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Abstrakt v českém jazyce 

Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních 

vod a zásobováním vodou v penzionu. Teoretická část práce řeší vedení instalací a 

dispoziční řešení hygienických zařízení. Technická část práce řeší vnitřní rozvody 

zdravotně technických instalací v penzionu. 

 

Abstract in English language 

This bachelor’s work deals with drainage of domestic wastewater and rainwater and 

water supply in the boarding house. The theoretical part solves leading of installations 

and layout of sanitary facilities in boarding house. The technical part solves the internal 

distribution of plumbing installations in the boarding house. 
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ÚVOD 

                Zadáním bakalářské práce je novostavba zděného, nepodsklepeného 
dvoupodlažního penzionu v městě Brně, na ulici Rekreační. V 1. NP se nachází 
kuchyně a restaurační prostor s hygienickým zařízením, dále zázemí kuchyňského 
provozu, technická místnost, sklady suchých i mražených potravin, přípravna zeleniny, 

sklad biologického odpadu, sklad špinavého a čistého prádla a bar. Ve 2.NP se 
nachází obytná část budovy, kterou tvoří dvanáct pokojů a jedna společenská 
místnost, dále je ve 2.NP technická místnost. Tyto dvě nadzemní podlaží jsou 
propojeny třemi schodišti. 

               Text vlastní bakalářské práce je rozdělen na tři velké části. První z nich je 

část teoretická, která pojednává o prostorech pro vedeních zdravotně technických 
instalací a dispozici hygienických zařízení, především bezbariérové záchodové kabiny. 

               Druhá část je část výpočtová, kde jsou provedeny výpočty související 
s analýzou zadání a koncepční řešení instalací v celé budově a jejich napojení na sítě 
pro veřejnou potřebu a výpočty dílčích částí. 

               Třetí částí je samostatný projekt , kde byly zpracovány výkresy zdravotně 
technických instalací . 
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A.1 ÚVOD                

                  První polovina teoretické části pojednává o jednotlivých prostorech pro 

vedení zdravotně technických instalací. V druhé části bude nejprve uveden rozdíl mezi 

pojmy hygienické a sociální zařízení, bude popsáno vybavení hygienických zařízení a 

bude definován pojem zařizovací předmět. Dále se budeme se zajímat dispozičním 

uspořádáním hygienických zařízení v budovách přístupných veřejnosti, s tím že 

největší důraz bude kladen na dispozici bezbariérové záchodové kabiny. 
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A.1.1 UMÍSTĚNÍ INSTALACÍ 

                  Už při umisťování zařizovacích předmětů musíme brát v potaz to, že 

k zařizovacím předmětům musí být přivedeno vodovodní potrubí a pro odvádění 

splaškových vod potrubí kanalizační Při návrhu stavby a instalací je třeba vymezit 

místa pro vodovod a kanalizaci nejen s ohledem na montáž nového potrubí, ale i 

s ohledem na případnou výměnu nebo opravy instalací. Uvedené požadavky splňuje 

mimo jiné i na základě zkušeností soustředění instalací, které představuje zejména 

umístění ležatých a svislých potrubí do společných dutých instalačních prostor . Tyto 

prostory nám umožnují snadnou montáž a zůstávají i po dokončení dále přístupné pro 

případné kontroly či opravy. Přístupnost se zajišťuje dvířky nebo jednoduše 

demontovatelnými dílci. Vedení v těchto prostorech nám i umožnuje snadné provedení 

kompenzací tepelné roztažnosti potrubí.[1] 

Mezi  instalační prostory patří:    

§ instalační šachta 

§ instalační příčka 

§ instalační drážka 

§ instalační chodba 

§ instalační předstěna 

§ instalační jádro 

§ instalační podhled 

§ instalační kanál 

§ instalační mezipatro [1] 

 

A.1.1.1 INSTALAČNÍ ŠACHTA 

                  Je stavebně vytvořený prostor průběžný přes všechna podlaží. Velikost 

instalační šachty se pohybuje v rozmezí 300 – 600 mm / 600 – 900 mm. Zřizuje se pro 

svislá potrubí kanalizace a vodovodu. Využívá se pro vedení instalací ve vysokých 

budovách. Důležitá je snadná přístupnost do instalačních šachet pomocí dvířek větších 

rozměrů. Při vedení potrubí šachtami je nutno dbát na konkrétní požárně bezpečnostní 

řešení šachty. [1] 
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1 – prosto ršachty     

 

Obr. 1 [1]                                              Obr. 2 [1] 

A.1.1.2 INSTALAČNÍ PŘÍČKA 

                   Je mezera mezi dvěma příčkami, sloužící pro rozvod instalací, tloušťka této  
mezery je 150 – 300 mm. Jsou to instalační šachty o poměru stran větším než 1:3. Za 

instalační příčku se také považuje silná sádrokartonová stěna s instalačními prvky pro 
osazení zařizovacích předmětů, ve které jsou vedeny instalace. [1] 

           
                   Obr. 3 [1] 
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A.1.1.3 INSTALAČNÍ DRÁŽKA  

               Jedním z nejdéle používaných prostorů pro vedení instalací je právě 

instalační drážka. Je to rýha ve stěně určená pro vedení svislého potrubí kanalizace, 

vodovodu nebo ústředního vytápění. Rýha je po montáži a zkoušce těsnosti potrubí 

naduto zazděna nebo zaplentována.  Prostor instalační drážky je poměrně malý. 

Protože hloubka drážky bývá   150 mm tak plnohodnotnou drážku můžeme realizovat 

pouze ve stěnách o tloušťce 300 mm. Snažíme se vyvarovat vedení studené vody a 

ústředního vytápění v jedné drážce, z důvodů oteplování potrubí studené vody. To 

stejné nám platí i pro vedení studené a teplé vody.[1] 

                Potrubí teplé vody má být ve drážce odděleno příčkou .Jelikož mají instalační 

drážky omezený prostor, doporučuje se místo nich zřizovat instalační šachty. [1] 

                

                Obr. 4 [1] 

 

A.1.1.4 INSTALAČNÍ CHODBA  

               Jedná se o chodbu, která slouží pouze k vedení ležatých připojovacích 

vodovodních a kanalizačních potrubí. Slouží nám i k zajištění snadného přístupu 

k těmto instalacím. Zřizování těchto chodeb je v dnešní době velmi ojedinělé, kvůli 

velké prostorové náročnosti. Velkou výhodou instalačních chodeb je, že nám umožnují 

snadné opravy instalací bez zásahu do stěn. Chodba má být nejméně 700 mm široká a 
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přístupná dveřmi. Pokud je v chodbě vedeno ležaté připojovací potrubí kanalizace, tak 

se v ní snižuje úroveň podlahy oproti okolním místnostem. Velký význam zřizování 

instalačních chodeb mají stavby s hromadnými sprchami nebo záchody, jako jsou 

například stadiony, lázně apod. [1] 

     

 

Obr. 5 [1] 

A.1.1.5 INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA 

                 Jsou to duté přizdívky jejichž výška se pohybuje v rozmezí 1150-1300 mm, 

mohou také ovšem sahat až ke stropní konstrukci. Jsou tvořeny např. zděnými nebo 

sádrokartonovými konstrukcemi ve kterých jsou osazeny instalačními prvky, které 

slouží k osazení zařizovacích předmětů. V dnešní době obliba instalačních předstěn 

velice stoupá. Důvodem je záruka dodržení přesných připojovacích rozměrů pro 

zařizovací předměty, rychlost a spolehlivost montáže ale i příznivé pořizovací ceny 

systémů a estetický dojem. Předstěnový instalační systém spočívá ve vedení potrubí 

po povrchu stěny a jeho dodatečném zakrytí zděnou nebo sádrokartonovou konstrukcí. 

Stěny poté nejsou oslabovány drážkami a omezí se přenos hluku. Instalační předstěny 

umožňují uvolnění půdorysné dispozice zařizovacích předmětů závěsná záchodová 

mísa nemusí být umístěna blízko svislého odpadního kanalizačního potrubí. [6] 



20. 

 

    

                               Obr. 6 [8]                                                               Obr. 7 [7] 

 

A.1.1.6 INSTALAČNÍ PODHLED 

               V dnešní době velice oblíbené vedení ležatých a připojovacích vodovodních a 

kanalizačních potrubí. Jedná se o dutý prostor mezi stropní konstrukcí a zavěšeným 

podhledem . Výhodou instalačních podhledů je snadná přístupnost pro kontrolu a 

opravy instalací. [1] 

            

                Obr. 8 [1] 
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A.1.1.7 INSTALAČNÍ KANÁL 

                  Jsou to kanály zřizované pod budovami nebo mezi budovami v zemi, 

vhodné pro vedení ležatých vodovodních, kanalizačních, popřípadě i jiných instalací, 

dále jsou vhodné pro vedení svodných kanalizačních potrubí pod budovami založenými 

na železobetonové desce, nebo pro soustředěné vedení více instalací mezi budovami. 

Navrhují se také kanálky pro vedení instalací v podlahách. Kanály dělíme podle světlé 

výšky na: 

· neprůlezné do 1200 mm  - mají být shora přístupné např. pomocí snímatelného 

plechového krytu 

· průlezné od 1200 do 1800 mm  

· průchozí min 1800 mm [1] 

 

 

Obr. 9 [1] 
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A.1.1.8 INSTALAČNÍ MEZIPATRO 

                Z důvodu své prostorové náročnosti se v dnešní době používá velice málo. 

Někdy se nazývá i jako technické podlaží. Vhodné je u výškových budov, kde se 

zřizuje pro vedení vzduchotechnických zařízení ,strojoven , čerpacích stanic apod. 

Dalším důvodem jeho použití je odlišná dispozice podlaží nad a pod instalačním 

mezipatrem. [1] 

                             

                               Obr. 10 [4] 
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A.1.2 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ 

              

              Zaměňování pojmu „sociální zařízení“ se kterým se setkáváme v praxi, 

s pojmem „hygienické zařízení“ je zcela zavádějící. Z přídavného jména „sociální“ nám 

vyplývá, že se jedná spíše o pojem týkající se lidské společnosti (lat. societas - 

společnost) vztahující se v našem případě na budovy s péčí o nemocné, staré , osoby 

s postižením , léčebny apod. Rovněž se setkáváme s pojmem „sociální zařízení“ 

v průmyslových závodech, které nám označují např. místnosti oddechové ,kuřárny 

apod. Z hlediska profesního není správné ztotožňovat hledisko hygienické se 

sociálním.[5] 

              „Hygiena“ (lat. hygia) je spojována s představou zařízení, které se týká zdraví. 

Ať se jedná o jakoukoliv stavbu, ve které člověk bydlí, vzdělává se, sportuje apod., je 

vždy vybavena odpovídajícím hygienickým zařízením. Mezi takto označované prostory 

patří prostory koupelen, záchodů, umýváren, sprch apod., vybavených vždy 

odpovídajícími zařizovacími předměty, mezi které hlavně patří umyvadla, umývátka, 

záchodové mísy, bidety, sprchy, vany apod. Slouží k osobní hygieně každého z nás a 

přispívají k udržení zdraví člověka. V současnosti se hygienická zařízení stala 

nezbytnou součástí každé budovy užívané člověkem, jsou tedy součástí i tak zvaných 

„sociálních staveb“, kterými jsou např. nemocnice, polikliniky, ústavy sociální péče, 

zdravotní střediska, dětské domovy, domovy důchodců apod.[5] 

             Synonymem výrazu „hygienické zařízení“ se prakticky stal výraz „sanitární 

zařízení“. Základem je rovněž slovo „zdraví“ (lat. sanitas). Někdy je slovem „sanita“ 

označován celý obor zdravotních instalací.[5] 

 

A.1.2.1 VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

                  Aby hygienické zařízení plnilo svoji funkci, musí obsahovat zařizovací 

předměty pro daný účel .Do těchto předmětů se přivádí jak studená tak i teplá voda 

pomocí výtokových armatur, znehodnocená voda od těchto předmětů je odváděna 

připojovacím kanalizačním potrubím. [4] 
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A.1.2.2 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

                 Jsou to předměty, které slouží ke každodenním hygienickým potřebám 

člověka. Zařizovacími předměty jsou vybaveny veškeré hygienické místnosti. Svým 

tvarem, funkčností a osazením v interiéru vytvářejí bezprostřední vjem v každém 

uživateli. Správně zvolený zařizovací předmět nám umocňuje celkový estetický 

výsledek celého stavebního díla.[4] 

                 Aby zřizovací předmět mohl plnit svoji funkci měl by mít tyto vlastnosti  

§ zdravotní nezávadnost použitého materiálu 

§ dobrou mechanickou a tepelnou odolnost vůči působení odpadních vod 

§ vhodný tvar z hlediska jeho funkce a estetičnosti, měl by být sladěný s ostatními 

prvky jako jsou zápachové uzávěrky, výtokové baterie apod. 

§ dobrou čistitelnost a nízkou obrusnost  

§ vyřešení všech detailů bezprostředně souvisejících s jeho funkcí 

§ jednoduchá montáž, oprava i demontáž 

                  Volba konkrétního typu zařizovacího předmětu je záležitostí domluvy 

projektanta a budoucího uživatele. Současný sortiment je velice pestrý jak po stránce 

tvarové, tak i materiálové a fantazii se meze nekladou. [4] 

A.1.3 DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ  

                  Snažíme se umisťovat zařizovací předměty tak, aby nebylo nutné vést 

instalace ve vnějších stěnách, stěnách které oddělují akusticky místnosti kde je 

nežádoucí hluk, dále se snažíme vyvarovat vedení kanalizačního potrubí v podlaze. 

Hygienické místnosti by se měly umisťovat nejlépe na sever nebo severovýchod, 

z důvodu přímého dopadu slunečních paprsků a následného vysychání zápachových 

uzávěr. Každé hygienické zařízení musí být větráno, zařízení která nemohou mít okna 

do vnějšího prostředí, musejí být větrána nuceným větráním, aby byla zajištěna 

alespoň minimální předepsaná výměna vzduchu. [1] 
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A.1.3.1 ZÁCHODY  

                  Záchody se navrhují odděleně pro muže a ženy. V objektech přístupných 

veřejnosti se záchody navrhují zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro veřejnost. 

V případě že na jednom pracovišti je 5 zaměstnanců, lze zřizovat pouze jeden 

společný záchod. [2] 

                 Záchody se zřizují v každém podlaží s více než 5 zaměstnanci. Vzdálenost 

od pracovního místa by neměla být větší než 120 m. Skupinové záchody se skládají ze 

samostatných záchodových kabin, které jsou odděleny příčkami, tyto příčky by měly 

mít horní hranu alespoň ve výšce 1950 mm. U každého zařizovacího předmětu má být 

dodržena minimální manipulační plocha, do které nesmějí zasahovat jiné zařizovací 

předměty. Manipulační plocha by neměla zasahovat do minimální šířky průchozího 

pásu.[2] 

          Obr. 11 [2] 

 

                 Z účelu užívání vycházejí minimální rozměry záchodových kabin. Délka 

kabiny vychází z velikosti záchodové mísy, šířky dveřního křídla a hlavně způsobu 

otevírání dveří.[2] 

  Obr.12  vlastní tvorba 
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              Minimální dovolené vzdálenosti mezi kabinou a stěnou jsou uvedeny na obrázku 13.[2] 

 

 

Obr. 13 [2] 

 

A.1.3.2 PISOÁRY 

               Pisoárové mísy se navrhují v samostatné místnosti nebo v kombinaci se 

záchodovými kabinami. Osová vzdálenost pisoárových mís musí být minimálně 760 

mm, vzdálenost od rohu místnosti minimálně 450 mm a před pisoáry musí být 

manipulační plocha minimálně 550 mm široká. [2] 

 

            

Obr. 14 [2]                                                                 
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                     Šířka pisoárové mísy se doporučuje  minimálně 760 mm, výška předního 

horního okraje pisoáru je 650 mm od podlahy a pro děti 500 mm nad podlahou. Pisoáry 

musí být opatřeny splachovacím zařízením, které splachuje každý pisoár zvlášť. 

Pisoáry které používají jinou technologii než oplachovou musí splňovat hygienické 

požadavky na ně kladené. Nejmenší vzdálenost mezi pisoárovou mísou a protější 

stěnou je znázorněna na obrázku 15.[2] 

                                                Obr. 15 [2] 

A.1.3.3 ZÁCHODOVÁ KABINA PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ 

               V případě WC je nutné brát zřetel na přistavování invalidního vozíku ze strany 

vedle WC . Bezbariérová záchodová kabina musí mít minimální rozměr 1800 x 2150 

mm. U změn dokončených staveb musí mít minimální rozměry 1600 x 1600 mm a 

záchodová kabina s využitím asistence musí mít minimálně 2200 x 2150 mm.[2]    

               Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti minimálně 450 mm 

od boční stěny, prostor okolo záchodové mísy musí umožnit boční, čelní i diagonální 

nástup. Vzdálenost mezi čelem záchodové mísy a protější stěnou má být minimálně 

700 mm. Nejmenší rozměry a vybavení kabiny viz. Obr. 16.[2] 

                Kabiny s využitím asistence musí mít osazenou záchodovou mísu v ose 

stěny dlouhé nejméně 2200 mm kvůli manipulační ploše vozíku po obou stranách 

záchodové mísy. Nejmenší rozměry a vybavení kabiny s využitím asistence viz. Obr. 

17 [2] 
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Obr. 16 [2] 

 

Obr. 17 [2] 
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                Horní hrana záchodové mísy musí být ve výšce 460 mm nad podlahou. 

Splachování oddálené, nejlépe umístěné na straně ze které je volný přístup k 

záchodové míse, maximálně 1200 mm nad podlahou.[ 2] 

                Na obou stranách záchodové mísy musí být madla a to v osové vzdálenosti 

600 mm a 800 mm nad úrovní podlahy. U záchodové mísy s přístupem pouze z jedné 

strany musí být madlo sklopné a přesahovat mísu o 100 mm, zároveň madlo na 

opačné straně musí být pevné a přesahující mísu o 200 mm.[2] 

               Záchodové mísy ,které jsou delší než 550 mm musíme vybavit zádovou 

opěrkou. Umyvadlo v bezbariérových záchodových kabinách musí být podjezdné 

invalidním vozíkem a vedle umyvadla musí být svislé madlo délky 500 mm . Toto 

madlo může být integrováno s vodorovným madlem u záchodové mísy. Umyvadlo 

musí mít stojánkovou baterii s pákovým ovládáním. [2] 

                Nad umyvadlem musí být umístěno zrcadlo se spodní hranou maximálně 

900 mm od podlahy a s horní hranou nejméně 1800 mm od podlahy Spodní hrana 

zásobníku na papírové utěrky, dávkovače mýdla , toaletního papíru a popřípadě 

osoušeče rukou musí být maximálně 1000 mm nad úrovní podlahy .Dále 

v bezbariérové kabině musí být umístěn odpadkový koš, odkládací polička ve výšce 

850 mm od podlahy , nejméně dva háčky na oděv ve výšce 1400 mm a 1100 mm. 

Signalizační ovladač systému nouzového volání musí být umístěn v dosahu od 

záchodové mísy ve výšce 600 mm až 1200 mm a v dosahu z podlahy maximálně    

150 mm.[2] 

Obr. 18 [2] 
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                                                                                                                                       Obr. 19 [2] 

 

                                                                                                                                       Obr. 20 [2] 

 Obr. 21 [9] 
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A.1.4 ZÁVĚR            

                    Zpracování teoretické části mi osobně přineslo řadu nových poznatků, nad 
kterými jsem se zamyslel a snažil jsem se je zakomponovat do vlastní bakalářské 
práce v rámci jejího zadání, především instalování předstěn v hygienických 
místnostech, vedení ležatého potrubí vnitřního vodovodu v instalačních podhledech, 

dispoziční uspořádání záchodů, pisoárů a bezbariérové záchodové kabiny, která se 
nachází v 1.NP. 
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B.1 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A 

KONCEPČNÍM ŘEŠENÍM INSTALACÍ V CELÉ BUDOVĚ 

A JEJICH NAPOJENÍ NA SÍTĚ PRO VEŘEJNOU 

POTŘEBU 

B.1.1 Zadání  

Jedná se o penzion, který se nachází na ulici Rekreační, v Bystrci ve městě Brně . 

Projekt vypracovává řešení kanalizace a vodovodu pro daný objekt.  

Jde o nepodsklepený dům o dvou nadzemních podlažích , s terasou uprostřed objektu 

o ploše 42 m².Pozemek je rovinný v minimálním zanedbatelném terénu. Na pozemku 

se nachází parkovací stání pro 25 aut, z toho jsou dvě stání pro hendikepované.  

Na obvodové zdivo se použily keramické tvárnice. Střecha je sedlového typu. Podél 

celého areálu se nachází dřevěné oplocení do výšky 1,2m.   

B.1.2 BILANCE POTŘEBY VODY 

Průměrná denní potřeba vody: Qp = ∑n . q (m³/den) 

 

n...počet měrných jednotek 

q...průměrná specifická potřeba vody na měrnou jednotku  

 

Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp . kd (m³/den) 

 

kd...součinitel denní nerovnoměrnosti, dle velikosti města 

 

Maximální hodinová potřeba vody: Qh = Qm/t . kh (l/h) 

 

kh...součinitel hodinové nerovnoměrnosti, pro obytné budovy činí 2,1 

 

Roční potřeba vody: Qr = Qp . d (m³/rok) 

 

směrná čísla viz. Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb. 
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2.NP -  pokoje mají WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou  q = 45 m³  lůžko/rok 

23 lůžek , kd = 1,25 , kh = 2,1 

Qp = 45/365 . 23 = 2,84 m³/den 

Qm = 2,84 . 1,25 = 3,55 m³/den 

Qh = 3,55/24 . 2,1 = 310 l/h 

Qr = 2,84 . 365 = 1036,6 m³/rok 

 

1.NP - vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla q = 8 m³ na 1 strávníka a 1   

                                                                                            pracovníka na 1 směnu/rok 

80 strávníků + pracovníků , kd = 1,25 , kh = 2,1 

Qp = 8/365 . 80 = 1,753 m³/den 

Qm = 1,753 . 1,25 = 2,19 m³/den 

Qh = 2,19/24 . 2,1 = 192 l/h 

Qr = 1,753 . 365 = 640 m³/rok 

 

1.NP – výčep  q = 50 m³ na 1 pracovníka v 1 směně 

          – myčka skla za jednu směnu  q = 60 m³   

2 výčepy + 2 myčky skla , kd = 1,25 , kh = 2,1 

Qp = [(50/365 . 1) + (60/365 . 1)] . 2 = 0,602 m³/den 

Qm = 0,602 . 1,25 = 0,753 m³/den 

Qh = 0,753/24 . 2,1 = 66 l/h 

Qr = 0,602 . 365 = 219,7 m³/rok 

CELÝ OBJEKT – Qr = 1036,6 + 640 + 219,7 = 1896,3 m³/rok 

B.1.3 BILANCE POTŘEBY TEPLÉ VODY 

dle ČSN 06 0320  

potřeba teplé vody pro 2.NP – pokoje – 23 lůžek/osob, 416 m² 

sprcha = 0,06 m³/osoba , vana = 0,1 m³/osoba , úklid = 0,02 m³/100m² 

Q1 = 18 . 0,06 + 5 . 0,1 + 416/100 . 0,02 = 1,663 m³/den 

potřeba teplé vody pro 1.NP – kuchyně –75 jídel, 416 m² 

malý sortiment jídel příprava a výdej = 0,0015 m³/jídlo , úklid = 0,02 m³/100m² 

Q2 = 75 . 0,0015 + 416/100 . 0,02 = 0,206 m³/den 
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potřeba teplé vody pro 1.NP – 7 umyvadel a 2 dřezy , předpoklad 110 osob 

mytí rukou = 0,002 m³/osoba 

Q3 =  110 . 0,002 = 0,220 m³/den 

CELÝ OBJEKT – Q1 + Q2 + Q3 = 2,089 m³/den 

B.1.4 BILANCE ODTOKU ODPADNÍCH VOD 

Bilance odtoku vod je provedena na základě údajů o průměrné potřebě vody ( kapitola 

B1.2).Průměrná denní potřeba vody činní 5,195 m³/den. Odtok se nijak nesnižuje. 

B.1.4.1 Splašková voda  

Qp...průměrná denní potřeba vody 

kh...součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

n...počet uvažovaných dní  

Maximální hodinová produkce odpadních vod 

Qh = Qp . kh / 24 = (5,195 . 1000) . 7,3 / 24 = 156 l/h 

Roční produkce odpadních vod 

Qr = Qp . n = 5,195 . 365 = 1896,3 m³/rok 

B.1.4.2 Dešťová  voda  

Výpočet množství srážkových vod 

Druh odvodňované plochy:   Střechy s nepropustnou krytinou 

Odtokový součinitel: C = 1,0 

Odvodňovaná plocha: A = 582 m² 

Redukovaná plocha: Ared1 = 582 . 1,0 = 582 m² 

Druh odvodňované plochy:   Zatravněné plochy 

Odtokový součinitel: C = 0,05 

Odvodňovaná plocha: A = 533,8 m² 

Redukovaná plocha: Ared2 = 533,8 . 0,05 = 26,69 m² 

Druh odvodňované plochy:   Dlažba s pískovými spárami 

Odtokový součinitel: C = 0,5 

Odvodňovaná plocha: A = 135,75 m² 

Redukovaná plocha: Ared3 = 135,75 . 0,05 = 67,88 m² 

Druh odvodňované plochy:   Parkoviště - asfalt 

Odtokový součinitel: C = 0,7 

Odvodňovaná plocha: A = 505,7 m² 
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Redukovaná plocha: Ared4 = 505,7 . 0,7 = 354 m² 

Celková odvodňovaná plocha Ared = 582 + 26,69 + 67,88 + 354 = 1030,56 m²  

Dlouhodobý srážkový úhrn: 580 mm/rok = 0,58 m/rok 

Roční množství odváděných srážkových vod: 1030,56 . 0,58 = 597,73 m³/rok 

B.2 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM 

ROZPRACOVÁNÍM 1-2 DÍLČÍCH INSTALACÍ 

B.2.1 VODOVOD 

B.2.1.1 NÁVRH PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY  

Návrh proveden dle ČSN 06 0320 – Teplené soustavy v budovách, příprava teplé 

vody, navrhování, projektování. Bylo provedeno rozložení ohřevu na 3 ohřívače  

 

a) Teoretická potřeba tepla na ohřev teplé vody  

E2t = c . V2p . (t1 – t2) 

E2t....teoretická potřeba tepla na přípravu teplé vody  

t1.....teplota teplé vody...t1 = 55°C 

t2.....teplota studené vody...t2 = 10°C 

V2p.....potřeba teplé vody za periodu (m³/m.j) 

c.....měrná tepelná kapacita vody...c = 1,163 kWh/(m.K) 

E2p = E2t + E2z 

E2p....skutečná potřeba tepla na ohřev teplé vody 

E2z....potřeba tepla na pokrytí ztrát při ohřevu a distribuci 

E2z = E2t . z 

z....ztráta tepla = 50% 

Vzmax = ∆Qmax / (c . t1-t2) 

Vzmax …..objem zásobníku (m³) 

∆Qmax ….maximální rozdíl mezi křivkou dodávky a křivkou odběru (kWh) 

Q1,n = E1/τ 

Q1,n.....jmenovitý výkon zásobníkového ohřívače 

E1....dodávka tepla za čas 

τ....časový úsek trvání maximálního odběru 

U.....součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy 420 W/m²K 
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Ohřev teplé vody pro 2.np – pokoje        ∆Qmax = 40 kWh 

 

Obr. 22. (vlastní tvorba) 
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sprcha = 0,06 m³/osoba , vana = 0,1 m³/osoba , úklid = 0,02 m³/100m² 

sprcha 18x , vana 5x , úklid 416 m² 

 

V2p = 18 . 0,06 + 5 . 0,1 + 416/100 . 0,02 = 1,663 m³/den 

E2t = 1,163 . 1,663  . 45 = 87,03 kWh 

E2z = 87,03 . 0,5 = 43,52 kWh 

E2p = 87,03 + 43,52 = 130,55 kWh 

Rozdělení odběru TV během časové periody 

6-9 hodin: 20% z E2t;  E2t = 0,2 . 87,03 = 17,4 kWh 

9-11 hodin: 5% z E2t;  E2t = 0,05 . 87,03 = 4,35 kWh 

16-18 hodin: 30% z E2t;  E2t = 0,3 . 87,03 = 26,1 kWh 

19-21 hodin: 45% z E2t;  E2t = 0,45 . 87,03 = 39,15 kWh 

 

V grafu se křivka dodávky tepla dostává mírně pod křivku skutečné potřeby tepla , je 

tedy nutné zvýšit množství dodaného tepla. Následně se nám tím zvýší výkon a objem 

ohřívače 

∆Qmax = 40 kWh à z grafu 

Vzmax = 40 / (1,163 . 45) = 764 l  

Q1,n = 134 /24 = 5,58 kW 

Potřebná teplosměnná plocha 

Δt =[(T1-t2)-(T2-t1)] / [ln((T1-t2) / (T2-t1))]  

Δt = [(70-55)-(55-10)] / [ln((70-55) / (55-10))] = 27,3 

A = (Q1n.10³) / (U.Δt) = 5580 / (420 . 27,3) = 0,5 m² 

 

Smíšený ohřev teplé vody  

Hodinová špička - odhad 16-18 hod 

(1,663 . 30% ) / 2 hodiny = 0,25 m ³ 

Požadavek výkonu (se zahrnutím ztraceného tepla) 

26,1 . 1,5 = 39,16 kWh 

Q1,n = 39,16 / 2 hodiny = 19,6 kW 

Potřebná teplosměnná plocha  

A = 19600 / (420.27,3) = 1,7 m² 

NÁVRH ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY 

Dražice OKC 750 NTR/1MPa (viz příloha B.2.3.1)   teplosměnná plocha = 3,7 m²          

Jedná se o nepřímotopný zásobník , který bude odebírat teplo pro ohřev vody z kotle. 
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Ohřev teplé vody pro 1.np – 7 x umyvadlo + 2 x dřez    ∆Qmax = 4,31 kWh 

 

 

Obr. 23 (vlastní tvorba) 
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mytí rukou = 0,002 m³/osoba 

odborný odhad činí 110 osob/den  

 

V2p =  110 . 0,002 = 0,22 m³/den 

E2t = 1,163 . 0,22  . 45 = 11,5 kWh 

E2z = 11,5 . 0,5 = 5,75 kWh 

E2p = 11,5 + 5,75 = 17,25 kWh 

Rozdělení odběru TV během časové periody 

7-9 hodin: 30% z E2t;  E2t = 0,3 . 11,5 = 3,45 kWh 

12-14 hodin: 30% z E2t;  E2t = 0,3 . 11,5 = 3,45 kWh 

18-22 hodin: 40% z E2t;  E2t = 0,4 . 11,5 = 4,6 kWh 

 

V grafu se křivka dodávky tepla dostává mírně pod křivku skutečné potřeby tepla , je 

tedy nutné zvýšit množství dodaného tepla. Následně se nám tím zvýší výkon a objem 

ohřívače 

∆Qmax = 4,31 kWh à z grafu 

Vzmax = 4,31 / (1,163 . 45) = 82 l  

Q1,n = 18,2 / 24 = 0,76 kW 

 

NÁVRH ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY 

Dražice OKHE 100  (viz příloha B.2.3.2.) Jedná se o elektrický zásobníkový ohřívač o 

objemu 100 l a dobou ohřevu 2,9 h . 
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Ohřev teplé vody pro 1.np – Kuchyně    ∆Qmax = 4,31 kWh 

 

Obr. 24 (vlastní tvorba) 
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malý sortiment jídel příprava a výdej = 0,0015 m³/jídlo, úklid = 0,02 m³/100m²  

75 jídel/den , úklid 416 m² 

 

V2p =  75 . 0,0015 + 416/100 . 0,02 = 0,206 m³/den 

E2t = 1,163 . 0,206  . 45 = 10,47 kWh 

E2z = 10,47 . 0,5 = 5,37 kWh 

E2p = 10,47 + 5,37 = 15,84 kWh 

Rozdělení odběru TV během časové periody 

6-10 hodin: 15% z E2t;  E2t = 0,15 . 10,47 = 1,57 kWh 

10-14 hodin: 35% z E2t;  E2t = 0,35 . 10,47 = 3,66 kWh 

16-20 hodin: 25% z E2t;  E2t = 0,25 . 10,47 = 2,62 kWh 

22-24 hodin: 25% z E2t;  E2t = 0,25 . 10,47 = 2,62 kWh 

 

∆Qmax = 2,8 kWh à z grafu 

Vzmax = 2,8 / (1,163 . 45) = 54 l  

Q1,n = 18,2 / 24 = 0,66 kW 

 

NÁVRH ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY 

Dražice OKHE 80  (viz příloha B.2.3.2.) Jedná se o elektrický zásobníkový ohřívač o 

objemu 80 l a dobou ohřevu 2,3 h . 
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B.2.1.2 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU  

 

Vnitřní vodovod byl navržen dle ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřního vodovodu.  

K výpočtu bylo použito softwaru Microsoft Excel. 

 

Stanovení výpočtového průtoku: 

QD = Σ( QA . √n ) [l/s] 

QA = jmenovitý výtok jednotlivými druhy odběrných míst  [l/s] 

n = počet odběrných míst stejného druhu 

 

Hydraulické posouzení: 

pdis ≥ pminFl + Δpe + ΔpWM + ΔpAp + Δppříp + Δpvv [kPa] 

pdis – dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad pro 

veřejnou potřebu [kPa] 

pminFl – minimální požadovaný hydrodynamický přetlak u nejvyšší výtokové armatury 

Δpe – 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, 

ΔpWM – tlakové ztráty vodoměrů [kPa] 

ΔpAp – tlakové ztráty napojených zařízení [kPa] 

ΔpRF – tlakové ztráty v trase od napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad k 

nejvzdálenější a nejvyšší výtokové armatuře. [kPa] 

 

Hydraulické posouzení nejnepříznivěji položené výtokové armatury 

- Nejmenší přetlak v místě napojení přípojky na vodovodní řád Pdis = 550 kPa 

- Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před nejvzdálenější výtokovou 

armaturou PminFI = 100 kPa 

 

B.2.1.3 DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU STUDENÉ VODY 

Vnitřní vodovodní potrubí bude z polypropylenu PPR, PN 20 – 10°C 

a přípojka z polyetylenu HDPE 100 SDR 11 – 10°C. 
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KRITICKÁ VĚTEV - STUDENÁ VODA - Označení úseků viz. příloha B.2.3.3 
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VĚTEV 2 - STUDENÁ VODA - Označení úseků viz. příloha B.2.3.3 
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B.2.1.4 DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU TEPLÉ VODY 

Vnitřní vodovodní potrubí bude z polypropylenu PPR, PN 20 – 50°C 

KRITICKÁ VĚTEV - TEPLÁ VODA- Označení úseků viz. příloha B.2.3.4 
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B.2.1.5 DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU CIRKULACE 

Cirkulační potrubí bude z polypropylenu PPR, PN 20 – 50°C 

 

Průtok v místě cirkulačního čerpadla: 

 

Qc = qc / (4127 ∙ ∆t) [l/s] 

 

qc = tepelná ztráta celého přívodního potrubí [W] 

∆t = rozdíl teplot výstupu přívodního potrubí teplé vody a spojením přívodního potrubí  

s cirkulačním [K],   ∆t = 2K 

 

qc = ∑( l ∙ qt ) [W] 

 

l = délka úseku přívodního potrubí v m, včetně délkových přirážek  

na neizolované armatury (1,6 m na každou neizolovanou armaturu) 

upevnění potrubí (10 až 20 % délky tepelně izolovaného potrubí na upevnění potrubí, 

 u kterého je izolace přerušena) 

qt = délková tepelná ztráta úseku přívodního potrubí [W/m], viz. obrázek 1 

 
Obr. 25 Přibližné stanovení délkové tepelné ztráty dle ČSN 75 5455-20 [internetové zdroje] 
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Průtok v jednotlivých úsecích cirkulačního potrubí: 

 

Qa = Q ∙ qa / (qa + qb) [l/s] 

Qb = Q - Qa 

 

qa, qb = tepelné ztráty jednotlivých úseků přívodního potrubí [W] 

Qa , Qb = výpočtové průtoky cirkulace teplé vody v jednotlivých úsecích přívodního  

a jemu odpovídajícího cirkulačního potrubí [l/s] 

Q = výpočtový průtok cirkulace teplé vody [l/s] v přívodním nebo cirkulačním potrubí  

do nebo z dvou úseků, který se do těchto úseků rozdělí. 

 

VÝPOČET: 

 

qc = 534,77 W 

Qc = 534,77 / (4127 . 2 ) = 0,065 l/s = 0,234 m³/h 

qa = 272,47 W  

qb = 182,74 W 

Qa = 0,065 . [272,47 / ( 272,47 + 182,74 ) ] = 0,039 l/s 

Qb = 0,065 – 0,039 = 0,026 l/s 

 

NÁVRH CIRKULAČNÍHO ČERPADLA  

 

Dopravní výška čerpadla: 

 

H = 0,1033 ∙ ∆prf 

 

∆prf = tlakové ztráty v přívodním i cirkulačním potrubí teplé vody nejdelšího okruhu 

[kPa] 

 

∆prf = 9,18 + 5,15  = 14,33 kPa 

H = 0,1033 ∙ 9,18 = 0,95 m 

 

Návrh cirkulačního čerpadla GRUNDFOS UP 15-14B, maximální dopravní výška 1,4 m 

 

(viz. příloha B.2.3.12) 
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CIRKULAČNÍ POTRUBÍ - Označení úseků viz. příloha B.2.3.5 

 

 

 

NÁVRH TERMOSTATICKÉHO REGULAČNÍHO VENTILU 

 

Termostatický regulační ventil bude umístěný na patách ležatého potrubí okruhu č.1 

a okruhu č.2 (viz. příloha B.2.3.5). Ventily budou zajišťovat tepelnou rovnováhu v 

rozvodech teplé užitkové vody udržováním konstantní teploty 55°C v soustavě a to 

omezováním průtoku v oběhovém potrubí . 

Volím Multifunkční termostatický cirkulační ventil Danfoss MCTV 

(viz. příloha B.2.3.13) 
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B.2.1.6 DIMENZOVÁNÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU  

Výpočtový průtok pro hašení požáru se stanoví dle ČSN 73 0873. 

U jednoho hadicového systému s hadicí o jmenovité světlosti hadice DN 19 mm se 

počítá s průtokem 0,52 l/s a u DN 25 mm se počítá s průtokem 1,0 l/s. 

Požární vodovod bude z ocelového pozinkovaného potrubí. 

POŽÁRNÍ VODOVOD - Označení úseků viz. příloha B.2.3.6 

 

 

 

B.2.1.7 NÁVRH VODOMĚRU  

 

Návrh: mokroběžný vodoměr Maddalena TT-DS TRP DN 40 (viz. příloha B.2.3.11) 

Qmin = 100 l/h = 0,027 l/s 

Qmax = 20 m³/h 

Posouzení na minimální průtok: 

Qmin < Qa     Qa = 0,1 l/s (WC) 

0,027 < 0,1 l/s vyhovuje 

Posouzení na maximální průtok: 

1,15 ∙ Qd < Qmax    Qd = 4,36 l/s = 15,7 m³/h 

1,15 ∙ 15,7 = 18,06 < 20 m³/h vyhovuje 

 

Tlakové ztráty vodoměru: ∆pwm = 55 kPa 
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B.2.1.8 NÁVRH KOMPENZACE ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ 

Navržené hodnoty jsou minimální . Kompenzátory byly navrženy na potrubí s větší 

délkou beze změn směru. 

 

Vstupní data:  

materiál – PPR PN 20  

teplota v době při montáži potrubí – 20°C 

součinitel délkové teplené roztažnosti α – 0,12 mm/m°C  

 

Obr. 26 [13] 

 

Délková změna: 

 

∆l = α ∙ L ∙ ∆t [mm] 

 

∆l = délková změna [mm] 

α = součinitel délkové tepelné roztažnosti – pro PPR = 0,12 mm/m°C 

L = výpočtová délka, vzdálenost dvou pevných bodů [m] 

∆t = rozdíl teplot při montáži a při provozu [°C], ∆t = 55-20°C = 35°C 

 

Kompenzační délka: 

 

Ls = k ∙ √(D ∙ ∆l) [mm] 

 

Ls = kompenzační délka 

k = materiálová konstanta, PPR k = 20 

D = vnější průměr potrubí [mm] 

∆l = délková změna [mm] 
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VÝPOČET ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY  

Pro přehlednost byly kompenzátory popsány podle nového značení viz. Obr.B.2.1.8.1 

Vzdálenost byla měřena mezi pevnými body 

Označení úseků viz. příloha B.2.3.7
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B.2.2 KANALIZACE 

B.2.2.1 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ KANALIZACE  

Návrh proveden dle ČSN EN 12056-2 a 3 a ČSN 75 6760 . Pro dimenzování potrubí 

kanalizace byl použit tabulkový software Excel. Jedná se o penzion, kde je součinitel 

odtoku k = 0,5 

 

Jednotlivé výpočtové odtoky DU : 

 

zařizovací předmět označení DU [l/s] DN/OD 

umyvadlo U 0,5 50 

umývátko UM 0,3 50 

sprchová mísa SM 0,8 50 

vana VA 0,8 50 

wc  WC 2,0 110 

keramická výlevka VL 2,5 110 

dřez  DJ 0,8  50 

myčka nádobí MN             0,8 50 

pisoárová mísa PM             0,5 50 

vpusť DN100 VP             2,0 110 

výčepní stolice VS             0,5  50 

    

 

Průtok splaškových vod: 

Qww = K . √ ∑ DU     

k = součinitel odtoku 0,5 

∑DU = součet výpočtových odtoků [l/s] 

 

Celkový průtok odpadních vod: 

Qtot = Qww + Qp + Qc [l/s] 

Qww = průtok odpadních vod [l/s] 

Qp = trvalý průtok [l/s] 

Qc = čerpaný průtok [l/s] 

 

Průtok dešťových vod: 

Qr = i . A . c 

i = intenzita deště v l/s.m² , i = 0,03 

c = součinitel odtoku dešťových vod 

c = 1,0 

A = půdorysný průmět odvodňované 

       plochy v m² 
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B.2.2.1.1 DIMENZOVÁNÍ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ 

Označení úseků viz. příloha B.2.3.8 

potrubí provedeno z PP HT DN 110 a DN 50, na větvi S2 a S14 ve 2.NP provedeno 

potrubí z protihlukových tvarovek Skolan dB 
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Označení úseků viz. příloha B.2.3.8 
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Označení úseků viz. příloha B.2.3.8 
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B.2.2.1.2 DIMENZOVÁNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 

Označení úseků viz. projektová dokumentace 

potrubí provedeno z PP HT DN 110 a DN 75, na větvi S2 a S14 ve 2.NP potrubí 

provedeno z protihlukových tvarovek Skolan dB 

dešťové odpadní provedeno z mědi  
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B.2.2.1.3 DIMENZOVÁNÍ SVODNÉHO POTRUBÍ 

Označení úseků viz. projektová dokumentace 

potrubí provedeno z PVC KG 
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Označení úseků viz. projektová dokumentace 

 

B.2.2.1.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – KAMENINA DN 150 - sklon 3% 

Qrw = Qww + Qc + Qp + Q0 

Qww = 0,5 . √ 16.U+15.WC+9.DJ+7.VP+8.SM+3.MN+2.UM+2.PM+2.VL+VA+2.VS 

Qww  = 0,5 .  √  73,9 = 4,3 l/s 

Qc = 0,38 .  √  73,9 = 3,44 l/s 

Qrw =  4,3 + 3,44 + 0 + 1,66 = 9,4 l/s      Qmax = 22,3 l/s 
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B.2.2.2 DIMENZOVÁNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE 

DLE ČSN 75 6760 

Objem retenční nádrže: 

 

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

 

hd = návrhový úhrn srážky (mm) 

w = součinitel stoletých srážek (uvažujeme w = 1) 

Ared = redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m²)  

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

povrchových retenčních dešťových nádrží) 

Q0 = regulovaný odtok srážkových vod z retenční dešťové nádrže (l/s) 

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

(uvažujeme p = 0,2 rok-1) 

 

Ared = ∑ Ai . Ci  [m²] 

 

A = půdorysný průmět odvodňované plochy [m²] 

C = součinitel odtoku srážkových vod 

 

Q0 = i . Ared . C 

Brno  

i = 0,0161 l/s.m² 

C = 0,1 

 

Stanovení retenčního objemu: 

Ared = 582 . 1,0 + 533,8 . 0,05 + 135,75 . 0,5 + 505,7 . 0,7 = 1030,56 m² 

 

Astřecha = 582 m²  , C = 1,0 

Atráva = 533,8 m²  , C = 0,05 

Achodník = 135,75 m²  , C = 0,5 

Aasfalt = 505,7 m²  , C = 0,7 

 

Q0 = 0,0161 . 1030,56 . 0,1 = 1,66 l/s 
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Vret = viz tabulka 1. 

 

 

Vret = 24,12 m³ 

 

Výpočet retenční nádrže jsem provedl pro všechny úhrny srážek s dobou trvání 5 min 

až 4 320 min (72 h). Návrhový objem retenční nádrže je největší retenční  

objem uvedený tabulce 1. 

 

Doba prázdnění retenčního zařízení:  

 

Tpr = Vr / Q0 = 24,12 / 0,00166 = 14530 s = 4,04 hod < 72 hod VYHOVUJE 

 

Nádrž bude provedena jako betonová jímka. 

Vnitřní rozměry nádrže budou 5000x4000x1900mm , výška hladiny 1300mm 

 

Objem nádrže:  

 

5x4x1,3 = 26 m³  VYHOVUJE 

 

Před vtokem do retenční nádrže bude umístěna filtrační šachta .Odtok z nádrže bude 

regulovaný pomocí vírového ventilu, hodnota činí 1,66 l/s. Retenční nádrž bude 

opatřena havarijním přepadem DN 160 do hlavní vstupní šachty. 

 

B.2.2.3 NÁVRH LAPÁKU TUKU 

Pro návrh je nejdůležitější stanovit velikost jmenovitého rozměru lapáku NS, 

uvedeného v dokumentaci výrobce lapáku. Navržený jmenovitý rozměr nesmí být větší 

než jmenovitý rozměr uvedený výrobcem lapáku. Pro splaškové vody z kuchyňského 

provozu je navrhnut lapák tuků dle ČSN EN 1825-2. 
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Jmenovitý rozměr :       NS = Qs . fd . ft . fr  

 

Qs = maximální odtok odpadních vod (l/s) 

fd = součinitel hustoty tuků a olejů 

ft = součinitel teploty odpadních vod na přítoku do lapáku 

fr = součinitel vlivu čisticích a oplachových prostředků 

 

Stanovení maximálního odtoku odpadních vod do lapáku tuků Qs (l/s) 

 

Qs = (V. F) / (3600 . t)  

 

V = průměrný denní objem odpadních vod (l)  

F = součinitel nárazového zatížení podle druhu provozu , F = 5,0 pro hotely 

t - průměrná denní provozní doba (h) , odhad t = 8 hodin 

 

V = M . Vm 

 

M = počet vyrobených pokrmů za den , M = 75 pokrmů/den 

Vm = množství vody použité na 1 pokrm (l) , Vm = 100 l pro hotely  

 

Stanovení jmenovitého rozměru 

 

V = 75 . 100 = 7500 l 

Qs = ( 7500 . 5,0 ) / ( 3600 . 8 ) = 1,3 l/s 

 

NS = QS . fd . ft . fr = 1,3 . 1,0 . 1,0 . 1,3 = 1,69 l/s 

 

Dle hodnoty NS byl navržen lapák SEKO Projekt OTP-2 NS = 2. Rozměr lapáku 

1330x900x1015mm, objem = 0,97 m³. 

 

(viz. příloha B.2.3.9) 
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B.2.2.4 NÁVRH ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN 

Návrh odlučovače lehkých kapalin se provádí dle ČSN EN 858-2. Základem je 

stanovení jmenovité velikosti odlučovače NS, která nesmí být větší než jmenovitá 

světlost udaná výrobcem daného odlučovače. 

 

Jmenovitá velikost NS: 

NS = (Qr + fx . QS) . fd 

 

Qr = maximální odtok dešťových vod (l/s) 

Qs = maximální odtok odpadních vod (l/s) dle ČSN EN 858 – 2 

fx = přitěžující součinitel v závislosti na druhu odtoku vod dle ČSN EN 858 – 2 

fd = součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu dle ČSN EN 858 – 2 

 

Qr = i . A . c = 0,03 . 505,7 . 0,7 = 10,62 l/s 

NS = (10,62 + 1 . 0) . 1 =  10,62 l/s 

 

Navržen odlučovač lehkých kapalin SEKO Projekt G50L - 5/20 NS = 20 

Rozměr odlučovače 2400x900x1260mm 

 

(viz. příloha B.2.3.10) 
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B.2.3 PŘÍLOHY K ČÁSTI B.2 

PŘÍLOHA B.2.3.1 - DRAŽICE OKC 750/NTR 1MPa 

 

Obr. 27 [14] 

 Obr. 28 [14] 
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Obr. 29 [14] 

PŘÍLOHA B.2.3.2 - DRAŽICE OKHE 100 a DRAŽICE KHE 80 

 

Obr. 30 [14] 
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Obr. 31 [14] 

Obr.32 [14] 
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PŘÍLOHA B.2.3.9 – LAPÁK TUKŮ - SEKO Projekt OTP-2  

 

Obr.33 [15] 

 

Obr. 34 [15] 
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PŘÍLOHA B.2.3.10 –ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN SEKO Projekt G50L - 5/20 

Obr. 35 [15] 

 

Obr. 36 [15] 
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PŘÍLOHA B.2.3.11 –DOMOVNÍ VODOMĚR  Maddalena TT-DS TRP DN 40 

 

Obr. 37 [16] 
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PŘÍLOHA B.2.3.12 –CIRKULAČNÍ ČERPADLO GRUNDFOS UP 15-14 B 

 

Obr. 38 [17] 
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Obr. 39 [17] 
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PŘÍLOHA B.2.3.13 – Multifunkční termostatický cirkulační ventil Danfoss MCTV 

 

Obr. 40 [18] 
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Obr. 41 [18] 
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C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C.1.1 ÚVOD 

Akce: Novostavba penzion v Bystrci 

Místo: ulice Rekreační, parcelní číslo 1001/3 

Investor: Unistav a.s., Příkop č.p. 6, 604 33 Brno 

Stupeň: Projekt pro provedení stavby 

Datum : 5 / 2015 

Vypracoval: Filip Ondrášek 

Projekt pro provedení stavby řeší vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci, včetně jejich 

přípojek novostavby penzionu. Objekt se nachází na rohu ulice Hrázní a Rekreační ve 

městě Brně. Jedná se o zděný nepodsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích. 

Jako podklad pro vypracování sloužilo zadání a situace s inženýrskými sítěmi.  

C.1.2 BILANCE POTŘEB 

C.1.2.1 POTŘEBA VODY  

Průměrná denní potřeba studené vody 

Qp = 23 . 45/365 + 80 . 8/365 + [(50/365 . 1) + (60/365 . 1)] . 2 = 5,195 m³/den 

Maximální denní potřeba vody 

Qm = 5,195 . 1,25 = 6,494 m³/den 

Maximální hodinová potřeba studené vody 

Qh = 6,494 / 24 . 2,1 = 568 l/h 

  

C.1.2.2 POTŘEBA TEPLÉ VODY  

pro 2.NP – pokoje – 18 x sprcha,5 x vana, úklid 416 m² 

Q1 = 18 . 0,06 + 5 . 0,1 + 416/100 . 0,02 = 1,663 m³/den 

pro 1.NP – kuchyně –75 jídel, 416 m² 

Q2 = 75 . 0,0015 + 416/100 . 0,02 = 0,206 m³/den 

pro 1.NP – 7 umyvadel a 2 dřezy , předpoklad 110 osob 

Q3 =  110 . 0,002 = 0,220 m³/den 

Potřeba teplé vody pro celý objekt činí 2,089 m³/den 
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C.1.3 PŘÍPOJKY 

C.1.3.1 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 Hrázní. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se 

podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,50 až 0,55 MPa. Výpočtový 

průtok přípojkou určený dle ČSN 75 5455 činí 4,36 l/s. Na veřejný litinový řad DN 80 

bude přípojka napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a 

poklopem. Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 40 a hlavním uzávěrem vody bude 

umístěna v  betonové vodoměrové šachtě na pozemku investora, 1500 mm od hranice 

pozemku 

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. Nad potrubí se do výkopu uloží výstražná fólie. 

C.1.3.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  

Objekt bude odkanalizován  do stávající jednotné  stoky DN 500 v ulici Rekreační. 

            Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová 

kameninová kanalizační přípojka DN 150. Průtok odpadních vod přípojkou činí 9,4 l/s. 

Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta bude 

umístěna před objektem 1000 mm od hranice pozemku .Bude provedena z betonových 

skruží o průměru 1000 mm a opatřena  poklopem o průměru 600 mm. 

            Na dešťové kanalizaci bude před objektem zřízena monolitická železobetonová 

retenční nádrž o objemu 26 m³ s regulovaným odtokem , který činí 1,66 l/s. 

Potrubí kanalizační přípojky bude uloženo na pískový podsyp o výšce 100 mm a 

obsypáno nad vrchol hrdel do výšky 300 mm. 
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C.1.4 VNITŘNÍ VODOVOD 

Vnitřní vodovod bude napojen na nově vybudovanou vodovodní přípojku pitné vody ve 

vodoměrné šachtě. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 

4,36 l/s. Vodoměr DN 40 a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn na 

přívodním potrubí v betonové vodoměrné šachtě umístěné na pozemku před objektem. 

Rozměr vodoměrné šachty je 1200x1500x1550 mm. Hlavní uzávěr objektu bude 

umístěn na přívodním potrubí 600 mm nad podlahou v technické místnosti 

v 1.NP.Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho 

provozovatele pohybuje v rozmezí 0,50 až 0,55 MPa. 

            Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrné šachty do domu povede 

v hloubce 1,25 m pod terénem vně domu a do domu vstoupí přes montážní šachtu o 

rozměrech 1000x900x1550mm. V domě bude ležaté potrubí vedeno pod konstrukcí 

stropu zakryté podhledem.  Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena 

v nenosných příčkách a přizdívkách předstěnových instalací pod omítkou. V kuchyni 

pak povede část připojovacího potrubí v podlaze . Stoupací potrubí bude v 1.NP 

vedeno volně podél zdi v technické místnosti, ve 2.NP taktéž ,ale zakryto 

sádrokartonovou konstrukcí.  

Teplá voda pro obytnou část objektu ve 2.NP bude připravována pomocí 

nepřímotopného ohřívače vody DRAŽICE o objemu 750 l, který bude odebírat teplo pro 

ohřev vody z kotle. Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru 

osazen ještě zpětný ventil a pojistný ventil nastavený na otevírací přetlak 0,6 MPa. 

Příprava teplé vody pro 1.NP je rozdělena na dva elektrické ohřívače DRAŽICE o 

objemech 80 l na přípravu teplé vody pro kuchyňský provoz a 100 l na přípravu teplé 

vody pro bar,  hygienické zařízení restaurace a přípravnu zeleniny. 

Součástí vnitřního vodovodu je také požární vodovod. Hadicový systém pro 

první zásah s tvarově stálou hadicí DN 19 délky 30 m bude osazen v 1.NP při vstupu 

do restaurace. Dále ve 2.NP hadicový systém na každém ze tří schodišť. Požární 

vodovod je opatřen ochranou jednotkou EA.  

            Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, 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. Požární vodovod bude proveden 

z pozinkované oceli. Pro napojení výtokových armatur budou použity nástěnky 

připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být 
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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 

mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. 

Tepelná izolace potrubí vnitřního vodovodu bude provedena z návlekové 

izolace . 

Před uvedením vnitřního vodovodu do provozu musí být provedena zkouška 

těsnosti podle ČSN EN 806-4. 

C.1.5 VNITŘNÍ KANALIZACE 

             Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na 

kanalizační přípojku vedenou do stoky v ulici Rekreační. Průtok odpadních vod 

přípojkou činí 9,4l/s. 

             Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1. NP a pod terénem vně domu. 

V místě spojení svodného dešťového a svodného splaškového potrubí bude zřízena 

hlavní vstupní šachta z betonových skruží o průměru 1000 mm opatřena poklopem o 

průměru 600 mm ze které bude vedena kanalizační přípojka do veřejné stoky. Svodná 

potrubí budou pod objektem procházet prostupy v základových konstrukcích o 

rozměrech 300x300 mm. 

              Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním 

prostředím a povedou v ochranných přizdívkách a v nenosných příčkách. Připojovací 

potrubí budou vedena v přizdívkách předstěnových instalací a pod omítkou. Pro 

napojení myček budou osazeny zápachové uzávěrky HL 406. 

               Splaškové odpadní vody z kuchyňského provozu budou vedeny do lapáku 

tuků SEKO Projekt OTP-2 umístěným před objektem, protože zde hrozí vznik splašků s 

větším obsahem tuků. Tyto splaškové vody se následně spojí s ostatními splaškovými 

vodami v revizní plastové šachtě o průměru 600 mm opatřené poklopem o průměru 

600 mm a jsou odváděny do hlavní vstupní šachty, poté do jednotné stoky. 

               Dešťová odpadní potrubí budou vedená po vnější fasádě a budou v úrovni 

terénu opatřena lapači střešních splavenin DN 110/125.Děšťová kanalizace bude 

svedena do retenční nádrže z níž je zajištěn regulovaný odtok. Odvodnění parkoviště 
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je zajištěno pomocí odvodňovacího žlabu, ze kterého je vedené svodné potrubí do 

odlučovače lehkých kapalin. Z navrženého odlučovače SEKO Projekt G50L - 5/20 je 

dále vedena dešťová voda do retenční nádrže. 

Retenční nádrž je umístěna před objektem, její objem činí 26 m³, byla navržena na 

periodu srážek 0,2 rok·¹.Hodnota regulovaného odtoku je 1,66 l/s. 

               Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na 

pískovém loži tloušťky 100 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. 

Splašková odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z PP HT a budou upevňována 

ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou. Odpadní potrubí nad   

restauračním prostorem, které je dvakrát zalomené a vedené z části v podhledu a 

potrubí vedené podél sloupu v restauračním prostoru, budou provedeny z tichého 

potrubí Skolan dB. Dešťová odpadní potrubí budou provedena z mědi a upevněna 

ocelovou objímkou k vnější fasádě. 

                Před uvedením kanalizace do provozu musí být provedena zkouška těsnosti 

podle ČSN 756760. 

C.1.6 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

              Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě 

zařizovacích předmětů. Záchodové mísy budou závěsné s podomítkovým systémem 

s horním okrajem mísy 400 mm nad podlahou. Záchodová mísa pro tělesně postižené 

bude mít horní okraj ve výšce 460 mm nad podlahou, budou u ní osazena předepsaná 

madla a splachování bude oddálené. Pisoárová mísa bude mít automatické 

splachovací zařízení. Umyvadla, umývátka a dřezy budou opatřeny stojánkovými 

směšovacími bateriemi. Umyvadlo pro tělesně postižené bude opatřeno 

stojánkovou jednopákovou směšovací baterií a podomítkovou zápachovou uzávěrkou . 

Sprchové baterie a vanové baterie budou nástěnné. U výlevky bude směšovací baterie 

s dlouhým otočným výtokem. Myčka nádobí bude k vodovodnímu a kanalizačnímu 

potrubí připojena přes soupravu HL 406. Napojení na veškeré kuchyňské zařízení 

provedeno pomocí rohového ventilu. 

Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody 

podle ČSN EN 1717. 
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C.1.7 ZEMNÍ PRÁCE 

                Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 

1 m. 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 1,3 m 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 (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 normy ČSN a zajistit bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. 
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C.2 LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
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ZÁVĚR 

               Bakalářskou práci jsem zpracoval dle vlastního úsudku s použitím platných 

norem a ustanovení. Práce byla zpracována v jejím zadaném rozsahu a řeší vnitřní 

vodovod a kanalizaci v penzionu. V teoretické části „A“ jsem se zabýval konstrukcemi 

pro vedení instalací a pojmem „hygienické zařízení“, dále jsem zamyslel se nad 

problematikou bezbariérových hygienických zařízení. Výpočtová část „B“ byla 

rozdělena do dvou částí a to  „B1“, která řeší analýzu zadání a především uvádí 

bilance jednotlivých potřeb pro zadaný objekt, a část „B2“, která řeší výpočty 

jednotlivých instalací. Projektová část „C“ je vypracována na úrovni projektu pro 

provedení stavby a řeší rozvody kanalizace a vodovodu. Tato část obsahuje též 

technickou zprávu a legendu zařizovacích předmětů. Veškeré výkresy jsou umístěny 

jako příloha na zadní straně desek této bakalářské práce. Věřím, že mé navrhnuté 

řešení je pro zadaný objekt proveditelné a vhodné. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DN – jmenovitý průměr 

NP – nadzemní podlaží 

HDPE – high density polyethylene ( vysoce hustý polyetylen )  

HUP – hlavní uzávěr plynu 

HUO – hlavní uzávěr objektu 

A – plocha 

NTL – nízkotlak 

NN – nízké napětí 

U – umyvadlo 

UM – umývátko 

WC – záchodová mísa 

VL – výlevka 

VA – vana 

SM – sprchová mísa 

DJ – dřez jednoduchý 

DJK – dřez jednoduchý velkokuchyňský 

MN – myčka nádobí 

PM – pisoárová mísa 

KV – konvektomat 

OT – ohřívač těstovin 

VS – výčepní stolice 

VK – varný kotel 

PS – pojistková skříň 

FC – nádřžkový splachovač 

Zkratky používané ve výkresech jsou objasněny přímo na výkresech v poznámce. Zkratky pro 

označení zařizovacích předmětů jsou objasněny v příloze C.2. Ostatní zkratky používané 

v textu jsou vysvětleny přímo v textu. 
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