 až 20 % 

délky tepelně izolovaného potrubí na upevnění potrubí, u kterého je izolace 

přerušena), 

        qt – délková tepelná ztráta úseku přívodního potrubí qt (W/m), 

 

Δt -  rozdíl teplot mezi výstupem přívodního potrubí teplé vody z ohřívače a spojením 

přívodního potrubí s cirkulačním potrubím (K), Δt = 2 K.   

 

DIMENZOVÁNÍ CIRKULACE A 
         ÚSEK 

ds*s l qt qc QC R v l*R ∑ζ Δpr 
l.R+ 
Δpr 

OD DO 

T13 T12 63x10,5 0,7 12,8 8,96 0,001 0,01 0,1 0,007 2,5 0,25 0,257 

T12 T11 50x8,4 18 11,8 212,4 0,026 0,01 0,1 0,18 1,5 0,15 0,33 

T11 T10 32x5,4 3 10 30 0,004 0,01 0,1 0,03 3 0,3 0,33 

T10 T9 32x5,4 3 10 30 0,004 0,01 0,1 0,03 3 0,3 0,33 

T9 T4 32x5,4 3 8,3 24,9 0,003 0,01 0,1 0,03 3 0,3 0,33 

C5 C4 25x4,2 1 7 7 0,001 0,13 0,3 0,13 1,5 0,45 0,58 

    
   

415,333 0,038 
    

 2,157 

 

DIMENZOVÁNÍ CIRKULACE B 
         ÚSEK 

ds*s l qt qc QC R v l*R ∑ζ Δpr 
l.R+ 
Δpr 

OD DO 

T13 T12 63x10,5 0,7 12,8 8,96 0,001 0,01 0,1 0,007 2,5 0,25 0,257 

T12 T11 50x8,4 1,4 11,8 16,52 0,008 0,01 0,1 0,014 1,5 0,15 0,164 

T11 T10 32x5,4 3 10 30 0,004 0,01 0,1 0,03 3 0,3 0,33 

T10 T9 32x5,5 3 10 30 0,004 0,01 0,1 0,03 3 0,3 0,33 

T9 T5 32x5,6 1 8,3 8,3 0,001 0,01 0,1 0,01 3 0,3 0,33 



C5 C4 25x4,2 1 7 7 0,003 0,13 0,3 0,13 1,5 0,45 0,58 

    
   

100,78 0,012 
    

 1,991 

 

DIMENZOVÁNÍ CIRKULACE C 
         ÚSEK 

ds*s l qt qc QC R v l*R ∑ζ Δpr 
l.R+ 
Δpr 

OD DO 

T13 T12 63x10,5 0,7 12,8 8,96 0,001 0,01 0,1 0,007 2,5 0,25 0,257 

T12 T11 50x8,4 16 11,8 188,8 0,023 0,01 0,1 0,16 1,5 0,15 0,31 

T11 T10 32x5,4 3 10 30 0,004 0,01 0,1 0,03 3 0,3 0,33 

T10 T9 32x5,4 3 10 30 0,004 0,01 0,1 0,03 3 0,3 0,33 

0,2T9 T4 32x5,4 3 8,3 24,9 0,003 0,01 0,1 0,03 3 0,3 0,33 

C5 C4 25x4,2 1 7 7 0,001 0,13 0,3 0,13 1,5 0,45 0,58 

    
   

289,66 0,035 
    

 2,137 

 

∑qc = 415,333 W 

Qc = 415,333/(4127 . 2) = 0,050 l/s 

 

Návrh cirkulačního čerpadla 

 

Dopravní výška čerpadla: 

 

H = 0,1033 ∙ Δprf 
 

Δprf = tlakové ztráty v přívodním i cirkulačním potrubí teplé vody [kPa] 

Δprf = 2,157 kPa 

 

H = 0,1033 ∙ 2,157  = 0,223 m 

 

Návrh cirkulačního čerpadla KSB Rio Therm 20 – 15S, maximální dopravní výška 1,7 m 

Při průtoku Qc=0,05 l/s má cirkulační čerpadlo dopravní výšku H > 0,50m 

 

B.2.4.  VÝPOČTOVÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ 

           - KANALIZACE 

 

 Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace podle ČSN EN 12056-2 a 3 a ČSN 75 6760  



 

Stanovení průtoků  

Qww = K . √ ∑ DU           

kde K       je součinitel odtoku, v l0,5/s0,5  

                 Budovy s nepravidelným používáním zařizovacích předmětů (bytové domy, 

rodinné domy, penziony, administrativní budovy)………k=0,5 l0,5/s0,5 

         ∑ DU – součet výpočtových odtoků, v l/s 

 

 

Zkratky 

zařizovacího 

předmětu 

Zařizovací předmět 
Výpočtový odtok  min. DN 

DU [l/s]  [mm] 

        

U Umyvadlo 0,5 40 

VA Koupací vana 0,8 50 

DJ Kuchyňský dřez 0,8 50 

MN Bytová myčka nádobí 0,8 50 

AP Automatická pračka do 6 kg prádla 0,8 50 

VP Podlahová vpust DN 100 2,0 110 

WC 

Záchodová mísa s nádržkovým 

splachovačem o objemu 6,0 nebo 

7,5 l 

2,0 100 

 

Celkový průtok splaškových vod Qtot v l/s  

Qtot = Qww + Qc + Qp               

  

kde Qww je průtok splaškových vod, v l/s 

       Qc -   trvalý průtok trvající déle než 5 min (např. odvod kondenzátu z klimatizačních 

zařízení nebo odvádění odpadních vod od trvale tekoucích pitných studánek) stanovený 

individuálně nebo trvalý průtok od zařizovacích předmětů s hromadným a nárazovým 

používáním, v l/s, 

       Qp - čerpaný průtok, v l/s.  



Nejsou navrženy čerpací stanice odpadních vod nebo zařízení s trvalým průtokem, průtoky Qp 

a Qc jsou rovny 0 a Qtot = Qww.  

 

 

 

 

 

 

 

B.2.4.4) Dimenzování připojovacího splaškového potrubí  

 
  

      Byt A,C 

     a) Připojovací potrubí od jednoho zařizovacího předmětu se navrhuje bez výpočtu 

 

Zařizovací předměty ∑ DU Qtot = Qww  DN Navrženo 

b) U+U 0,5+0,5=1 0,50 40 40 - PP HT 

c) U+U+WC 0,5+0,5+2,0=3 0,87 100 110 - PP HT 

d) V+M 0,8+0,8=1,6 0,63 50 50 - PP HT 

e) V+M+D 0,8+0,8+0,8=2,4 0,77 50 50 - PP HT 

f) V+M+D+P 0,8+0,8+0,8+0,8=3,2 0,89 60 75 - PP HT 

g) U+U+WC+V+M+D+P 0,5+0,5+2,0+4*0,8=6,2 1,24 100 110 - PP HT 

     
 

Byt B 

     a) Připojovací potrubí od jednoho zařizovacího předmětu se navrhuje bez výpočtu 

 

Zařizovací předměty ∑ DU Qtot = Qww  DN Navrženo 

b) U+U 0,5+0,5=1 0,50 40 40 - PP HT 

c) U+U+P 0,5+0,5+0,8=1,8 0,84 60 75 - PP HT 

d) D+M 0,8+0,8=1,6 0,63 50 50 - PP HT 

e) D+M+V 0,8+0,8+0,8=2,4 0,77 50 50 - PP HT 

f) U+U+P+D+M+V 2*0,5+0,8+2,0+3*0,8=6,2 1,24 70 75 - PP HT 

g) U+U+P+D+M+V+WC 2*0,5+0,8+2,0+3*0,8+2=8,2 1,87 100 110 - PP HT 

– Potrubí bude provedeno z PP-HT DN 40, DN 50, DN 75 a DN 110. 

 

 

 



B.2.4.2) Dimenzování odpadního splaškového potrubí  

   

      Byt A ,B, C 

    

 

Zařizovací předměty ∑ DU Qtot = Qww  DN Navrženo 

5NP U+U+P+D+M+V+WC 2*0,5+0,8+2,0+3*0,8+2=8,2 1,43 100 110 - PP HT 

4NP 2*(U+U+P+D+M+V+WC) 2*(2*0,5+0,8+2,0+3*0,8+2)=14,4 1,90 100 110 - PP HT 

3NP 3*(U+U+P+D+M+V+WC) 3*(2*0,5+0,8+2,0+3*0,8+2)=20,6 2,27 100 110 - PP HT 

2NP 4*(U+U+P+D+M+V+WC) 4*(2*0,5+0,8+2,0+3*0,8+2)=26,8 2,59 100 110 - PP HT 

1NP 5*(U+U+P+D+M+V+WC) 5*(2*0,5+0,8+2,0+3*0,8+2)=33 2,87 100 110 - PP HT 

 

– Potrubí bude provedeno z PP-HT DN 110. 

 

B.2.4.3) Dimenzování svodného splaškového potrubí 

 

Úsek Sklon ∑ DU Qtot  DN Navrženo 

4´- 4 13% 33 2,87 125 125 - PVC KG 

3´- 3 5% 33 2,87 125  125 - PVC KG 

2´- 2 3% 2 0,71 100  110 - PVC KG 

1´- 1 3% 101 5,02 125  125 - PVC KG 

 

– Potrubí bude provedeno z PVC KG DN 110 a DN 125. 

 

 

 B.2.4.4) Dimenzování odpadního dešťového potrubí 

 

 Průtok srážkových vod Qr v l/s  

Qr = i . A . C          

   

kde i je intenzita deště, v l/(s.m2),  

- střechy a plochy ohrožující budovu zaplavením…i=0,03 l/(s.m2) 

- plochy neohrožující budovu zaplavením… i=0,02 l/(s.m2) 

      C - součinitel odtoku srážkových vod  

- střechy s vrstvou kačírku (štěrku) na nepropustné vrstvě, sklon nad 5%…C=0,8 

- Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spar, sklon nad 5%...C=0,7          



      A - půdorysný průmět odvodňované plochy v m2. 

 

Odvodňovaná  
plocha 

A (m2) Qr = i . A . C Qr   
DN 

VNITŘNÍ 
Navrženo 

Střecha (byt A) 89,61 0,03*89,61*0,9 2,15 70 110 - PVC KG 

Střecha (byt B) 106,22 0,03*106,22*0,9 2,54 70  110 - PVC KG 

Střecha (byt C) 89,61 0,03*89,61*0,9 2,15 70  110 - PVC KG 

Rampa 19,37 0,03*19,37*0,7 0,41 70 110 - PVC KG 

Parkoviště 598 0,02*598*0,7 8,37 100  110 - PVC KG 

 

– Potrubí bude provedeno z PVC KG DN 110. 

 

 B.2.4.5) Dimenzování svodného dešťového potrubí 

Úsek Sklon ∑ DU Qtot  DN Navrženo 

D5´- D5 3% - 0,41 70  110 - PVC KG 

D4´- D4 5% - 2,15 70  110 - PVC KG 

D3´- D3 13% - 2,54 70  110 - PVC KG 

D2´- D2 5% - 2,15 70  110 - PVC KG 

D1´- D1 3% - 15,62 150  150- PVC KG 

– Potrubí bude provedeno z PVC KG DN 110 a DN 150. 

B.2.4.6) Dimenzování odlučovačů lehkých kapalin 

Odlučovače lehkých kapalin se dimenzují podle ČSN EN 858-2 

Jmenovitá velikost NS:  

NS = (Qr + fx . QS) . fd         

  

kde Qr je maximální odtok dešťových vod (l/s), Qr =0,02*598*0,7=8,37 l/s 

 QS -  maximální odtok odpadních vod (l/s) stanovený podle ČSN EN 858-2, 

(parkoviště… QS = 0 l/s) 

fd   -  součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu podle ČSN EN 858-2 (pro 

dešťové vody, z parkovišť fd = 1), 

fx   -  přitěžující součinitel v závislosti na druhu odtoku odpadních vod podle ČSN EN 

858-2. 



NS = (8,37+1*1) * 1 =9,37 

U parkovišť je minimální objem lapáku kalu (v litrech) dvěstěnásobkem jmenovité velikosti 

odlučovače NS. 

VLK = 200*9,37=1874 l. 

Navrhuji odlučovač lehkých kapalin GSOL – 2/10 pro potrubí DN 150, pro odvodňovanou 

plochu 300 – 1000 m2 . 

 

B.2.4.7) Dimenzování retenční nádrže 

Dimenzování retenčních dešťových nádrží na vnitřní kanalizaci se provádí podle ČSN 75 

6760   

Retenční objem retenční dešťové nádrže Vr (m3)   

Vr = 0,001 . w . hd . (Ared + Ar) – 0,001 . Qo . tc . 60    

 
 

kde w je součinitel stoletých srážek 

- Návrhová periodicita srážek p= 0,2 rok-1… w=1,00 

      hd - návrhový úhrn srážky (mm) podle tabulky 13.9 nebo přesnějších hydrologických 

údajů pro stanovenou periodicitu p a dobu trvání srážky tc, 

-  Nadmořská výška do 650 m.n.m, návrhová periodicita srážek p= 0,2 rok-1… 

      Ared – redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m2)  

              Ared = ∑ A . C          

        Kde          A je půdorysný průmět odvodňované plochy (m2), 

             C -  součinitel odtoku srážkových vod    

             Střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě, sklon nad 5 %...C=0,9 

             Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spar, sklon nad 5%...C=0,7          

     Ar    -  plocha hladiny retenční dešťové nádrže (m2) (uvažuje se jen u povrchových 

retenčních dešťových nádrží), 

      Qo   – regulovaný odtok srážkových vod z retenční dešťové nádrže (l/s),  

                   Qo = A . Qst/10000         



       kde Qst je stanovený odtok srážkových vod z celé nemovitosti (l/(s.ha)), který 

stanoví provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu, 

    A  -  půdorysný průmět odvodňované plochy celé nemovitosti (m2). 

       tc   – doba trvání srážky (min) stanovené návrhové periodicity p   

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení retenčního objemu 

Odvodňovaná  
plocha 

A (m2) Ared = A . C Ared =   

Střecha (byt A) 89,61 89,61*0,8 71,69 

Střecha (byt B) 106,22 106,22*0,8 84,98 

Střecha (byt C) 89,61 89,61*0,8 71,69 

Rampa 19,37 19,37*0,7 13,56 

Parkoviště 598 598*0,7 418,6 

 

∑ Ared = 660,52 

Qo = 660,52*12,5/10000=0,826 l/s 

 

tc hd Vrz (m3) 

5 12 7,67844 

10 18 11,39376 

15 21 13,12752 

20 23 14,20076 

30 25 15,0262 

40 27 15,85164 

60 29 16,18148 

120 35 17,171 

240 39 13,86588 

360 44 11,22128 

 

Retenční objem 17,17 m3 

Objem jednoho bloku retenční nádrže S185B je 8,8 m3. 

Počet bloků retenční nádrže 17,17/ 8,8 =› 3 ks bloků. 

 

B.2.5.  VÝPOČTOVÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ONSTALACÍ 



           - PLYN 

 
 Dimenzování potrubí domovního plynovodu podle TPG 704 01  

 

B.2.5.1. Dimenzování NTL plynovodní přípojky 

 

 Redukovaný odběr plynu Vr v m3/h: 

 

 Vr = K1 . V1 + K2 . V2 + K3 . V3 + K4 . V4  
     

 kde V1  je   součet objemových průtoků spotřebičů pro přípravu pokrmů (0,8 m3/h), 

              MORA PS 17410, výkon 7,2 kW, průtok 1,15 m3/h…n=12 

       V2   -   součet objemových průtoků lokálních topidel a zásobníkových ohřívačů vody v m3/h…n=0 

       V3   -   součet objemových průtoků všech kotlů včetně kotlů kombinovaných v m3/h, 

                  Plynový kotel VIADRUS, výkon 24 KW…n=3 

       V4   -   součet objemových průtoků všech technologických plynových spotřebičů a plynových  

spotřebičů ve velkokuchyních (restaurace apod.) v m3/h…n=0 

       K1   -   koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V1 (K1 = n-0,5), 

       K2   -   koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V2 (K2 = n-0,15), 

       K3   -   koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V3 (K3 = n-0,1), 

       K4   -   koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V4, který se stanovuje 

individuálně. 

       n     -   počet spotřebičů, které jsou zásobovány plynem z příslušného úseku potrubí. 

 

Vr =0,8 .12 -0,5 + 0 . 0 + 1 .3,94 + 0 . 0 = 8,33 m3/h 

 

Výpočet průřezu přípojky D v mm: 

 
pz……….. Počáteční pracovní přetlak plynu (kPa)…pz = 2 kPa 

pk……….. Koncový pracovní přetlak plynu (kPa)…pk = 1,95 kPa 

L……….. Délka přípojky (m)…L = 5,57 m 

Q………. Objemový průtok plynu (m3/h)…Q = 8,33 m3/h 

K……….. Plynová konstanta zemního plynu… K = 13,8  

 

D=24,64 mm 

 

Navrhují DN40 HDPE 100 SDR 11 40x3,7 

 

 

B.2.5.2. Dimenzování potrubí nízkotlakého domovního plynovodu   

 

Ztráta tlaku ΔpL v Pa/m v ležatém potrubí domovního plynovodu  

 

        ΔpL = Δpc / (L + Σle) 
 

 kde  Δpc je celková ztráta tlaku v ležatém potrubí v Pa, která má dovolenou  hodnotu Δpc = 100 Pa, 

         L    -   skutečná délka ležatého potrubí v m, tj. délka od hlavního uzávěru plynu až   

k nejvzdálenějšímu spotřebiči (bez stoupacího vedení), 



         Σle  -   součet ekvivalentních délkových přirážek pro tvarovky a armatury v m podle tabulky 6.1 

(za každou odbočkou se předpokládá redukce, do součtu se zahrnou také ekvivalentní délkové 

přirážky pro kolena na stoupacím vedení).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ležaté  potrubí 

 ÚSEK L le   Lc Δpc ΔpL 

E-D 9,00 4xkoleno,3xkohout 4,30 13,30 0,25 3,33 

D-C 9,50 Redukce,koleno 0,70 10,20 0,20 2,04 

B-C 6,50 T-kus odbočení 0,50 7,00 0,20 1,40 

A-B 12,93 

redukce, 3xkol, T-

kus 3,00 15,93 2,20 35,05 

          100 Pa > 41,81 

F-B 7,60 3xkoleno, 3xkohout 3,60 11,20 1,50 16,80 

A-B 12,93 

redukce, 3xkol, T-

kus 3,00 15,93 2,20 35,05 

          100 Pa > 51,85 

       Stoupací potrubí 

 ÚSEK L le   Lc Δpc ΔpL 

E-D 12,90 2xkoleno 1,40 14,30 0,25 3,58 

D-C 0,00   0,00 0,00 0,20 0,00 

B-C 0,00   0,00 0,00 0,20 0,00 

A-B 4,00 koleno 0,70 4,70 2,20 10,34 

      5x12,9+5x4=   84,5Pa > 13,92 

F-B 2,20 2xkoleno 1,40 3,60 1,50 5,40 

A-B 4,00 koleno 0,70 4,70 2,20 10,34 

      5x2,2+5x4= 31 Pa > 15,74 

 

 
Jmenovitá světlost DN (vnitřní průměr) ležatého potrubí  

podle TPG 704 01 

podle ztráty tlaku ΔpL v Pa/m (viz vztah (6.2)) tak, že se v tabulce 6.2 nalezne stejná nebo nejblíže 

nižší ztráta tlaku Δp a k ní se nalezne stejná nebo nejblíže vyšší hodnota redukovaného odběru plynu 

Vr v m3/h a tomu odpovídající jmenovitá světlost DN (vnitřní průměr) potrubí. 

 

ÚSEK L ΔpL Vr   DN 

E-D 9,00 3,33 4 sporáky 0,40 15,00 

D-C 9,50 2,04 8 sporáků 0,28 15,00 



B-C 6,50 1,40 12 sporáků 0,23 15,00 

F-B 7,60 16,80 3 kotle 2,15 20,00 

A-B 12,93 35,05 12s+3k 2,38 20,00 

 

 
    Jmenovitá světlost DN (vnitřní průměr) stoupacího vedení  

podle TPG 704 01 

se stanoví tak, že se v tabulce 6.2 nalezne ztráta tlaku 2 Pa/m potrubí a k ní se nalezne stejná nebo 

nejblíže vyšší hodnota redukovaného odběru plynu Vr v m3/h a tomu odpovídající jmenovitá světlost 

DN (vnitřní průměr) stoupacího vedení.  

 

 

 

 

ÚSEK L ΔpL Vr   DN 

E-D 12,9 3,58 4 sporáky 0,40 15,00 

D-C 0 0,00 8 sporáků 0,28 15,00 

B-C 0 0,00 12 sporáků 0,23 15,00 

F-B 2,22 5,40 3 kotle 2,15 20,00 

A-B 4,0 10,34 12s+3k 2,38 20,00 

 

 B.3.3. Návrh plynoměru a regulátoru tlaku 

 

Plynoměr 

Navrhuji membránový plynoměr PREMAGAS BK – G6 V2, dvojhrdlový. 

 

Regulátor tlaku 

Navrhuji regulátor s přetlakovým uzávěrem B6N/B10N (6 a 10 m3/h), výstupní tlak 2 kPa. 

 

 

 B.3.4 Ověření umístění spotřebičů 
 

a) Sporák 

MORA PS 17410, výkon 7,2 kW, průtok 1,15 m3/h 

Kategorie A 

 

místnost A [m2] světlá výška V [m3] 

min. 

požadovaný 

objem 

205 32,62 2,8 91,336   

212 23,13 2,8 645,764 >20 m3 

219 32,62 2,8 91,336   

Objem místnosti vyhoví. 

 

Okno 1,5X  1,0, souč. průvzdušnosti 0,1.10-4 m3/smPa 

Obvod místnosti 26 m 

Vlv = 0,1.10-4.26.4.3600= 3,744 m3/h 

 

Potřeba spalovacího vzduchu: 

1,15.7,2 = 8,28 m3/h 



 

3,744 < 8,28 ……….V případě instalace plynového spotřebiče do místnosti je nutno otevírat okna. 

 

 

b)    Kotel 

Plynový kotel VIADRUS, výkon 24 KW, průtok   

Ktegorie B 

 

 

místnost A [m2] světlá výška V [m3] 

min. 

požadovaný 

objem 

111 27,72 2,8 77,62 >20 m3 

Objem místnosti vyhoví. 

 

Okno 1,5X  1,0, souč. průvzdušnosti 0,1.10-4 m3/smPa 

Obvod místnosti 21,6 m 

Vlv = 0,1.10-4.21,6.4.3600= 3,11 m3/h 

 

Potřeba spalovacího vzduchu: 

1,15.24.3  = 82,8 m3/h 

 

3,11 < 82,8 ……….Plynový spotřebič nelze v místnosti instalovat bez opatření. 

  

Návrh opatření: 

Umístění kotle do skříňky se samostatným přívodem vzduchu z exteriéru. 
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C1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Zdravotně technické instalace a přípojky 
 
Akce: Novostavba bytového domu 
Místo: Kárnikova 1535/1, Brno Řečkovice 
Investor: Ing. Zuzana Vašková, Poledníkova 2664/1, Brno 62800 
Stupeň: Projekt pro realizaci stavby 
Datum: 5 / 2015 
Vypracoval: Žaneta Opršálová 
 
 
Úvod 

Projekt řeší vnitřní vodovod, kanalizaci a jejich přípojky novostavby bytového domu na 
ul. Kárníkova. Jako podklad pro vypracování sloužilo zadání a situace 
s inženýrskými sítěmi a informace od vedoucího práce. 

Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky městského úřadu, stavebního úřadu 
a zásady bezpečnosti práce. 
 
Potřeba vody 
Předpoklad: 36 osob, 
Průměrná denní potřeba 36 * 120 = 4 320 l/den 
Maximální denní potřeba 4 320 * 1,5 = 6 480 l/den 
Maximální hodinová potřeba 6 480 / 24 * 2,1 = 597 l/h 
Potřeba teplé vody 
Předpoklad: 36 osob, 
Průměrná denní potřeba 36 * 40 = 1 440 l/den 
 
 
Vodovodní přípojka 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená 
z HDPE 100 SDR 11 63x5,8. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici Kárníkova. 
Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele 
pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. Vodovodní přípojka bude na veřejný 
litinový řad DN 80 napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. 
Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 40 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna 
ve vodoměrné šachtě na soukromém pozemku za objektem. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 100 mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. 
Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 
 
Kanalizační přípojka 

Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky DN 300. Pro odvod dešťových 
i splaškových vod z budovy bude vybudována nová PVC kanalizační přípojka PVC – KG 
DN150. Přípojka bude na stoku napojena odbočkou. Hlavní plastová vstupní šachta WAVIN 
TEGRA Ø1000 je umístěna na soukromém pozemku za objektem. 
 
Plynovodní přípojka 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí 
HDPE 100 SDR 11 40 podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Nová přípojka bude napojena 
na stávající NTL PE plynovodní řad 90. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr G6 budou 
umístěny v nice o rozměrech 600 x 600 x 250 mm ve sloupku v oplocení na hranici 



pozemku. Nika bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory dole i 
nahoře a uzávěrem na trojhranný klíč. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 100 mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. 
Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 
 
Vnitřní vodovod 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody. Vodoměr a hlavní 
uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrné šachtě na soukromém pozemku za 
objektem. Hlavní uzávěr objektu bude umístěn na přívodním potrubí. Přetlak vody v místě napojení 
přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. 
Hlavní přívodní ležaté potrubí do domu povede v hloubce 2,25 m pod terénem vně domu a do domu 
vstoupí chráničkou skrz obvodovou stěnu nad podlahou. V domě bude ležaté potrubí vedeno v 
instalačních předstěnách nebo v podhledu. 

Stoupací potrubí povedou v instalační šachtě společně s odpadními potrubími kanalizace. 
Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách předstěnových instalací 
a pod omítkou. 

Teplá voda pro bude připravována v tlakovém zásobníkovém ohřívači Regulus RBC 750 
o objem 750 m3 ohřívaném výměníkovou předávací stanicí s deskovým výměníkem PZO – 
TUV 080. Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru osazen ještě zpětný 
ventil a pojistný ventil nastavený na otevírací přetlak 0,6 MPa. 

Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a ČSN 75 5409. Montáž a tlakové 
zkoušky vnitřního vodovodu budou prováděny podle ČSN EN 806-4 a ČSN 75 5409. Vnitřní 
vodovod bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409. Materiálem potrubí uvnitř 
domu bude PPR, PN 20. Svařovat je možné pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho 
výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou použity nástěnky připevněné k stěně. 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 100 
mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity 
kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace Paroc 
tloušťky 20 mm, navržena v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti 
účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. 
 
Vnitřní kanalizace 

Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační přípojku 
vedenou do stoky v ul. Kárnikova. Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 
1NP a pod terénem vně domu. V místě napojení hlavního svodného potrubí na přípojku bude 
zřízena hlavní vstupní plastová vstupní šachta WAVIN TEGRA Ø1000 s poklopem Ø600 mm. 
Pro dešťové odpadní vody je zřízena retenční nádrž o objemu 17,17 m3 s regulovaným, 
škrceným odtokem. Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním 
prostředím a povedou v instalační šachtě společně se stoupacím potrubím od vodovodu. 

Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách předstěnových instalací a pod omítkou. 
Pro napojení praček budou osazeny zápachové uzávěrky HL 406. 

Dešťová odpadní potrubí, od střešních vpustí DN70 jsou vedená v instalační šachtě 
a v 1NP budou opatřena zápachovou uzávěrkou a čistícím kusem. 
Vnitřní kanalizace je navržena a bude provedena a zkoušena podle ČSN EN 12056 a 
ČSN 75 6760. 

Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na pískovém loži 
tloušťky 200 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Splašková odpadní, 
dešťová odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou upevňován  
ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou. 



 
Požární vodovod 

Objekt je rozdělen na 7 požárních úseků. Žádný úsek nepřesahuje hodnotu 9000 
podle ČSN 73 0873 – zásobování požární vodou. 
Vnitřní hydrant není povinný u objektů, kde součin půdorysné plochy požárního úseku (S 
v m2) a požárního zatížení (nejvyšší započitatelná hodnota p=150 kg.m-2) nepřesahuje 
9000. 

Domovní plynovod 
Plynové spotřebiče 
Plynový kotel 24 kW, 4 m3/h 3 ks 

Plynový kotel s uzavřenou spalovací komorou bude umístěn v technické 
místnosti. Sání vzduchu pro spalování a odkouření bude provedeno přes komín přímo přes 
střechu. Montáž kotle musí být provedena podle návodu výrobce a ČSN 33 2000-7-701. 
Sporák MORA 

Domovní plynovod bude proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Hlavní uzávěr 
a plynoměr bude umístěn v nice na hranici pozemku (viz plynovodní přípojka). Ležaté 
rozdělovací potrubí bude vedeno pod terénem vně domu. Prostupy volně vedeného potrubí 
zdmi budou řešeny pomocí ochranných trubek. Potrubí pod omítkou nesmí být uloženo do 
agresivního materiálu. 

Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí 
spojované svařováním. Potrubí vedené v zemi vně domu bude provedeno z HDPE 100 
SDR 11. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím upevňováno 
ocelovými objímkami. Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 100 
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. Po provedení zkoušek 
pevnosti a těsnosti bude potrubí natřeno žlutým lakem. 
 
 
 
Zařizovací předměty 

Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích 
předmětů. Záchodové mísy budou závěsné. U umyvadel a dřezu budou stojánkové směšovací baterie. 
Sprchové baterie a vanové baterie budou nástěnné. Automatická pračka bude k vodovodnímu a 
kanalizačnímu potrubí připojena přes soupravu HL 406 E. 

Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody podle ČSN 
EN 1717 a ČSN 75 5409.  
 
Zemní práce 

Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 700 mm. 
Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při 
provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než 1500 je 
nutno pažit příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je 
třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná 
zemina 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 provádění zemních prací je nutno dodržet ČSN EN 1610, ČSN EN 805, vyhlášku 
ČÚBP č. 324/1990 Sb., další příslušné ČSN, podmínky provozovatelů podzemních sítí, 
stavebního a městského úřadu a zajistit bezpečnost práce. 
 
 
 
 
 
Brno, 20.5. 2015                                                                            Vypracoval:Žaneta Opršálová 

 

 

 



C2. LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

 

Označení 
sestavy 

Popis sestavy 
Počet 
sestav 

WC 

Záchodová mísa závěsná keramická bílá s hlubokým splachováním 

12 

Záchodové sedátko plastové bílé 

Montážní prvek pro závěsnou záchodovou mísu pro zabudování do instalační 
předstěny prováděné suchým procesem 

Ovládácí tlačitko plastové bílé pro 2 množství splachování 

Manžeta d 110 pro napojení na kanalizační připojovací potrubí 

U1 

Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm 

12 
Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá s nerezovým odpadním ventilem 

Baterie směšovací umyvadlová stojánková pochromovaná jednopáková 

2x rohový ventil pochromovaný DN 15 

U2 

Umyvadlo keramické bílé šířky 350 mm 

12 

Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá s nerezovým odpadním ventilem 

Baterie směšovací umyvadlová stojánková pochromovaná jednopáková  2x rohový 
ventil pochromovaný DN 15 

 2x rohový ventil pochromovaný DN 15 

VA 

Vana akrylátová délky 1600 mm 

12 
Zápachová uzávěrka vanová plastová s přepadem a nerezovým odpadním ventilem 

Baterie směšovací vanová termostatická nástěnná pochromovaná s ruční sprchou 

Držák ruční sprchy 

DJ 

Dřez jednoduchý nerezový o rozměru 860x510 mm vestavný do kuchyňské linky 

12 
Zápachová uzávěrka pro úsporu místa plastová bílá s nerezovým odpadním ventilem 

Baterie směšovací jednopáková stojánková s otočným výtokem 

1 x rohový ventil pochromovaný 

AP 

Zápachová uzávěrka pro automatickou pračku podmítková 

12 Výtokový ventil na hadici DN 15 pochromovaný se zpětným a zavzdušňovacím 
ventilem dle ČSN EN 1717 

MN 
Zápachová uzávěrka pro automatickou pračku podmítková Výtokový ventil na hadici 
DN 15 pochromovaný se zpětným a zavzdušňovacím ventilem dle ČSN EN 1717 

12 

VP 

       

1 Podlahová vpusť s vodorovným odtokem s vtokovou mřížkou z nerezové oceli 
115x115 mm a zápachovým uzávěrem DN 110 

 
 



 

ZÁVĚR 

 
Cílem bakalářské práce Zdravotně technické instalace bytového domu, bylo navrhnout 

rozvody vody, kanalizace a plynu daného objektu. Jedná se o jednu z možných variant řešení, 

které by se pro daný projekt dalo použít. 

Tento návrh je v souladu s požadovanými normami a v rámci možností daného 

dispozičního a architektonického řešení objektu. 
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Normy a vyhlášky 

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

instalace 

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

a projektování 

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 
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ArchiCAD 17 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

TV – teplá voda 

Š – Splašková šachta 

ŠD – Dešťová šachta 

KK – Kulový kohout 

KK S V – kulový kohout s vypouštěním 

VK – vypouštěcí kohout 

ZV – zpětný ventil 

PV – pojistný ventil 

KKO – kulový kohout s odvodněním 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

STL – středotlak 

DN – jmenovitý průměr 

PVC – polyvinylchlorid 

PP – polypropylen 

HDPE – high density polyetylene 

V – výlevka 

VA – vana 

WC – záchodová mísa 

U – umyvadlo 

DJ – dřez 

SM – sprchová mísa 

Ostatní neuvedené zkratky jsou vysvětleny přímo ve výkresech nebo výpočtech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM PŘÍLOH 
 
VODOVOD: 
1.1      VNITŘNÍ VODOVOD – PŮDORYS 1NP 
1.2      VNITŘNÍ VODOVOD – PŮDORYS 2NP 
1.3      VNITŘNÍ VODOVOD – AXONOMETRIE 
1.4      PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY 
1.5      ULOŽENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V RÝZE 
1.6      VODOMĚRNÁ SESTAVA 
1.7      VÝPOČTOVÉ SCHÉMA 
 
KANALIZACE: 
2.1      SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PŮDORYS 1NP 
2.2      SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PŮDORYS 2NP 
2.3      DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PŮDORYS 1NP 
2.4      DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PARKOVIŠTĚ 
2.5      SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ROZVINUTÝ ŘEZ BYTU B 
2.6      SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ROZVINUTÝ ŘEZ BYTŮ A,C 
2.7      SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ROZVINUTÝ ŘEZ ZÁKLADY 
2.8.1   DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ROZVINUTÝ ŘEZ ZÁKLADY 
2.8.2    DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ROZVINUTÝ ŘEZ ZÁKLADY 
2.9       ULOŽENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY V RÝZE 
 
PLYNOVOD: 
3.1      ROZVOD VNITŘNÍHO PLYNOVODU – PŮDORYS 1NP 
3.2      ROZVOD VNITŘNÍHO PLYNOVODU – PŮDORYS 2NP 
3.3      ROZVOD VNITŘNÍHO PLYNOVODU – AXONOMETRIE 
3.4      PODÉLNÝ PROFIL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY 
3.5      ULOŽENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY V RÝZE 
3.6      VÝPOČTOVÉ SCHÉMA 
  
PŘÍLOHY: 
Výkresová část 
4.1      PŮDORYS 1NP 
4.2      PŮDORYS 2NP 
4.3      ZÁKLADY 
4.4      ŘEZ 
4.5      STŘECHA 
Přílohy k vodovodu - Vodoměr Actaris 
                                    -Zásobníkový ohřívač RBC 750 
Přílohy ke kanalizaci - HT – systém 
                                     - Střešní vpusť TOP WET 
                                     - Odlučovač lehkých kapalin GSOL – 2.10 
                                     - Retenční nádrž – sestava S185B 
Přílohy k vodovodu  - Ocelové trubky závitové bezešvé 
                                     - Plynoměr PREMAGAS BK – G6 V2 
                                     - Regulátor tlaku B6N/B10N 
                                     - Kotel VIADRUS 
 
  


