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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací 
v bytovém domě. Teoretická část se věnuje jednotlivým materiálům potrubí a vztahu mezi 
prostředím, protékající látkou a potrubím. Ve výpočtové části je řešen návrh a dimenzování 
splaškové a dešťové kanalizace, vnitřního vodovodu, domovního plynovodu a připojení objektu 
na stávající sítě technického vybavení. Jedná se o pětipodlažní bytový dům, který je využívaný 
pro bydlení. Objekt je podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími. Projekt byl vytvořen dle 
současných českých a evropských norem a předpisů. 

PREFACE 
This bachelor’s work deals with reconstruction of sanitation installations and gas. The theoreti-
cal part deals with the various pipe materials and the relationship between the environment, 
flowing fabric and piping. Calculation part contains design and proportions of sewerage a 
rainwater system, internal water installations, gas piping and thein connection to present 
technical networks. It is a five-story apartment building, which is used for housing. The building 
has a basement with four floors. The project was developed according to current Czech and 
European standards and regulations. 
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ÚVOD 
 Tématem mé bakalářské práce je rekonstrukce zdravotně technických a plynovodních 
instalací v bytovém domě, který se nachází v Brně, přesněji v oblasti Brno- město ulice  
Šumavská 18. Objekt je umístěn v řadové zástavbě bytových domů. Budova je svým účelem 
určena pro bydlení a je rozčleněna na 11 bytů a 1 nebytový prostor (o celkové kapacitě 40 
osob), který je umístěn v suterénu budovy. Společné prostory domu zahrnují schodiště, sklepní 
kóje pro jednotlivé byty, společné prostory a nově zřízenou technickou místnost. 

 Samotná práce se skládá ze tří samostatných celků. Část A, teoretická část, která je 
věnována materiálům potrubí zdravotně technických instalací. Část B, výpočtová část, která 
obsahuje výpočty nezbytné pro návrh dešťové a splaškové kanalizace, vnitřního vodovodu, 
domovního plynovodu a návrh přípojek na stávající sítě technického vybavení. Tyto výpočty 
jsou následně aplikovány při vypracování části C, projektové části. Jako výstup poslední části 
jsou přiloženy jednotlivé výkresy zpracované v úrovni projektu pro provedení stavby a  
vyhotoveny dle náležitostí ČSN 01 3450. 

 Cílem bakalářské práce je co nejúčelnější návrh zdravotně technických a plynovodních 
instalací zadané budovy pro bydlení, v souladu se souvisejícími normami, vyhláškami a zákony 
platnými na území České republiky.  
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A.1 ÚVOD 

Teoretická část bakalářské práce bude pojednávat o materiálech použitých pro rozvody zdra-
votně technických instalací.  

Popíšou se vlastnosti jednotlivých používaných materiálů pro rozvody, jejich životnost a poža-
davky na montáž. 

Dané téma bakalářské práce jsem zvolila proto, že výběr materiálu potrubí je klíčový pro život-
nost rozvodů i pro hygienickou nezávadnost, pokud se jedná o potrubí vodovodní. 

A.2 MATERIÁLY POTRUBÍ 

Podle původu lze materiály používané na potrubí zdravotně technických instalací rozdělit na 
pět základních skupin, které jsou: kovy, materiály na bázi přírodní nebo silikátové, plasty a 
vrstvená potrubí. [1] 

Přehled nejčastěji používaných materiálů je uveden v tabulce 1. 

Oblast použití Materiál potrubí 

Venkovní vodovody – studená voda PE–HD, PE–LD, PVC, ocel pozinkovaná 

Venkovní rozvody – teplá voda  PP-R, PB, PE-X, C-PVC, ocel pozinkovaná 

Venkovní kanalizace PVC, PE-HD, PP-B, PP, kamenina 

Venkovní plynovody PE-HD, ocel 

Vnitřní vodovody – studená voda PP-R, PP-B, PP-H, LDPE, HDPE, PEX, PB, PVC, 
PVC-C, ocel pozinkovaná, měď, nerez 

Vnitřní vodovody – teplá voda PP-R, PE-X, PB, PVC-C, ocel pozinkovaná, měď, 
nerez 

Vnitřní kanalizace PVC, PE-HD, PP-B, ABS, litina, kamenina 

Tabulka 1: Nejčastěji používané materiály (Zdroj: [1]) 

A.2.1 KOVY 

Kovy jsou tradičním materiálem používaným k výrobě trubek.  

Mezi jejich výhody nesporně patří mechanické vlastnosti a dobrá odolnost vůči působení tep-
lot.  

Nevýhodou je zejména značná energetická náročnost jejich výroby, poměrně obtížné opraco-
vání, vysoká hmotnost a u některých kovů náchylnost ke korozi. [1] 

A.2.1.1 OCEL 

Ocel je jedním z nejpoužívanějších materiálů. K výrobě trubek, které se používají u zdravotně 
technických instalací, používáme ocel třídy 10 až 16. Pro zvláštní účely se též používá nerezová 
ocel, kde je základní příměsí při výrobě chrom s přísadami niklu a molybdenu. [1]  
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Podle způsobu výroby rozlišujeme trubky bezešvé, vyráběné válcováním a tažením za studena 
nebo za tepla, a trubky svařované, vyráběné svařováním pásů ocelových plechů, jejichž šířka 
odpovídá rozvinutému obvodu potrubí. [1] 

Podle rozměru vyráběných trubek rozlišujeme trubky závitové a hladké. Závitové trubky mají 
takové rozměry, aby bylo možné na nich vyříznout trubkový závit. Vyrábějí se jako svařované i 
bezešvé a podle tloušťky stěny je klasifikujeme na: 

 svařované závitové trubky lehké z oceli 11 343, 

 svařované nebo bezešvé závitové trubky z oceli 11 343 nebo 11 353, 

 svařované nebo bezešvé závitové trubky zesílené z oceli 11 343 nebo 11 353. [1] 

U hladkých trubek je tloušťka stěny závislá na jmenovitém provozním tlaku a podle způsobu 
spojování je dále dělíme na: 

- bezešvé hladké trubky, 

- bezešvé trubky hrdlové k temování z oceli 10 004, 

- bezešvé trubky hrdlové ke svařování z oceli 11 353, 

- svařované trubky přesné z oceli 11 343. [1] 

Podle povrchové úpravy ocelových trubek se rozlišují trubky: 

- černé - ty jsou bez povrchové úpravy, 

-  pozinkované - vnější i vnitřní povrch trubky je opatřen vrstvou zinku minimálně 500g/m2,(cit) 

- asfaltované - na trubce je vytvořen asfaltový povlak a asfaltová izolační vrstva, která je vyztu-
žena dvěma až třemi vrstvami skelné tkaniny nebo jiného materiálu. [1] 

Spojování ocelového potrubí se provádí buď mechanicky, nebo svařováním.  Závitové trubky 
nejčastěji používáme závitový spoj pomocí tvarovek z temperované litiny, které se nazývají 
fitinky. Tento spoj se však smí použít pouze do DN 80. U větších profilů se uplatňují přírubové 
spoje. Vlastní spoj se poté provádí stažením dvou přírub šrouby přes těsnění. Speciální lisovací 
hladké trubky jsou spojovány hrdlovými spoji temovanými a svařované trubky přesné spojka-
mi. Černé ocelové hladké trubky se svařují natupo, u hrdlových bezešvých ocelových trub se ke 
svařování používají koutové svary. Spojování nerezových trubek je prováděno svary natupo 
v ochranné atmosféře nebo speciálními lisovacími spojkami. [1] 

 

 

Obrázek 1: Trubky ocelové hladké [5] Obrázek 2: Trubky ocelové závitové [6] 
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A.2.1.2 LITINA 

Litinové trouby jsou s výhodou používány pro tlakové roz-
vody vody i beztlaké rozvody kanalizace. Pro tlakové rozvo-
dy vody používáme dnes nejčastěji tvárnou litinu. Pro 
vnitřní gravitační kanalizaci jsou určeny trouby a tvarovky 
ze šedé litiny. V současnosti se pro vnitřní kanalizaci užívá 
méně pro svou vyšší cenu oproti plastovému potrubí a 
pracnost. U vodovodů větších průměrů uložených v zemi 
stále nachází své uplatnění. [4] 

 

 

Mezi výhody patří především to, že je litina velmi odolná vůči poškození mechanickému, che-
mickému působení protékajících látek, je pevná, ale i křehká. Trouby se opatřují bitumenovým 
povlakem pro zlepšení odolnosti vůči vnějším vlivům. [1] 

Nevýhodou je především hmotnost a přetlak vody může u některých typů hrdlových spojů 
způsobit vysunutí trouby z hrdla. [4] 

Litinové trouby se spojují hrdlovými, přírubovými a bezhrdlovými spoji. Hrdlový spoj se utěsňu-
je pomocí středícího konopného provazce a těsnění olověnou zálivkou (tlakové trouby) nebo 
hliníkovou vatou (odpadní litinové trouby). Tato klasická metoda se může nahradit těsněním 
speciálními pružnými pryžovými profily. Hrdlové spoje můžeme použít pro uložení do země i 
uvnitř budovy. Přírubové spoje se naopak nedoporučují pro potrubí uložené v zemi, nebo mít 
přírubových spojů v zemi co nejméně. Zatím nejmodernější způsob spojování litinového potru-
bí z tvárné litiny je bezhrdlový spoj, který se používá především pro systémy vnitřní kanalizace.  
Trubky i tvarovky se k sobě přiloží natupo a pryžová manžeta se stáhne páskem z nerezového 
plechu přes oba konce potrubí. Důraz u této technologie je kladen na přesnou výrobu trubek a 
kvalitní materiál na stahovací prvky. Hlavní předností tohoto způsobu spojování je nezanedba-
telná úspora litiny (kolem 30%), jelikož není potřeba vytvářet hrdla a zesílené konce potrubí. 
[1] 

A.2.1.3 MĚĎ 

Měděné potrubí se vyznačuje především dobrými 
mechanickými vlastnostmi, které umožňují použití 
tenkostěnných trubek a tvarovek, dobrými hydrau-
lickými vlastnostmi a v příznivých podmínkách i 
dlouhou životností trub. Pokud srovnáme měděné 
potrubí s ocelovým, mají rozvody měděných trub 
menší vnější průměry (menší tloušťku stěny). Vyrá-
bějí se tažením za studena nebo lisováním za tepla 
s tloušťkami stěn 1-2mm. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Měděné potrubí [8] 

Obrázek 3: Litinové trouby [7] 
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Spojují se kapilárně pájenými měděnými tvarovkami, 
závitovými mosaznými tvarovkami nebo samosvornými 
tvarovkami. [1] 

Měděné potrubí můžeme použít pro vnitřní plynovod. 
Spoje však musí být odolné vůči požáru a provádějí se 
především tvarovkami k tvrdému pájené nebo mecha-
nickému spojování. Lisované spoje musí být opatřeny 
požárně odolným těsněním pro plyn a s výhodou se 
umisťují do instalačních šachet bytových jader, které 
jsou z hořlavého materiálu. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.1.4 OLOVO 

Olovo patří k nejstarším materiálům používaným při výrobě trubek. Pro kanalizaci se používaly 
bezešvé tenkostěnné trubky, pro vodovod tlakové trubky s cínovou vložkou, která měla za úkol 
zamezit bezprostřednímu styku vody s olověným povrchem a tím vzniku jedovatého hydroxidu 
olovnatého. [1] 

V současné době se setkáme s olověnými trubkami ve výjimečných případech, které většinou 
souvisí s rekonstrukcemi. [1] 

A.2.2 SILIKÁTY A PŘÍRODNÍMATERIÁLY 

Do této skupiny řadíme tradiční materiál na potrubní rozvody, jako je kanalizační kamenina, 
beton, azbestocement, tavený čedič a sklo. O všech těchto materiálech můžeme říci, že mají 
dlouhou životnost, odolnost vůči působení dopravovaných látek a až na výjimky (azbestoce-
ment) jsou ekologicky nezávadné. 

Nevýhodou je značná hmotnost vyráběných trub a s ní úzce spojené horší mechanické vlast-
nosti, špatná opracovatelnost a vysoká pracnost při spojování u většiny z těchto materiálů. [1] 

A.2.2.1 KANALIZAČNÍ KAMENINA 

Kameninové trouby a tvarovky jsou vyráběny z přírodních kameninových jílů s příměsí ostřiv. 
Po vypálení je povrch trubek pokryt glazurou, která zajišťuje jejich nenasákavost a odolnost 
povrchu. [1]  

Hlavní výhodou kameninových trubek je jejich dlouhá životnost, odolnost vůči obrusu povrchu 
a inertnost proti působení vlivů zemní vlhkosti. [1] 

Nevýhodou jsou především vlastnosti mechanické – nízká pevnost, velká křehkost a vysoká 
hmotnost. Proto je nutné kameninové trouby vyrábět s větší tloušťkou stěny, což má ale nega-
tivní dopad na hmotnost potrubí. [1] 

 

Obrázek 5: Lisování- měděné potrubí [9] 
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Pro běžné použití na kanalizaci uloženou v zemi jsou užívány trubky z kanalizační kameniny. 
Potrubí, u něhož je vyžadována vyšší chemická odolnost, se vyrábí z chemické kameniny. [1] 

Spojování kameninových trub se provádí hrdlo-
vými spoji.(celá kam doposud cit) Spoj, těsněný 
podle klasické technologie, se skládá ze středicí-
ho konopného provazce, který je zalit asfalto-
vým tmelem. Modernější způsoby těsnění jsou 
prováděny aplikací pryžového kroužku. Moder-
nější způsob je méně pracný, ale pro jeho těs-
nost je nutná vysoká přesnost výroby trub nebo 
kuželový litý spoj, kdy jsou do hrdla i na hladký 
konec spojovaných trub již zalisovány pružné 
těsnící profily, které na sebe po zasunutí trub 

dosedají. [1] 

 

 

A.2.2.2 AZBESTOCEMENT 

Azbestocementové (AC) trouby se vyrábějí ze směsi cementu, azbestových vláken a vody. 
Podle tloušťky stěn rozlišujeme AC-trouby tlakové a odpadní. [1] 

Snadno se zkracují, jsou však méně odolné vůči obrusu a působení vlivů zemní vlhkosti.  

Spoje se provádějí pomocí hrdel, které se buď lisují jako součást trubky přímo ve výrobě, nebo 
se na opracovaný konec trubky lepí epoxidehtovým lepidlem. Těsnění spojů je prováděno ob-
dobně jako u litinových hrdlových trub. [1] 

Tvarovky se vyrábí pouze pro odpadní trouby a to pouze základní sortiment tvarovek, mezi něž 
patří odbočky, kolena a redukce. U tlakových trub používáme tvarovky litinové. [1] 

Z důvodu prokázaného škodlivého vlivu azbestocementových vláken na lidský organismus se 
v současnosti potrubí z azbestocementu nepoužívá. Můžeme se s ním ovšem setkat u rekon-
strukcí. Práce na opravách azbestocementového potrubí pak ohrožuje především pracovníky, 
kteří opravy provádějí (inhalace azbestového prachu). Proto je při opravách nebo výměně az-
bestocementového potrubí nutné dodržovat práce. [11] 

 

A.2.2.3 BETON, ŽELEZOBETON 

 

Betonové trouby se vyrábějí z betonu třídy B III – 
B IV, železobetonové z betonu třídy BV 
s předpjatou výztuží. [1] 

Spojování je prováděno hrdlovými spoji se záliv-
kou asfaltovým tmelem, nebo pryžovým krouž-
kem. Beztlaké potrubí je spojováno na pero a 
polodrážku. [1] 

 

 

Obrázek 6: Kanalizační kamenina [10] 

Obrázek 7: Betonové trouby [12] 
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A.2.2.4 SKLO 

Sklo je využíváno pro výrobu trubek určených 
zejména pro chemický a potravinářský průmysl, 
ve výjimečných případech pro vodovod. [1] 

Spoje se provádějí nejčastěji pomocí plastových 
nebo kovových přírub a těsnící vložky. Těsnící 
vložka zamezuje přímému styku sklo na sklo. [1] 

Mezi výhody skleněných trubek patří zajisté jejich 
hydraulické vlastnosti, nevýhodou jsou horší me-
chanické vlastnosti. [1] 

 

 

A.2.2.5 TAVENÝ ČEDIČ 

Tavený čedič se vyznačuje vysokou odolností proti obrusu. 

Je používán jako výstelka ocelových trub určených pro dopravu vysoce abrazivních tekutin. 
Spoje jsou přírubové.  

Vyrábějí se jak trubky přímé, tak i tvarovky. Jelikož je čedič snadno tavitelný a po ochlazení 
znovu krystalizuje, vyrábí se výstelky pomocí odstředivého lití nebo odlévání do forem. Tavený 
čedič je používán především na průmyslové rozvody. 

A.2.3 PLASTY 

Jedná se o uměle vyrobený materiál, který využíváme současně s tradičními materiály pro po-
trubí domovních instalací. K jejich většímu rozšíření došlo u nás až v 90. letech 20. století. Ve 
srovnání s tradičními materiály mají řadu výhod, díky nimž jsou nyní nejčastěji používaným 
materiálem u novostaveb i při renovacích. Nesmí se však zapomínat na jejich nevýhody, které 
je nutné zohlednit při volbě materiálu i při návrhu a montáži potrubí. [1] [4] 

Mezi hlavními výhodami jsou nízká hmotnost potrubí, snazší opracovatelnost a nízká pracnost 
montáže. Po celou dobu životnosti nepodléhají korozi ani zarůstání potrubí, z toho vyplývá, že 
hydraulické vlastnosti jsou téměř neměnné po celou dobu používání. Hydraulické vlastnosti 
jsou zároveň lepší, než u tradičních kovových výrobků, což umožní vyšší dopravní rychlost. [1] 

Na druhé straně mezi významné nevýhody řadíme podstatně větší délkovou teplotní roztaž-
nost, a to i u běžných domovních rozvodů. Plastové potrubí vykazuje horší mechanické vlast-
nosti, které se řeší systémem uchycení potrubí v budovách a omezením použití jednotlivých 
typů plastů s ohledem na tlak a teplotu. S tím úzce souvisí životnost potrubí, která je dána prá-
vě provozní teplotou a tlakem. [1] 

 

 

 

 

Obrázek 8: Skleněné trubky [13] 
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Přehled plastů používaných k výrobě potrubí a jejich značení 

Materiál 
Doporučené 

značení 
Další používané zkratky a značky 

Polyvinylchlorid neměkčený PVC tvrdý PVC, PVC-U 

Polyvinylchlorid chlorovaný PVC-C chlorovaný PVC 

Polyetylen vysokotlaký PE-LD LDPE, nízkohustotní PE, rPE, roz-
větvený PE, měkký PE 

Polyetylen nízkotlaký PE-HD HDPE, vysokohustotní PE, IPE, line-
ární PE, tvrdý PE 

Polyetylen síťovaný PE-X Sesíťovaný, PE-X, VPE 

Polypropylen homopolymer PP-H PP-H, PP-1, PPH, PP typ 1 

Polypropylen blokový kopolymer PP-B PP-B, PP-2, PP typ 2 

Polypropylen statistický (random) 
kopolymer 

PP-R PP-R, PPR, PP-RC, PP-3, 

PP typ 3 

Polybuten BP polybutylen 

Polyvinyldenfluorid PVDF  

Akrylonitryl butadien styren ABS  

Polypropylen statický kopolymer beta PP-R-CT Beta PPR 

Tabulka 2: Přehled plastů používaných k výrobě potrubí a jejich značení (Zdroj: [1]) 

A.2.3.1 POLYVINYCHLORID 

Neměkčený polyvinylchlorid (tvrdý PVC, PVC-U) je jeden z nejpoužívanějších plastových mate-
riálů používaný na vnitřní instalace. Použití nachází zejména u kanalizace a tlakového vodovo-
du. Rozlišujeme 6 tlakových řad, mezi tři základní patří: 

 Lehká do tlaku 100 kPa (PN 1) 

 Středně těžká do tlaku 250 kPa (PN 2,5) 

 Těžká do tlaku 600 kPa (PN 6) [1] 

Potrubí určené do země se spojuje pomocí hrdel s těsnícím 
kroužkem a potrubí v budovách se spojuje lepením. Výji-
mečně lze potrubí z PVC svařovat. U tlakového vodovodu se 
používají trouby se zesílenou stěnou a spojují se hrdlovými 
spoji s těsnícími profily. [2] 

Kanalizační trubky a tvarovky jsou pro připojovací a odpadní 
potrubí vnitřní kanalizace prováděny jako tenkostěnné a 
silnostěnné pro svodné potrubí uložené v zemi. [1] 

Potrubí z PVC je velmi obtížně recyklovatelné. [2] 

 

 

 

Obrázek 9: PVC-U [23] 
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A.2.3.2 POLYETYLEN 

Polyetyleny (PE) dělíme na vysokotlaký (PE-HD), nízkotlaký (PE-LD) a síťovaný (PE-X). [2] 

PE nelze lepit, spojování je řešeno polyfuzním svařováním, elektrospojkami nebo mechanický-
mi spojkami. Použití především na studenou vodu, kanalizaci nebo venkovní plynovody, jelikož 
optimální teploty se pohybují mezi -50 °C a +30 °C (krátkodobě lze i +50 °C). [1] [2] 

PE řadíme mezi materiály pružné, ohebné. Nízkotlaký má ve srovnání s vysokotlakým větší 
pevnost, je méně houževnatý, ale má vyšší tepelnou odolnost a mrazuvzdornost. [1]  

Síťovaný PE se vyrábí z běžného PE síťováním molekulárních vazeb cestou chemickou, přidáním 
určitých látek, nebo fyzikální, ozařováním rentgenovým nebo radioaktivním zářičem. Síťovaný 
PE si ponechává mechanické vlastnosti PE a zároveň je teplotně odolnější. Spojuje se výhradně 
mechanickými spojkami a používá se pro rozvody teplé a studené vody. [1] 

A.2.3.3 POLYPROPYLEN 

Bývá používaný na trubní sítě. Ve srovnání s PE vykazuje menší teplotní roztažnost a některé 
typy lze použít i pro vyšší teploty. [1]  

Nelze lepit, spojování je prováděno nejčastěji pomocí tvarovek polyfúzním svařováním nebo za 
pomocí mechanických spojek. [2] 

Při výrobě trub jsou uplatňovány tři základní typy PP. Homopolymer (PP-H) je křehký při níz-
kých teplotách (pod 5 °C), ale má dobré mechanické vlastnosti. Byl používán hlavně u rozvodů 
studené vody, jelikož u rozvodů vody teplé klesá jeho životnost. Blokový kopolymer (PP-B) má 
oproti PP-H větší ohebnost, houževnatost i vrubovou pevnost při nízkých teplotách, menší 
tvrdost a nižší tepelnou odolnost. Používán pouze na rozvody studené vody. Statistický (ran-
dom) kopolymer (PP-R) je houževnatostí zařazen mezi PP-H a PP-B, je nejčastěji používaný a 
vhodný pro všechny rozvody vody. [1] 

Obrázek 10: Tvarovky pro mechanické spojování HD-PE [24] 
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A.2.3.4 POLYBUTEN 

Používá se pro rozvody teplé i studené vody. Nejčastější použití nachází pro instalace připojo-
vacích potrubí, kdy z rozdělovače vede ke každé výtokové armatuře samostatné připojovací 
potrubí uložené v ochranné ohebné trubce. [2]  

Má tepelnou odolnost při nižších i vyšších teplotách, dobré mechanické vlastnosti a poměrně 
malou tepelnou roztažnost v porovnání s ostatními plastovými materiály. [1] 

Spoje nejčastěji pomocí mechanických spojek, jako u většiny ostatních plastů není vhodné le-
pení. Pro své dobré vlastnosti má širokou škálu využití jak v domovních, tak i u venkovních 
rozvodů. [1] 

A.2.3.5 POLYVINYLDENFLUORID 

Má dobré mechanické vlastnosti, které bývají někdy vylepšovány laminováním skleněnou tka-
ninou, velký rozsah pracovních teplot a vysokou odolnost vůči klimatickým vlivům. Spojování 
svařováním nebo mechanickými spojkami, zde není zamítnuté ani lepení. [1] 

Použití především u průmyslových rozvodů ve farmaceutickém a chemickém průmyslu. [1] 

A.2.3.6 AKRYLONITRIL BUTADIEN STYREN 

Použití nachází zejména u kanalizačních rozvodů. [1] 

Spojování se provádí lepením, hrdlovými nebo závitovými spoji. [1]  

V porovnání s PVC je více odolný proti mechanickému poškození, ale méně vůči chemickým 
látkám. U nás se s ABS setkáme u kanalizačních armatur, jako jsou zpětné klapky, kalové uzávě-
ry a podlahové vpusti. Dále pak jako jedna vrstva u vícevrstvého kanalizačního potrubí. [1] 

A.2.3.7 PP-R-CT 

Nejnovější plastový materiál, který se používá pro rozvody teplé i studené vody. Dříve byl pou-
žíván jako součást prémiové vícevrstvé trubky, pro potřeby trhu je nyní používán i samostatně. 
[14] 

Má vyšší tlakovou odolnost, lze tedy využít menší tloušťky potrubí než u běžného PP-R. To vede 
ke zvýšené hydraulické kapacitě a tím i k velkým úsporám materiálu, práce a nákladů. [14] 

Na obrázku 11 je názorně ukázáno srovnání potrubí z PPR a potrubí z novějšího PP-RCT. 

A.2.4 VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ 

Pokrývá poptávku po materiálu, který v sobě spojuje 
vlastnosti plastového i kovového potrubí.  

Většinou je složen ze dvou nebo tří vrstev. U třívrstvého 
potrubí slouží třetí vrstva pouze jako ochrana proti me-

Obrázek 11: Porovnání PPR a PP-RCT [15] 

Obrázek 12: Příklad vrstev vícevrstvého potrubí [16] 
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chanickému poškození dalších vrstev a je na ní použit méně hodnotný plast (např. PE-LD). Pro-
střední je nosná kovová vrstva z hliníku nebo tenkostěnné ocelové trubky a uvnitř je plastová 
vrstva odolná vůči působení dopravované tekutiny (PE-X, PPR, PE-HD nebo PB). U dvou vrstev 
jsou nejčastěji obě vrstvy z plastového materiálu, kde vnější vrstva umožňuje technologii sva-
řování (např. PE-X a PE-HD). [1] 

Vícevrstvé potrubí přebírá dobré vlastnosti jednotlivých materiálů jakou je malá teplotní roz-
tažnost, kterou by plastové potrubí získalo stěží. Mezi další významné výhody patří mechanická 
odolnost, dlouhá životnost a lepší akustické vlastnosti. Používají se především pro rozvod vody 
a vytápění. Uplatnění nacházejí také u náročných budov, kde je nutné eliminovat teplotní roz-
tažnost potrubí, nebo kde dochází k mechanickému namáhaní. [1] 

A.3 VZTAH PROSTŘEDÍ, PROTÉKAJÍCÍ LÁTKY A POTRUBÍ  

A.3.1 KOROZE A INKRUSTACE POTRUBÍ 

A.3.1.1 KOROZE 

Pojmem koroze se rozumí přeměna kovů chemickými nebo elektrochemickými reakcemi za 
přítomnosti účinných látek z prostředí. Tyto změny povrchu kovů mohou jednak přispívat 
k vytváření ochranné vrstvy, jako např. u zinkových, měděných a hliníkových plechů, na druhé 
straně však může docházet k destrukci kovových součástí, např. rezivění ocelových trubek. [1] 

Koroze může být způsobená oxidací, působením kyselin a zásad, tvorbou elektrochemických 
článků a koroze bludnými proudy. [1] 

Rozlišujeme čtyři základní typy koroze. Patří sem:  

 Obrázek 13: Typy koroze [1] 
a) plošná koroze, b) důlková koroze, c) kontaktní koroze, d) eroze 
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 Koroze plošná 

Při této korozi dochází k úbytku na povrchu kovu rovnoměrně po celé ploše. Plošná koroze 
probíhá rozdílně dle druhu materiálu, kvality povrchu a množství látek obsažených ve  
vodě. [1] 

 Důlková koroze  

Vzniká, jestliže je bráněno vzniku stejnoměrné ochranné vrstvy.  Například pokud se na po-
vrchu kovu usazují malé částice odloupnuté ochranné vrstvy (oxidy mědi), zbytků tavidel nebo 
pájecího tuku. [1] 

 Kontaktní koroze 

S kontaktní korozí se můžeme setkat u přímého dotyku dvou kovových potrubí a je přitom 
k dispozici elektricky vodivá kapalina. Časté například u styku pozinkované ocelové trubky a 
mosazné armatury za přítomnosti vody. [1] 

 Koroze erozí 

Ztenčování tloušťky stěny potrubí v důsledku příliš vysoké rychlosti průtoku v potrubí. [1] 

 

A.3.1.2 INKRUSTACE POTRUBÍ 

Jedná se o průvodní jev korozních pochodů a jedná se o usazování produktů koroze na stěnách 
potrubí. Ionty železa, které přecházejí do roztoku, vytvářejí nejprve rozpustný hydroxid želez-
natý (Fe(OH)2), který dále oxiduje na velmi málo rozpustný hydroxid železitý (Fe(OH)3). Ten se 
vylučuje ve formě kysličníku na stěnách potrubí. Kysličníky vytvářejí sice pevné, ale porézní 
vrstvy. Tyto vrstvy nebrání další korozi materiálu nacházejícího se pod nimi, ale postupně do-
chází ke snižování volného průřezu potrubí a následné důlkové korozi v místech, kde se oddro-
lila souvislá vrstva korozních zplodin. [1] 

A.3.1.3 OCHRANA POTRUBÍ PŘED KOROZÍ A INKRUSTACÍ 

Abychom zabránili korozi a inkrustaci, je důležitý vhodný výběr materiálu potrubí, odborné 
dimenzování potrubí a v neposlední řadě jeho správné zpracování. [1] 

Dodržení těchto předepsaných podmínek je důležité zejména u potrubí z pozinkované oceli a 
mědi. [1] 

A.3.2 TEPELNÁ ROZTAŽNOST POTRUBÍ 

Tepelná roztažnost kovového i plastového potrubí je jeden ze základních problémů, které musí 
projekt řešit. Proti působení této fyzikální vlastnosti je zapotřebí aplikovat opatření s cílem 
zabránit poruše namontovaného potrubí. V závislosti na rozdílu teploty při montáži a při pro-
vozu samovolně prodlužuje nebo zkracuje. [3] 

 

Tento délkový rozdíl lze stanovit pomocí vztahu:      ∆L = ∆T * α *L 

kde:  

ΔL je změna délky potrubí [mm] 

ΔT rozdíl teploty látky a okolí [K] 

L délka potrubí [m]  

α součinitel tepelné roztažnosti [mm/(m·K)] dle následující tabulky: součinitele tepelné roztaž-
nosti ( viz Tabulka 3, 4 ) [3] 
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K omezení a usměrnění vlivu tepelné roztažnosti potrubí jsou používány pevné body. Příklad 
umístění pevných bodů na Obrázku 14. 

 
Obrázek 16: Umístění pevných bodů (montáž s odbočkami) [3] 

Kompenzaci přímého úseku potrubí jde provést buď tvarem samotného potrubí, nebo 

vložením speciální kompenzační armatury. 

Obrázek 14: Součinitele tepelné roztažnosti kovových trubek [3] 

Obrázek 15: Součinitele tepelné roztažnosti pro trubky z plastů [3] 
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A.3.2.1  TVAROVÁ KOMPENZACE 

Mezi její výhody patří, jednoduchá montáž přímo na stavbě. Lze ji použít pod povrchem bez 
nutnosti zachování přístupu a zůstává stejná tuhost v celém potrubí. [tzb info] 

Kompenzátor v přímém úseku i pro malé délkové roztažnosti zabírá značný prostor, což může 
způsobovat komplikace při koordinaci s jinými profesemi, či nedostatek vymezeného prostoru. 

V případě použití tvarového kompenzátoru je důležité vytvořit kompenzační délky. 

Ta se určí dle vztahu:  LB = C * √(de * ∆L) [] 

kde: 

LB  je délka ohybového ramene [mm] 

C materiálová konstanta [-] 

de vnější průměr potrubí [mm] 

ΔL změna délky v závislosti na změně teploty [mm] [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro tvarovou kompenzaci potrubí lze 
použít i speciální kompenzační smyčky, 
které dodává přímo výrobcem daného 
plastového potrubí. Ve spodní části 
smyčky se však mohou usazovat nečis-
toty a v horní mohou vznikat vzduchové 
kapsy. [3] 

 

 

 
Obrázek 18: Kompenzační smyčka [17] 

Obrázek 17: Kompenzace změny délky potrubí (prodloužení)  ∆L pomocí ohybového ramene [3] 
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A.3.2.2 OSOVÁ KOMPENZACE 

Pro tuto kompenzaci se použijí speciální tvarovky, které můžeme najít v nabídce výrobců.  

Největší výhoda oproti tvarovým kompenzátorům je malá prostorová náročnost.  

K nevýhodám patří snížení tuhosti potrubí, zde je nutné mít vždy na potrubí navržené pevné 
body. U kompenzátoru (doporučuje se 2 před a 2 za) podpěry, které zajistí, aby nedošlo 
k vyosení kompenzátoru. Osové kompenzátory mají složitější montáž a je nutné provádět pra-
videlně jejich kontroly. [18] 

 

Existuje několik druhů kompenzátorů: 

 

 Axiální vlnovcový kompenzátor 

 

Speciální tvarovka z nerezové oceli, která je 
navržena pro vysoký teplotní (až 1000°C) a 
tlakový rozsah, má flexibilní možnost připo-
jení a značnou kompenzaci s minimálními 
nároky na prostor. [18] 

Jeho nevýhodami jsou nutnost zachovat pří-
stup pro kontrolu a možné dotažení, změk-
čení potrubí v místě vlnovcového a složitější 
způsob montáže především kotvení. U oso-
vého vlnovcového kompenzátoru je potřeba 
dbát na správné upevnění potrubí v místě kompenzace, aby bylo zajištěno správné osové ve-
dení. [18] 

 Dle typu jde k potrubí připojit přírubami, přivařením nebo závity. Může mít vnější ochranou 
nebo vnitřní vodící trubku, jeden nebo dva měchy. [18] 

 

 Gumový kompenzátor 

Vyrábí se v závitovém nebo přírubovém provedení, kovová část je vyráběna z pozinkované či 
galvanizované oceli a vložka z EPDM gumy může mít jednu, nebo více vln. Závitové provedení 
nejčastěji DN20-DN65. Přírubové provedení od DN32-DN600. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Obrázek 20: Gumový kompenzátor závitový [21] Obrázek 21: Gumový kompenzátor přírubový [20] 

Obrázek 19: Axiální vlnovcový kompenzátor [19] 
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 Ucpávkový kompenzátor 

Skládá se ze dvou částí tělesa a posuvného kusu, které se 
do sebe zasouvají, utěsnění je provedeno ucpávkou.  
Ta však po čase ztrácí těsnost. Vedení v ose potrubí zajišťují 
vodící kroužky. [22] 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 22: Ucpávkový kompenzátor [22] 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
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B.1 BILANCE 

B.1.1 BILANCE POTŘEBY VODY 

Specifická potřeba vody…………… Bytový dům, 365 provozních dnů, 8x byt větší (cca 4 osoby), 

   

 4x byt pro 2 osoby=  40 osob 

   Směrné číslo roční potřeby 

      Byty s tekoucí teplou vodou…………35 m3/obyvatel*rok 

    q= 35/365= 0,09589  m3/obyvatel*rok 

    Průměrná denní potřeba vody q= 100l/obyvatel*den 

   Qp= q*n= 100*40= 4000 l 

    Maximální denní potřeba vody 

     Qm= Qp*kd= 3840*1,5= 6000 l 

    Maximální hodinová potřeba vody 

     Qn= (Qm/t)* kn= (5760/24)*2,1=     525   l 

  kn= 2,1 bydlení 

      počet hodin v průběhu dne…….. 24 

     Roční potřeba vody 

       Qr= qr*n= 35*40= 1400 m3/rok 

    

B.1.2 BILANCE POTŘEBY TEPLÉ VODY 

Dle ČSN EN 15316-3-1 

 

      n*q n…počet osob 

      

 

q…průměrná denní potřeba teplé vody 

    q pro bytový dům= 40 l/os*den 

     Q= 40*40= 1600 l/os*den 

     

         

B.1.3 BILANCE ODPADNÍCH VOD 

Splaškové: 

Množství vypouštěných odpadních vod QW se urči z roční spotřeby vody Qr 

Počet osob………………………………………………………………………………………………………….40  osob 

Směrné číslo roční spotřeby (byt s tekoucí teplou vodou) ................................... 35 m3/os. a rok 

Ročni spotřeba vody 

Qr =      qr * n =      35 * 40 =       1400 m3/rok 
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Množství vypouštěných odpadních vod 

QW = Qr =         1400 m3/rok 

Srážkové: 

Druh plochy 
Plocha 
[m2] Odtokový součinitel 

Zatravněné plochy 287,49 0,1 

Střechy 273,79 1 

Dlažba s písk. spara-
mi 56,65 0,5 

Asf. a beton. plochy 45,11 0,7 

Součet redukovaných ploch: 364,14 m2 

Dlouhodobý srážkový úhrn: 600mm/rok, tj- 0,6 m/rok 

Roční množství odváděných srážkových vod   

Qr= 364,14 * 0,6=  218,48 m3/rok 

Tabulka 3: Bilance srážkových vod (Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkem: 

Objekt je napojen na přípojku jednotné kanalizace. Celkové odváděné množství je tedy 

součtem dešťových a splaškových odpadních vod. 

QC = Qr + QW = 218,48 + 1400 = 1618,48  m3/rok 

B.1.4 BILANCE POTŘEBY PLYNU 

Roční potřeba plynu: 60  m3/rok 

60m3/rok* počet sporáků= 60* 11= 66   m3/rok 
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B.2 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM ROZPRACOVÁNÍM 
KANALIZACE, VODOVODU A PLYNOVODU 

B.2.1 VODOVOD 

NÁVRH PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY 

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

navrhování, projektování. 
      

         Příprava teplé vody 
       Stavba pro bydlení : počet osob 40 

     

         5-17 hod 35%   

       17-20hod 50% 

       20-24hod 15% 

       

         1. Návrh zásobníkového ohřevu teplé vody 
    Denní potřeba teplé vody  40 osob    40*0,082= 3,28 m3 

  Teplo odebrané 
 

Q2t= 1,163*Vzp*(Ɵ2-Ɵ1) 
   

   
Q2t= 171,6588 kWh 

   Teplo ztracené (24 hodin cirkulace) 
     

   
Q2z= Q2t*z= 85,8294 kWh 

  Teplo celkem 
 

Q2p= Q2t+Q2z = 257,4882 kWh 
  

         hodina procento teplo odebrané teplo celkem 
   5.-17 35% 60,08058 90,12087 
   17-20 50% 85,8294 128,7441 
   20-24 15% 25,74882 38,62323 
   kontrola 171,6588 257,4882 
   

         Velikost zásobníku: Vz= ∆Qmax/(1,163*∆Ɵ)= 64,37/1,163*45= 1,229961 m3 

Jmenovitý výkon ohřevu: Q1n= (Q1/tmax)= 257,49/24= 10,72875 Kw 

         Smíšený ohřev TV 
       Hodinová špička- 17-20 h 

      (3,28*0,3)/2= 0,492 m3 
     Požadavek výkonu (se zahrnutím ztraceného tepla) 

    128,74/2= 64,37205 = 65kW 
     

         Návrh: 2x  STIEBEL ELETRON SHO AC 600 6/12 
    objem 2x600l, výkon 6/12kW 

      Tlakový zásobník teplé vody s měděným topným tělesem. 
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B.2.1.1 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU 

Dimenzování vnitřního vodovodu je na následujících stránkách zpracován do tabulek. Postup 
výpočtu použitý v tabulkách je v souladu s ČSN 75 5455 Vypočet vnitřních vodovodů. V tabul-
kách pro dimenzování studené vody jsou uvedeny výpočty pro 2 trasy, u kterých nebylo na 
první pohled viditelné, které místo je nejvzdálenější a nejvyšší. Pro tyto trasy jsou počítány 
tlakové ztráty. V následujícím dimenzování (teplá voda, cirkulace) jsou uvedeny výpočty pouze 
pro kritický úsek. Průměry potrubí ostatních úseků byly navrženy podle optimálních rychlostí. 

Obecný postup výpočtů vyjádřeny vzorci následně užitými v tabulce je následující: 

1) potrubí bylo v rámci projektu rozděleno na úseky 

2) stanoveni výpočtového průtoku v jednotlivých úsecích QD [l/s] 

QD = √Σ(QAi
2 * ni) 

QAi – jmenovitý výtok jednotlivými druhy armatur a zařízení [l/s] 

ni – počet výtokových armatur stejného druhu 

 

 

Obrázek 23: Křivka dodávky a odběru tepla (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3) předběžný návrh průměru potrubí d v jednotlivých úsecích podle rychlosti prouděni v 

[m/s] 

v = QD / S 

S – plocha průřezu potrubí určena z předběžně navrženého průměru [m2] 

– rychlost musí být v hranicích daných normou pro konkrétní materiál potrubí (plastové potru-
bí 0,5 - 3,0 m/s, optimálně do 2,0 m/s) 

4) stanoveni tlakových ztrát v přívodním potrubí Σ>pRF 

∆pRF = R * l + ∆pF 

l – délka úseku [m] 

R – délková tlaková ztráta třením [kPa/m] 

tlakové ztráty místními odpory ∆pF [kPa] 

∆pF = Σζ * (v2/2000) * ρ (stanoveno bez výpočtu tabulkově z normy) 

ζ - součinitel místního odporu 

ρ – hustota vody [kg/m3] 

R = (λ/d) * (v2/2000) * ρ (stanoveno bez výpočtu tabulkově z normy) 

λ – součinitel třeni v závislosti na Reynoldsově čísle Re udávající druh prouděni 

Re = (v * d)/ ν 

ν – kinematická viskozita vody 

5) hydraulické posouzení navrženého přívodního potrubí 

pdis > pminFL + ∆pe + ∆pWM + ∆pAP + ∆pRF 

pdis – dispoziční přetlak v místě napojeni [kPa] 

pminFL – minimální požadovaný přetlak za posuzovanou výtokovou armaturou [kPa] 

∆pe – tlaková ztráta výškovým rozdílem místa napojení a posuzovaného výtoku [kPa] 

∆pWM - tlaková ztráta vodoměru [kPa] 

∆pAP - tlaková ztráta napojených zařízení, průtokových ohřívačů apod. [kPa] 

∆pRF – tlakové ztráty třením a místními odpory (R * l + >pF) [kPa] 
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B.2.1.1.1 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY 
 

 
Tabulka 4: Potrubí studené vody H1 (Zdroj: vlastní zpracování)
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Tabulka 5: Potrubí studené vody H2 (Zdroj: vlastní zpracování)
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B.2.1.1.2 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY 
 

 
Tabulka 6: Potrubí požární vody (Zdroj: vlastní zpracování)
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B.2.1.1.3 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY 
 

 
Tabulka 7: Potrubí teplé vody (Zdroj: vlastní zpracování)
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B.2.1.1.4 DIMENZOVÁNÍ CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ TEPLÉ VODY 
 

Obecný postup dimenzování: 

1) Stanovení výpočtového průtoku v jednotlivých úsecích [l/s] 

Qc = qc / (4127 * Δt)  

Qc … výpočtový průtok cirkulace teplé vody v místě cirkulačního čerpadla v l/s 

qc … tepelná ztráta celého přívodního potrubí ve W 

qc = ∑q 

q … tepelné ztráty jednotlivých úseků přívodního potrubí ve W 

q = l * qt 

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 které-
ho je izolace přerušena) 

qt … délková tepelná ztráta úseku přívodního potrubí ve W/m 

Δt … rozdíl teplot mezi výstupem přívodního potrubí teplé vody z ohřívače a spojením pří-
vodního potrubí s cirkulačním potrubím v K 

Δt = 2 K 

 
Obrázek 24 Přibližné stanovení délkové tepelné ztráty dle ČSN 75 5455-20 

 
2)Rozdělení výpočtového průtoku cirkulace do dvou úseků [l/s] 

Qa = Q * qa /(qa + qb)  

Qb = Q- Qa     

Qa a Qb … výpočtové průtoky cirkulace teplé vody v jednotlivých úsecích přívodního a jemu 

odpovídajícího cirkulačního potrubí v l/s 
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Q … výpočtový průtok cirkulace teplé vody v l/s v přívodním nebo cirkulačním potrubí do 

nebo z dvou úseků 

qa  a qb … tepelné ztráty jednotlivých úseků přívodního potrubí ve W 

 
3) Předběžný návrh průměru cirkulačního potrubí dle průtočné rychlosti 

4) Výpočet tlakových ztrát [kPa] 

ΔpRF = ∑(l * R + ΔpF)  

ΔpRF … tlakové ztráty v potrubí třením a místními odpory v kPa 
 l … délka příslušného úseku potrubí v m 
R … délková tlaková ztráta třením v příslušném úseku potrubí v kPa/m 
ΔpF … tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušném úseku potrubí v kPa 

 
5) Stanovení dopravní výšky cirkulačního čerpadla 

H = 1000 * (ΔpRF + ∑∆pAp) / φ * g 

H … nejmenší potřebná dopravní výška cirkulačního čerpadla v m 
ΔpRF … tlakové ztráty v potrubí třením a místními odpory v kPa 
∑∆pAp …  součet tlakových ztrát napojených zařízení v kPa 
∑∆pAp = 0 kPa 
φ … hustota vody v kg/m3 
 φ = 1000 kg/m3 
g … tíhové zrychlení v m/s2 
 g = 9,81 m/s2 

 
6) Návrh regulačních ventilů 

 

 

1) Stanovení výpočtového průtoku v jednotlivých úsecích [l/s] 

Qc = qc / (4127 * Δt) 

qc = ∑q = 300,03 + 180,2 + 97,58 

qc = 577,81 W 

Δt = 2 K 

 
Qc = 577,81/(4127 * 2) 
Qc = 0,07 l/s 
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ÚSEK 
TEPELNÁ ZTRÁTA [W] 

1 q 1 = 23,63 

2 q 2 = 59,5 

3 q 3 = 97,5 

4 q 4 = 7,62 

5 q 5 = 209,36 

6 q 6 = 180,2 

 q c = 577,81 l/s 
 
 
 
2) Rozdělení výpočtového průtoku cirkulace do dvou úseků 
Qa = Q * qa /(qa + qb) [l/s] 
Qb = Q - Qa [l/s] 
 
Q1 = Qc = 0,07 l/s 
 

Q2 = Q1 * 
                 

                      
 

Q2 = 0,07 * 
                           

                                 
  

Q2 = 0,067 l/s 
 

Q4 = Q2 * 
           

                
 

Q4 = 0,06 * 
                 

                       
 

Q4 = 0,054 l/s 
 
Q3 = Q2 – Q4 

Q3 = 0,067-0,054 

 
Q3 = 0,013 l/s 
 

Q5 = Q4 * 
  

     
 

Q5 = 0,054 * 
      

            
 

Q5 = 0,029 l/s 
 
Q6 = Q4 – Q5 

Q6 = 0,054-0,029 
Q5 = 0,025 l/s 
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Dimenzování cirkulačního potrubí teplé vody

Tabulka 8: Dimenzování cirkulace teplé vody (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 9: Dimenzování cirkulace teplé vody (Zdroj: vlastní zpracování) 
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5)  Stanovení dopravní výšky cirkulačního čerpadla 

H = 1000 * (ΔpRF + ∑∆pAp) / φ * g 

H = 1000 * (9,58 + 0)/ 1000*9,81 

H = 0,977 m 

Qc = 0,07 l/s = 0,252 m3/h 

Cirkulační čerpadlo od firmy Grundfos – čerpadlo COMFORT AUTOADAPT UP15-14BA 80, 
1X230V 50HZ. 

 
Obrázek 25: Výkonové křivky (Zdroj: Grundfos) 

 

6) Návrh regulačních ventilů 

Tlakové ztráty okruhů 

OKRUH 1 = 8,39 kPa 

OKRUH 2 = 9,59 kPa 

OKRUH 3 = 6,51 kPa 

 

2 – 1= 1,2   kPa 

2 – 3= 3,08 kPa 

 

Qc1= 0,025   l/s DN 15 

Qc2= 0,0129 l/s DN 15 

Qc3= 0,013   l/s DN 15 

 

Navrhuji regulační ventil STAD. Jeho návrh lze provést podle hodnoty Kv pokud je známa tlako-
vá ztráta Δp a nebo můžeme provést návrh dle přiloženého grafu od výrobce. 
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Návrh dle grafu: 

Vytáhne se přímka mezi průtokem a tlakovou ztrátou. Průsečík určuje Kv hodnotu. Poté je ve-
dena vodorovná přímka od Kv ke stupnici světlosti DN, na kterém se najde požadované nasta-
vení. 

Obrázek 26: Návrh regulačních ventilů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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B.2.1.2  NÁVRH DILATACE POTRUBÍ 

Potrubí bude uchyceno do pevných a poddajných objímek od výrobce systému 

Ekoplastik PPR. Schéma umístění pevných bodů je v příloze 1. 

Délková změna potrubí [mm]: 

ΔL= Δt* α*L  

kde : 

α- součinitel tepelné roztažnosti [mm/m.K] uveden v tabulkách EN 806-4,  

L- délka úseku [m], 

Δt- je rozdíl mezi teplotou při montáži a provozu. 

Délka ohybového ramene LB [mm] se stanoví podle vztahu: 

LB =C*√(da* ΔL) 

Kde: 

C-je materiálová konstanta, která je uvedena v tabulkách EN 806-4,  

da - vnější průměr trubky [mm] 

 

ΔL= Δt* α*L = 318,15*0,15*2,2 

LB =C*√(da* ΔL)= 10*√(40* 105)= 648,1mm= 650mm 

Pro zjednodušeni montáže potrubí jsou navrženy jednotné délky ohybového ramene pro levou 
i pravou stranu ležatého potrubí. 

 

Stoupací potrubí je navrženo z PP-STABI, zároveň je navrhnut systém pevných bodů a uvažu-
jeme, že potrubí větší tepelnou roztažnost nevykazuje. 
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B.2.2 KANALIZACE 

B.2.2.1 NÁVRH KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ 

 
Tabulka 10: Výpočtové odtoky zařizovacích předmětů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průtok splaškových odpadních vod připojovacím potrubím 

Qww = k * √ ΣDU 

Návrh dimenze potrubí dle hydraulické kapacity 

Qmax > Qww 

S6 
    Qww= 0,5*√(1*0,8)=min 0,8 l/s DN 50 

Qww= 0,5*√(1*0,8)=min 0,8 l/s DN 50 

Qww= 0,5*√(1*0,5)=min 0,5 l/s DN 40 

Qww= 0,5*√(1*0,8+1*0,8+1*0,5)=min 0,8 l/s DN 50 

Qww= 0,5*√(1*0,8)=min 0,8 l/s DN 50 

S11 
    Qww= 0,5*√(1*2,0)=min 2,0 l/s DN 100 

Qww= 0,5*√(1*0,3)=min 0,3 l/s DN 40 

S10 
    Qww= 0,5*√(1*2,0)=min 2,0 l/s DN 100 

Qww= 0,5*√(1*0,3)=min 0,3 l/s DN 40 

S7 
    Qww= 0,5*√(1*0,8)=min 0,8 l/s DN 50 

Qww= 0,5*√(1*0,8)=min 0,8 l/s DN 50 

Qww= 0,5*√(1*0,5)=min 0,5 l/s DN 40 

Qww= 0,5*√(1*0,8+1*0,8+1*0,5)=min 0,8 l/s DN 50 
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Qww= 0,5*√(1*0,8)=min 0,8 l/s DN 50 

S4 
    Qww= 0,5*√(1*2,0)=min 2,0 l/s DN 100 

Qww= 0,5*√(1*0,3)=min 0,3 l/s DN 40 

S5 
    Qww= 0,5*√(1*0,8)=min 0,8 l/s DN 50 

Qww= 0,5*√(1*0,8)=min 0,8 l/s DN 50 

Qww= 0,5*√(1*0,8+1*0,8)=min 0,8 l/s DN 50 

Qww= 0,5*√(1*0,5)=min 0,5 l/s DN 40 

Qww= 0,5*√(1*0,8+1*0,8+1*0,5)=min 0,8 l/s DN 50 

Qww= 0,5*√(1*0,8)=min 0,8 l/s DN 50 

Qww= 
0,5*√(1*0,8+1*0,8+1*0,5+1*0,8)=min 0,85 
l/s DN 70 

S9 
    Qww= 0,5*√(1*2,0)=min 2,0 l/s DN 100 

 
S8 

    Qww= 0,5*√(1*2,5)=min 2,5 l/s DN 100 
 

Průtok splaškových odpadních vod v odpadním potrubí 

Qww = k * √ ΣDU 

Návrh dimenze potrubí dle hydraulické kapacity 

Qmax > Qww 

S11, S12 

Qww= 0,5*√(4*0,8+4*0,5+4*0,8+4*0,8)=min 1,7 l/s DN/OD 110 

S1, S13 

Qww= 0,5*√(4*2,0+4*0,3)=min 2,0 l/s DN/OD 110 

S2 

Qww= 0,5*√(3*2,0+3*0,3)=min 2,0 l/s DN/OD 110 

S10 

Qww= 0,5*√(3*0,8+3*0,5+3*0,8+3*0,8)=min 1,5 l/s DN/OD 110 
 

Průtok dešťových odpadních vod odpadním potrubím 

Qr = i . A . C 

Návrh dimenze potrubí dle hydraulické kapacity 

Qmax > Qr 

Qr= i*A*C 
     Qr= 0,03*273,79*1= 8,214/ 4= 2,05 l/s střecha DN/OD 110 

Qr= 0,03*56,65*0,5=  0,8498 l/s dvůr DN/OD 110 

Qr= 0,03*17,08*0,8= 0,41 l/s balkony DN/OD 75 
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Průtok splaškových a dešťových odpadních vod svodným potrubím 

Qrw = Qww + Qc + Qp + Qo 

Návrh dimenze potrubí dle hydraulické kapacity 

Qmax > Qrw 

 

 

B.2.2.2 DIMENZOVÁNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE 

 

Vstupní parametry- zadané 
Místo stavby: Brno 
Periodicita deště: 0,2  A celého pozemku= 617,09m2 
Povolený odtok: 0,61709  l/s …617,09/10 000*10  
 
Ai: plocha parcely:  
20,6*16= 329,6 m2… dvůr+ zastavěná plocha,  
287,49m2……zahrada,  
28,033m2…. zídky betonové 
 
Redukovaná odvodňovaná plocha:  
Ared= 56,65*0,5+273,79*1+287,49*0,1+28,033*0,7 
Ared=ΣCi*Ai 
Ared=364,144m2 

                       
 

  

Ci…zatravněné plochy 0,1  
      střechy 1,0  
      dlažba s písk.spárami 0,5  
      asf. A beton. plochy 0,7(1%),0,8(1-5%) 
 

Tabulka 11: Dimenzování svodných potrubí (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 12: Retenční objem (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Retenční objem 15,94 m3 

    Navrhuji: Asio product podzemní nádrže AS-PP-ERS- Hranaté samonosné 

AS-PP-ER 23.4 S užitný objem 19,9m3 

  

B.2.2.3 NÁVRH PŘEČERPÁVACÍ STANICE 

Přečerpávací stanice je v projektu navržena jako ochrana proti zpětnému vzdutí vody. 

Průtok splaškových odpadních vod svodným potrubím napojeným na čerpací stanici  

Qww = k * √ ΣDU 

Qww = 0,5* √(0,8+2,0+0,5+2,5)= 2,5 l/s 

Dopravní výška čerpadla dle projektu Hcelk = 3,630 m 

Dle těchto požadavků navržena čerpací stanice GRUNDFOS MULTILIFT MSS. 12. 4.  
(Qmax: 11 l/s Hmax: 8,5 m) 
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Doplněk této stanice tvoří ponorné čerpadlo GRUNDFOS UNLIFT KP 250 s hladinovým spína-
čem, umístěné v jímce. 

Čerpadlo je zvoleno na doporučení dané výrobcem pro případ havárie. 

Graf 2: Ponorné čerpadlo (Zdroj: Grundfos) 

Graf 1: Čerpací stanice (Zdroj: Grundfos) 
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B.2.3 PLYNOVOD 

B.2.3.1 DIMENZOVÁNÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY 

V objektu se nachází 11 plynových spotřebičů, a sice kombinované plynové sporáky. 

-  spotřeba plynu na 1 sporák...................................................................................... 0,8 m3/h 

- délka přípojky ........................................................................................................... 7,1412 m 

- počáteční pracovní přetlak plynu ............................................................................ 2 kPa 

- koncový pracovní přetlak plynu .............................................................................. 1,95 kPa 

D=    
       

                   

   
= 

Vr= k1*V1+K2*V2+K3*V3+K4*V4=               2,65 m3/h 

        
               

                      

   
 = 18,54 mm 

Vypočítaný průměr je menší než minimální průměr potrubí STL přípojky- navrhuji potrubí HDPE 
100 40x3,7 SDR11. 

- maximální spotřeba plynu ............................................................................. 7,36*10-4 m3/s 

- plocha navrženého průřezu ........................................................................... 8,34*10-4 m2 

Střední rychlost prouděni plynu v potrubí [m/s] 

v = Q / S = 7,36*10-4/ 8,34*10-4
 = 0,88 m/s < 10 m/s 

výsledná rychlost je menši než maximální dovolená rychlost → průměr potrubí VYHOVUJE 

B.2.3.2 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ VNITŘÍHO PLYNOVODU 

 



53 
 

 
Tabulka 13: Dimenzování plynovodu (Zdroj: vlastní zpracování)
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B.2.3.3 POSOUZENÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČŮ 

SPOTŘEBIČE TYPU A- SPORÁK KOMBINOVANÝ 

Nejmenší požadovaný objem prostoru pro spotřebiče v provedení A a jejich kombinace [m3] 

I-a) 20 m3 

Výška stropu 3,0m 

Objem kuchyně: 6,97*3=             20,91 m3 – 1.09 1NP 

                           6,90*3=              20,7 m3     – 1.19 1NP 

                           21,34*3=            64,02 m3  – 2.07 2NP, 3.07 3NP, 4.07 4NP 

                           21,36*3=            64,08 m3 – 2.23 2NP, 3.23 3NP, 4.23 4NP 

                           13,18*3=            39,54 m3 – 2.12 2NP, 3.12 3NP, 4.12 4NP 

Objem prostoru VYHOVUJE. Prostory jsou trvale větratelné. 

Nejmenší požadovaný průtok vzduchu z venkovního prostoru pro spotřebiče provedení typu A 
je 15 m3/hod, které je zajištěno otevřením nebo vyklopením okenního křídla do venkovního 
prostoru.
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C. PROJEKT 
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C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Akce: Rekonstrukce bytového domu 

Místo: Šumavská, Brno 

Investor: Radomír Kubát, Sněžná 45, 370 05 České Budějovice 

Stupeň: Projekt pro realizaci stavby 

Datum: 5 / 2015 

Vypracovala: Michaela Trojáková 

C.1.1 ÚVOD 

Projekt řeší rekonstrukci vnitřního vodovodu, kanalizace, plynovodu a jejich přípojky u 
bytového domu v Šumavské ulici v Brně. Jako podklad pro vypracování sloužilo zadání, ke  
kterému byla připojena i situace s inženýrskými sítěmi a informace od vedoucího práce. 

Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky městského úřadu, stavebního úřadu a 
zásady bezpečnosti práce. 

C.1.1.1 POTŘEBA VODY 

12 bytů- předpokládaný počet osob: 40osob 

Průměrná denní potřeba 1000 l/den 

Maximální denní potřeba 6000 l/den 

Maximální hodinová potřeba 525 l/h 

C.1.1.2 POTŘEBA TEPLÉ VODY 

Potřeba teplé vody: q = 40 l/os·den 

Průměrná denní potřeba 328 l/den 

C.1.2 PŘÍPOJKY 

C.1.2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

Nově budovaná kanalizační přípojka bude vedena do stávající jednotné stoky v ulici  
Šumavská. 

Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová kanalizační  
přípojka z trub PVC-KG DN160. Průtok odpadních vod přípojkou činí 3,55l/s. Přípojka bude na 
stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta plastová s poklopem 600x600mm 
bude umístěna v bytovém domě a bude přístupná v podzemním podlaží ze společné chodby. 

Potrubí přípojky bude uloženo do výkopu na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a  
obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do 
výkopu položí výstražná fólie bílé barvy. 

Kanalizační přípojka bude odpovídat ČSN EN 752 a ČSN 75 6101. 
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C.1.2.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad v ulici Šumavská. Vodovodní řad z trub 
litinových DN100. 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z 
HDPE100 63x10,5 SDR11. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici Šumavská. 
Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele 
pohybuje cca kolem 0,5 MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 1,75  
l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný litinový řad DN100 napojen navrtávacím pasem  
100-5/4" s uzavíracím šoupátkem, teleskopickou zemní soupravou 1,3-1,8 m a tuhým  
poklopem HAWLE. Vodoměrová souprava s hlavním uzávěrem vody KK DN40, vodoměrem Qn 
3,5 m3/h, KK s vypouštěním DN40, ZK DN40, VK DN20 bude umístěna ve společné chodbě ve 
výšce 1m nad podlahou, bude umístěna co nejblíže obvodové zdi, zároveň je však dodržena 
minimální podchozí výška u vodoměru, která činí 1 600mm. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno  
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. Ve 
výšce 300mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie modré barvy. 

Vodovodní přípojka bude odpovídat ČSN 75 5411. 

C.1.2.3 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 

Nová přípojka bude napojena na stávající NTL PE plynovodní řad 100 v ulici Šumavská.  

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z plynovodního 
tlakového potrubí PE 40x3,7 mm podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Hlavní uzávěr plynu a  
bude umístěn v nice o rozměrech 300x300x150 mm v obvodové zdi. Nika bude opatřena  
ocelovými dvířky s nápisem HUP, větracími otvory ve spodní i horní části 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 žluté barvy. 

Plynovodní přípojka bude odpovídat ČSN EN 12007 a TPG 702 01. 

C.1.3 VNITŘNÍ KANALIZACE 

Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační přípojku 
vedenou do stoky v ul. Šumavská. 

Splašková kanalizace v objektu je řešena částečně jako gravitační (z nadzemních podlaží) 
a částečně jako tlaková přečerpávaná (ze suterénu). Tento systém je zvolen z důvodu ochrany 
suterénu položeného pod teoretickou hladinou vzdutí (pod úrovní terénu). Splaškové odpadní 
vody od zařizovacích předmětů v suterénu jsou odváděny pod podlahou suterénu gravitačně 
do části technické místnosti, kde bude pro tento účel snížená podlaha. Podlaha suterénu v této 
části domu se sníží o 750mm a čerpací stanice bude přístupná po schodech z technické  
místnosti. Místo bude chráněno zábradlím, aby nedošlo k úrazu a bude zde vstup pouze vrátky 
v zábradlí o šířce 600mm. Potrubí k čerpací stanici bude umístěno v zemi. Je navržena  
přečerpávací stanice Grundfos Multift MSS.12.4. (4 l/s; 6,5 m). Výtlak přečerpávací stanice 
bude opatřen uzávěrem a zpětnou klapkou DN65 a vyveden v místnosti společné chodby, kde 
je redukcí vytvořen přechod na gravitační potrubí svedené do svodného potrubí. Přečerpávací 
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stanice je odvětrávána samostatným větracím potrubím vyvedeným nad střechu objektu  
nepoužívaným komínovým tělesem a ukončena 0,5 m nad její rovinou. 

Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1. PP a pod terénem vně domu. Hlavní 
plastová vstupní šachta bude zřízena v 1.PP ve společně přístupné chodbě a zároveň se 
v tomto místě napojí hlavní svodné potrubí splaškové kanalizace s potrubím dešťové kanalizace 
z retenční nádrže. Šachta bude plastová od společnosti Wavin EKOPLASTIK. 

Splašková odpadní potrubí povedou v instalačních šachtách a budou spojena větracím 
potrubím s venkovním prostředím. V úrovni 1 m nad podlahou budou osazeny čistící tvarovky 
přístupné nerezovými dvířky instalační šachty 500x500 mm nebo samostatnými dvířky 200x200 
mm. Větrací potrubí budou ukončena 0,5 m nad úrovní střechy. 

Připojovací potrubí budou vedena v instalačních přizdívkách a pod omítkou stěn.  
Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách, předstěnových instalacích a pod omítkou. 

Splašková odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou 
upevňována ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou. Materiálem tlakové části 
potrubí bude HDPE100 SDR11 spojovaný svařováním pomocí elektrotvarovek a potrubí rovněž 
kotveno ke stěně či stropu kovovými systémovými objímkami s pryžovou vložkou.  

Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 

Dešťová odpadní potrubí budou vnější vedená po fasádě a budou v úrovni terénu  
opatřena lapači střešních splavenin HL 600. 

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. Dešťová odpadní  
potrubí budou do výšky 1,5 m nad terénem provedena z litinové trouby upevněné nad  
terénem a pod hrdlem ocelovou objímkou ke stěně. Vyšší část dešťových odpadních potrubí je 
klempířský výrobek. 

C.1.4 VNITŘNÍ VODOVOD 

STUDENÁ VODA 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody z HDPE100 63x10,5 
SDR11. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 1,75 l/s. Vodoměr a hlavní 
uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve společné chodbě v suterénu domu. 

Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede v hloubce 1,5 m 
pod terénem vně domu a do domu vstoupí nejprve prostupem obvodovou zdí ve výšce cca 
0,1m. Za lícem zdi potrubí zvedneme do výšky 1,0m nad podlahu a ihned po dodržení  
minimální podchodné výšky 1,6m umístíme vodoměrnou sestavu. Hlavní uzávěr studené pitné 
vody objektu bude umístěn na přívodním potrubí po vstupu do objektu po rozdělení na požární 
a pitnou studenou vodu v suterénu v místnosti pod schodištěm v chodbě suterénu. 

V domě bude ležaté potrubí vedeno pod stropem suterénu nebo v podhledu tam, kde se 
nelze dostat s potrubím jinak. V podhledu vedu vodovod co nejkratší trasou. Ležaté potrubí 
bude vedeno až do míst instalačních šachet a míst napojení výlevky, výtokové armatury. 

Stoupací potrubí povedou v instalačních šachtách, s odpadními potrubími kanalizace a 
plynovodním potrubím v levé šachtě. Každé stoupací potrubí je na ležatém přívodním potrubí 
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samostatně uzavíratelné a vypustitelné. Připojovací potrubí budou vedena v za vanami a pod 
omítkou stěn. 

Pro každou bytovou jednotku bude v instalační šachtě na přívodu studené pitné vody 
osazen lokální uzávěr vody KK DN25 a samostatný bytový vodoměr ENBRA EV Qn 1,5 m3/h 
DN15 s otočným číselníkem. Vodoměr a uzávěr budou přístupné přes nerezová dvířka  
instalační šachty 500x500 mm. 

Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20 spojovaný polyfúzním svařováním 
pomocí tvarovek, stoupací potrubí budou provedena z PP STABI z důvodu délkové roztažnosti 
potrubí. Na ležatém potrubí roztažnost vyřešena pomocí trubkového U kompenzátoru a  
pevných bodů.. Potrubí vně domu vedené pod terénem bude provedeno z HDPE100 SDR11 
spojované svařováním pomocí elektrotvarovek. Svařovat je možné pouze plastové potrubí ze 
stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou použity  
nástěnky připevněné ke 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 150 mm a obsypáno  
pískem do výše300 mm nad vrchol trubky. Ve výšce 300 mm nad potrubím se rovněž do  
výkopu položí výstražná fólie modré barvy. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné 
kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. 

Jako tepelná izolace rozvodů studené pitné vody bude v drážkách ve zdi použita  
návleková trubní izolace z pěnového polyetylenu MIRELON PRO a volně vedené rozvody pod 
stropem či v instalačních šachtách potrubní tepelně izolační pouzdra z minerální vlny s  
hliníkovým povrchem ROCKWOOL PIPO ALS. Tloušťka izolace potrubí bude odpovídat vyhlášce 
číslo 193/2007 Sb. s ohledem na technickou proveditelnost. 

Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2, ČSN 75 5409 a ČSN 75 5401. 

POŽÁRNÍ VODOVOD 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody z HDPE100 63x10,5 
SDR11. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 1,75 l/s. Vodoměr a hlavní 
uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve společné chodbě v suterénu domu. Hlavní  
přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede v hloubce 1,5 m pod terénem 
vně domu a do domu vstoupí nejprve prostupem obvodovou zdí a následně zvednuto do výšky 
1,0m nad podlahou. 

Hlavní uzávěr požární vody objektu bude umístěn na přívodním potrubí po vstupu do  
objektu a rozdělení na požární a pitnou studenou vodu v suterénu v místnosti pod schodištěm. 
Jako uzávěr bude použita zpětná uzavírací jednotka KEMPER EA. 

Za uzávěrem bude potrubí dovedeno pod stropem suterénu, následně pod podestou 
schodiště do schodišťové stěny k stoupacímu potrubí. Stoupací potrubí povede pod omítkou v 
drážce ve schodišťové zdi. 

Připojovací potrubí budou vedena rovněž v drážce pod omítkou stěny až 
k napojovanému hydrantu 

V objektu se nachází čtyři požární hydranty DN19 s tvarově stálou hadicí dl. 20 m, a to na 
podestách mezi podlažími. Jsou umístěny ve vestavěné skříni 650x650x175 mm s osou ve výšce 
1,1-1,3 m nad podlahou. 
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Materiálem potrubí požárního vodovodu bude ocelové pozinkované potrubí navzájem 
spojované svařováním na tupo. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním  
konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. 

Požární vodovod bude odpovídat ČSN EN 806-2, ČSN 75 5409 a ČSN 75 5401. 

TEPLÁ VODY 

V domě jsou navrženy pro přípravu teplé vody dva tlakové zásobníkové ohřívač 
STIEBELELTRON SHO AC 600, 1000. 

Připojovací potrubí budou vedena společně s potrubím studené vody a cirkulace v  
instalačních přizdívkách, pod omítkou stěn a uvnitř instalační šachty. 

Materiálem ležatého potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20 spojovaný polyfúzním  
svařováním pomocí tvarovek, stoupací potrubí budou provedena z PP STABI z důvodu délkové  
roztažnosti potrubí. Na ležatém potrubí roztažnost vyřešena pomocí trubkového U  
kompenzátoru a pevných bodů. Pro napojení výtokových armatur budou použity nástěnky 
připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno 
pomocí přechodky s mosazným závitem. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné  
kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. 

Jako tepelná izolace rozvodů teplé vody bude v drážkách ve zdi použita návleková trubní 
izolace z pěnového polyetylenu MIRELON PRO. Tloušťka izolace potrubí bude odpovídat  
vyhlášce 193/2007 Sb. s ohledem na technickou proveditelnost. 

Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2, ČSN 75 5409 a ČSN 75 5401. 

C.1.5 DOMOVNÍ PLYNOVOD 

Plynové spotřebiče 

Plynový sporák s elektrickou troubou pro 11 bytů 

Domovní plynovod bude proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Hlavní uzávěr bude 
umístěn v nice v obvodové zdi (viz plynovodní přípojka). Ležaté rozdělovací potrubí bude  
vedeno pod stropem v suterénu 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. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím upevňováno 
ocelovými objímkami.  

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. 

 

C.1.6 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích 
předmětů. Záchodové mísy budou volně stojící.  Nad umývátky budou výtokové ventily na  
studenou vodu. U umyvadel bude nástěnná baterie a u dřezu stojánková směšovací baterie.  
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Vanové baterie budou nástěnné. U výlevky bude vysoko položený nádržkový splachovač a 
směšovací baterie s dlouhým otočným výtokem. Technická místnost bude odvodněna  
podlahovou vpustí s nerezovou mřížkou HL310NPr- DN110. Smějí být použity jen výtokové 
armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody podle ČSN EN 1717. 

Podrobný popis viz Legenda zařizovacích předmětů. 

C.1.7 ZEMNÍ PRÁCE 

Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 800 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 1500mm 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 tak, aby neohrožoval 
dopravu v místě práce a 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 333301 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, nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., další příslušné ČSN, technická pravidla GAS, podmínky provozovatelů  
podzemních sítí, stavebního a městského úřadu a zajistit 

C.1.8 ZÁVĚR 

Zkoušení vnitřní kanalizace bude provedeno postupem dle ČSN EN 1610, ČSN 756114 a 
ČSN 75 6909. Zkoušení vnitřní kanalizace pak postupem dle ČSN 75 6760.  

Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno postupem dle ČSN 75 5911 a ČSN 73 
6670. 

Před uvedením plynovodu do provozu musí byt 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. Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno postupem dle ČSN 75 
5911 a ČSN 73 6670. 

Veškeré montážní práce, zkoušky a revize budou prováděny dle platných ČSN a  
bezpečnostních předpisů. Budou dodržovány montážní návody výrobců dodávaných zařízení. 
Při stavbě je nutno zajistit a dodržet bezpečnost práce. 
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LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

OZNAČENÍ 
NA 

VÝKRESU 

POPIS SESTAVY POČET 
SESTAV 

WC SIKO Stojící wc kombi Sevamix, zadní odpad 
   

11 

SCHELL COMFORT rohový ventil pochromovaný DN15 
  Připojovací trubička T64/300 FF 3/8* 3/8 NEREZ délky 300mm 
  Manžeta Ø110 pro napojení na kanalizační připoj. potrubí 
  Záchodové sedátko softclose, plastové bílé 

   WC1 SIKO Stojící wc kombi Sevamix, spodní odpad       1 

SCHELL COMFORT rohový ventil pochromovaný DN15 
  Připojovací trubička 3/8´´ délky 300mm 

    Manžeta Ø110 pro napojení na kanalizační připoj. potrubí 
  Záchodové sedátko softclose, plastové bílé       

UM SIKO Umývátko Laufen Pro 35x35cm         6 

Sifon umyvadlový Optima 5/4 CR 
    Baterie umyvadlová nástěnná Lyra bez výpusti 

   2x SCHELL COMFORT rohový ventil pochromovaný DN15     

UM 1 SIKO Umývátko Bigio 44x37,5cm         1 

Vtok umyvadlový 5/4 clic-clac s malou zátkou CR 
   Baterie umyvadlová stojánková Duela bez výpusti 
   2x SCHELL COMFORT rohový ventil pochromovaný DN15     

U SIKO Umyvadlo Laufen pro 60x42cm         2 

Vtok umyvadlový 5/4 clic-clac CELOCHROM 
   Baterie umyvadlová stojánková Duela bez výpusti 
   2x SCHELL COMFORT rohový ventil pochromovaný DN15     

DJ Novaservis dřez nerezový jednodílný 40x50cm       11 

Zápachová uzávěrka NSP45- součástí dřezu 
   Baterie dřezová stojánková Olymp New s vytahovací sprškou 

  2x SCHELL COMFORT rohový ventil pochromovaný DN15     

VA Vana Asymetric 
160x105cm           

3 

Zápachová uzávěrka vanová plastová s přepadem 
   Baterie vanová nástěnná Eurostyle se sprchovým setem 

  Jika RIO držák ruční sprchy, polohovatelný, chrom  
   Revizní dvířka ocelová 300x300 mm,bílá - profil ,,L" 
   VA 1 Ocel. smaltovaná vana Saniform Plus 160x70 cm       9 

Zápachová uzávěrka vanová plastová s přepadem 
   Baterie vanová nástěnná Eurostyle se sprchovým setem 

  Jika RIO držák ruční sprchy, polohovatelný, chrom  
   Revizní dvířka ocelová 300x300 mm,bílá - profil ,,L" 
   AP Geberit Zápachová uzávěrka pod omítku pro pračku a sušičku, 

krycí deska z nerezové oceli     

12 

Schell Comfort - Pračkový ventil, chrom 1/2"x3/4"  
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VP 

Podlahová vpusť s nerez. Mřížkou HL310NPr- DN110 se svislým odtokem 

1 

Nástavec se zápach. uzávěrkou PRIMUS, 123x123/115x115 

VL SIKO výlevka MIRA VO, bílá+ mřížka         1 

Univerzální splachovací nádržka UNI DUAL Alca A93- objem 8l 
 

  

Trubice splachovací dělená Ø32mm+ vložka vrapová Alca A95 
 

  

Nástěnná umyvadlová páková baterie LYRA 
  

  

Kulový rohový ventil s filtrem TIEMME 1/2´´, chrom 
  

  

Připojovací trubička 3/8´´ délky 300mm 
   

  

Manžeta Ø110 pro napojení na kanalizační připoj. potrubí     

Tabulka 14: Legenda zařizovacích předmětů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce byla zpracována na téma rekonstrukce zdravotně technických a  
plynovodních instalací v bytovém domě v brněnské části Brno- město v ulici Šumavská.  
Bakalářskou práci jsem zpracovala v zadaném rozsahu v co možná nejsvědomitějším provedení 
jednotlivých částí. 

Teoretická část se zabývá otázkou materiálů potrubí, jejich vlastností, výhod, nevýhod a  
použití. Dále jsem zpracovala otázku vztahu prostředí, protékající látky a potrubí. Zde jsem 
podrobněji probrala otázku koroze, inkrustace a tepelné roztažnosti potrubí.  

Výpočtová část je zaměřena na výpočty bilancí připojovacích sítí, návrhy a posouzení  
jednotlivých částí, zařízení a rozvodů zdravotně technických a plynovodních instalací 
v zadaném bytovém domě. 

Projektová část poté aplikuje výpočty a obsahuje výkresy změny dispozic, kanalizace, vodovodu 
a plynovodu. Výkresy jsou zpracovány tak, aby odpovídaly projektové dokumentaci na stupni 
provedení stavby. Projektová část je samostatně přiložená jako příloha bakalářské práce.  
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Normy a vyhlášky: 
 

ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 

ČSN EN 1717 - Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 

požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

ČSN 75 5455 - Vypočet vnitřních vodovodů 

ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vod 

TNV 75 9011 - Hospodařeni se srážkovými vodami 

ČSN EN 752 - Odvodňovací systémy vně budov 

ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky 

ČSN EN 12007 - Zásobovaní plynem 

ČSN EN 12056 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy 

ČSN EN 752 - Odvodňovací systémy vně budov 

ČSN EN 806-2 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

ČSN 75 5401 - Navrhovaní vodovodního potrubí 

ČSN EN 1775 - Zásobovaní plynem - Plynovody v budovách 

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

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybaveni 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

HDPE – high density polyethylene 

SDR – standart dimension ratio 

PPR - polypropylen 

PVC – polyvinylchlorid 

TV – teplá voda 

SV – studená voda 

PV – požární voda 

DN – jmenovitý průměr 

NTL – nízkotlaký 

UM – umývátko 

U – umyvadlo 

VA – koupací vana 

DJ – kuchyňský dřez 

AP – automatická pračka 

VL – výlevka 

WC – záchodová mísa 

VP – podlahová vpusť 

NP – nadzemní podlaží 

PP – podzemní podlaží 

 

Zkratky používané na výkresech jsou objasněny přímo ve výkresech v legendách. 

Ostatní používané zkratky jsou specifikovány přímo v textu. 
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SEZNAM POUŽITÉHO SOFTWARU 
 

Graphisoft ArchiCAD- 64 16 EDU 

AutoCAD 2011 AutoDESK 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Adobe Acrobat Reader 
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