
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

    Daná bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní 

instalace pro zadaný objekt administrativní budovy, které bude provedena, 

jako novostavba k halovému objektu v průmyslovém areálu. V teoretické části 

se zabývám tématem Kotelen. Ve výpočtové a projektové části řeším rozvody 

kanalizace, dešťového potrubí, vodovodního rozvodu a plynovodních rozvodů 

v zadaném objektu. Daná administrativní budova je rozdělena na 2 ucelené 

části. V jedné části se nachází administrativní provoz objektu v druhé části se 

nachází technické místnosti, jídelna, hygienické místnosti a šatny určené pro 

provoz části průmyslového závodu.

vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, vnitřní plynovod, zdravotně technické 

instalace, administrativní budova 

 

 

   The bachelor thesis is focused on the technical and gas installation for the 

specified building of the administrative building, which will be implemented as 

a new building for the hall building in the industrial area. In the theoretical part 

I deal with the subject of boiler room. In the calculation and design part I deal 

with sewerage, rainwater pipelines, water distribution and pipelines in the 

given building. The given office building is divided into 2 parts. In one part 

there is an administrative operation of the building, in the second part there is 

a technical room, a dining room, a sanitary room and a cloakroom designed 

for the operation of a part of an industrial plant. 

sewerage system, water system, gas main, sanitation installation, office 

building   
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    Jako téma teoretické části své bakalářské práce jsem si vybral téma Kotelen, 

jelikož ve své bakalářské práci mám za úkol navrhnout všechny zdravotně 

technické instalace i plynovod v zadaném objektu administrativní budovy, 

které je přístavbou k výrobní hale. V dané práci mi zjednodušenou obálkovou 

metodou vyšel potřebný výkon v kW pro plynová zařízení (plynové kotle). Dle 

výsledku zjednodušené obálkové metody jsem navrhl potřebný počet 

kondenzačních kotlů o daném výkonu a dle výkonové charakteristiky a platné 

normy ČSN 07 0703 jsem v daném objektu navrhl nízkotlakou kotelnu III. 

kategorie a proto jsem si dané téma své teoretické části vybral. 
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   Za kotelnu lze považovat samostatnou budovu, stavební objekt, skříň, 

zvláštní přístavek či místnost, nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístěn 

jeden nebo více kotlů pro ústřední vytápění (teplovodní, horkovodní, parní 

nízkotlaké a teplovzdušné), pro přípravu teplé vody (TUV) nebo pro výrobu 

technologického a užitkového tepla. Závazné normy a další předpisy začínají 

platit pro kotelny se jmenovitým topným výkonem jednoho kotle nad 50 kW 

a součtovým výkonem kotlů nad 100 kW. V kotelně se mohou nacházet též 

pomocná zařízením kotlů, jako je koncová část palivového hospodářství, 

napájecí nádrže, cirkulační čerpadla, ventilátory apod. Podle typu a výkonu 

kotle a druhu paliva nemusí být kotelna situována v samostatné místnosti 

nebo budově, malé plynové kotle mohou být montovány například do 

koupelen nebo kuchyní, většinou je však snaha volit umístění kotlů mimo 

obytnou nebo technologickou část budov, případně budovat kotelny zcela 

odděleně. Kotelna jako taková může být dílčí částí většího technologického 

celku, např. teplárny či průmyslového podniku, nebo může sloužit, jako 

samostatný zdroj s mono-výrobou tepla pro otop, TUV nebo technologii, pak 

hovoříme o výtopně. Provedení kotelny je dáno především druhem 

a způsobem spalování paliva a typem kotlů. Pro každý případ platí jiné 

zřizovací a provozní předpisy a normy.  

(Kotelny a kogenerační jednotky, Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT Praha) 

Kotelna musí být dimenzována tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz kotlů, 

jejich obsluha a údržba. U kotlů na tuhá paliva je nutné pamatovat na volný 

přístup při odstraňování popela, proto je nutné před uhelným kotlem zachovat 

volný prostor o 1 m delší, než je délka roštu. U kotlů spalujících 

plyn a olej není tento prostor potřebný, je však nutné zajistit přístup k olejovým 

a plynovým hořákům při údržbě a opravách. Světlá výška nízkotlakých kotelen 

má být min. 3m, podchodná výška min. 2,1m, vzdálenost kotlů od stěn by měla 

být minimálně 600 mm. 

(Kotelny a kogenerační jednotky, Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT Praha) 

 

Dveře kotelny, včetně únikových, se musí otevírat směrem ven, aby v případě 
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exploze mohl tlak volně uniknout. Dveře, které nevedou do volného prostoru, 

musí mít navíc protipožární provedení podle normy a musí se samočinně 

uzavírat. Dovoluje-li to stavební dispozice, má být kotelna opatřena 

dvěma východy. Do kotelny je nutné přivádět vzduch jednak pro spalování, 

jednak pro větrání kotelny a použitý vzduch odvádět pryč. U nás jsou základní 

požadavky na větrání kotelen formulovány v těchto předpisech: 

- Vyhláška č. 24/84 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, 

- ČSN 07 0730 Plynové kotelny, 

- ČSN 73 5120 Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. 

V principu je nutno dodržet vždy zásadu přívodu vzduchu k podlaze a odvodu 

vzduchu pod stropem. Je výhodné situovat odváděcí šachtu paralelně 

s komínem, neboť ohřev vzduchu v šachtě zlepšuje tah. Konkrétní řešení je 

nutno posoudit s ohledem na typ kotelny. V případě nuceného větrání 

v kotelnách, kde jsou umístěny kotle s přirozeným tahem, je nutno toto větrání 

navrhnout jako přetlakové. 

(Kotelny a kogenerační jednotky, Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT Praha) 

 

Kotelny lze dělit podle různých kritérií. Nejdůležitější dělení je podle druhu 

paliva eventuálně typu použitých kotlů a podle pracovního média a jeho 

parametrů. 

 

Kotelny se dělí podle druhu paliva na: 

- Plynová, 

- olejová, 

- na tuhá paliva. 

 

Podle pracovního média se dělí kotelny na: 

- Teplovodní - s teplotou vody do 115°C, 

- horkovodní - s teplotou vody nad 115°C, 

- parní - nízkotlaké, středotlaké apod. 

(Kotelny a kogenerační jednotky, Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT Praha) 

 

Podle jmenovitých tepelných výkonů kotlů: 

a) kotelny III. kategorie – kotelny se jmenovitým tepelným výkonem jednoho 

kotle od 50 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně 

a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, 

i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, do 
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součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně, 

b) kotelny II. kategorie – kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů nad 

0,5 MW do 3,5 MW včetně, 

c) kotelny I. kategorie – kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů 

kotlů nad 3,5 MW. 
(Kotelny se zařízením na plynná paliva, 2005, ČSN 07 0703) 
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    Plynová kotelna je osazena kotli na spalování plynného paliva, převážně 

zemního plynu, případně LPG, bioplynu apod. Hlavním provozním rizikem 

plynových kotelen je nekontrolovaný únik plynu, který by mohl vést k výbuchu. 

Většina opatření je proto zaměřena na vytvoření takových podmínek, aby se 

tomuto riziku předešlo. Pro plynové kotelny platí následující normy a předpisy: 

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91 ze dne 12. února 1993 

k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Sb., 

- ČSN 38 6441 Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách, 

- ČSN 07 0703 Plynové kotelny, 

- ČSN 73 5120 Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším.  

 

 Specializovaná norma pro plynové kotelny ČSN 07 0703 platí obecně pro 

kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW 

a větším a kotelny se jmenovitým tepelným výkonem kotlů v součtu větším než 

100 kW. Norma dělí plynové kotelny do tří kategorií podle jmenovitých 

tepelných výkonů kotlů:

- kotelny III. kategorie - s jmenovitým výkonem alespoň jednoho kotle od 50 kW 

do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW, 

- kotelny II. kategorie - se součtem jmenovitých výkonů kotlů nad 0,5 MW do 

3,5 MW, 

- kotelny I. kategorie - se součtem jmenovitých výkonů kotlů nad 3,5 MW. 

 

   Kotelnu III. kategorie je možné zřídit ve vyhrazeném objektu, prostoru, skříni 

nebo místnosti. Musí být zajištěna trojnásobná výměna vzduchu, šestinásobná 

v případě umístění regulace tlaku plynu a měřícího zařízení v kotelně. 

Povinným vybavením je místní provozní řád, hasicí přístroj sněhový S6, 

pěnotvorný prostředek nebo detektor kontroly těsnosti spojů, lékárnička, 

bateriová svítilna a detektor na kysličník uhelnatý. Kontrola je předepsána 

1 krát ročně, revize jednou za 3 roky. 

 

   Kotelna II. kategorie může být v samostatném objektu, části objektu nebo 

skříni. Musí mít navíc samostatnou přípojku plynu a pojistky plamene. 

 

    Nejpřísnější podmínky platí pro kotelny I. kategorie, které mohou být 

umístěny pouze v samostatném objektu nebo části objektu se samostatným 

protipožárním úsekem, která nesousedí se shromažďovacím prostorem. Proti 
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předchozím kategoriím musí být navíc vybavena automatickou kontrolou 

těsnosti uzavírací armatury hořáku, nouzovým větráním, analyzátorem spalin, 

detektorem plynu a nosítky. Jedenkrát za 6 měsíců je předepsána kontrola 

funkce indikátorů plynu, zařízení na kontrolu těsnosti uzávěru hořáku 

a pojistek plamene. Je-li kotelna v části budovy, zkracuje se perioda těchto 

kontrol na 1 měsíc, perioda prohlídek na půl roku a revizí na jeden rok. 

 

    Pokud je kotelna II. kategorie v budově a sousedí se shromažďovacím 

prostorem, platí pro ni podmínky jako pro kotelnu I. kategorie v samostatné 

budově. Nejčastěji se můžeme setkat s kotelnami III. nebo II. kategorie, kam 

spadá většina domovních nebo i blokových kotelen. Především plynové 

teplovodní kotelny o výkonu 50 a. 500 kW hodnocené jako kotelny III. kategorie 

jsou zajímavou variantou zásobování teplem pro vytápění, neboť pro ně platí 

minimálními požadavky na opatření pro zajištění bezpečnosti provozu. Svým 

výkonem postačují pro domy s více byty, kde řešení s domovní plynovou 

kotelnou vyjde investičně výrazně levněji než individuální zdroje. Kotelna může 

být řešena i v půdním prostoru objektu, což může být vítáno při modernizaci 

objektů jak z hlediska nalezení vhodného umístění, tak i z hlediska provedení 

odvodu spalin a zajištění větrání kotelny. Musí však být pamatováno na 

opatření ve stavební konstrukci, které zamezí šíření hluku a chvění z kotelny do 

objektu a okolního prostoru. 

(Kotelny a kogenerační jednotky, Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT Praha) 
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Obr. A. 3 Schéma kotelny na plynná paliva, Zdroj: (Kotelny a kogenerační jednotky, 

Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT Praha) 
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Spalování kapalných paliv u nás není příliš rozšířeno, neboť ceny topných 

olejů vycházely v porovnání s jinými druhy paliv vyšší. V poslední době se však 

cena topení na ELTO přiblížila ceně za LPG, což zapříčinilo větší zájem o jeho 

spalování především v domácnostech a menších zdrojích s výkonem do 50kW. 

Schéma malé kotelny s olejovým kotlem a přípravou TUV je vidět na obr. 2. Je 

prakticky totožné se schématem kotelny plynové, většina bezpečnostních 

opatření a provozních podmínek je proto obdobná. 

 

 
Obr. A. 4 Schéma kotelny na kapalná paliva, Zdroj: (Kotelny a kogenerační jednotky, 

Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT Praha) 

 

1. odvzdušňovací potrubí, 2. plnící potrubí, 3. nádrže ELTO, 4. bezpečnostní jímka, 

5. palivový filtr, 6. tlakový hořák, 7. kotel, 8. expanzní nádoba, 9. oběhové čerpadlo, 

10. trojcestný ventil, 11. zásobník TV, 12. prostorový regulátor 

 

    U kotelen na kapalná paliva nejsou kladeny tak přísné požadavku na 

bezpečnost, neboť nebezpečí exploze je výrazně nižší než u plynu. Hlavní důraz 

je kladen na zamezení vzniku požáru a úniku paliva během skladování 

a dopravy, které by mohlo zapříčinit kontaminaci půdy a spodních vod. Proto 

se hlavní pozornost bezpečnostních předpisů zaměřuje na problematiku 

palivového hospodářství. Přestože normy pro manipulaci s ELTO, jakožto 

hořlavinou III. třídy, připouštějí za určitých podmínek skladování přímo 
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v kotelně, místní předpisy většinou vyžadují oddělení skladu od kotelny zděnou 

příčkou se 45 minutovou odolností proti prohoření a plechovými dveřmi, které 

se otvírají ven. Minimální vzdálenost kotle od hrany jímky, v níž stojí nádrže, 

smí být 1,5 m. Přívod paliva z nádrží ke kotli se řeší jedno nebo dvoutrubkovým 

potrubím. Kotel spotřebovává při spalování značné množství vzduchu, které 

činí cca 15 m3 na 1 l oleje. Proto musí být kotelna spojena s vnějším prostředím 

otvorem o průměru 100 až 200 mm krytým mřížkou. 

(Kotelny a kogenerační jednotky, Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT Praha) 
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   Přestože se stále můžeme setkat s blokovými nebo domovními kotelnami na 

tuhá paliva, jedná se především o starší dožívající zdroje, které jsou postupně 

nahrazovány plynovými s menšími nároky na obsluhu a nižší úrovní emisí. 

Spalování tuhých paliv přetrvává především v kotelnách nejmenších výkonů do 

50 kW pro vytápění domů v oblastech bez plynofikace. Pro tyto kotelny neplatí 

žádné speciální normy. Kotle nejmenších výkonů, které se používají především 

pro vytápění rodinných domků, se zpravidla umisťují v jejich podsklepené 

části - v kotelně a připojují se kouřovodem k samostatnému komínovému 

průduchu. Do prostoru kotelny musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu 

pro spalování a větrání kotelny oknem nebo dostatečně velkým průduchem 

z venkovního prostoru. Kotelna musí být: příčně větratelná, těsně oddělená od 

obytných místností. Dveře z kotelny se musí otvírat ven. Palivo se uskladňuje 

co nejblíže kotli, nejlépe v samostatném skladu - uhelně, dřevo obvykle mimo 

budovu. Uhlí a koks smí být skladovány max. do výšky 1,8 m. Otopné soustavy 

s kotli na tuhá paliva se navrhují převážně jako vertikální dvoutrubkové se 

samotížným (přirozeným) nebo nuceným oběhem topné vody. Je možno použít 

otopná tělesa s větším vodním obsahem. Z bezpečnostních důvodů při 

přetopení soustavy se navrhuje otevřená expanzní nádoba, případně uzavřená 

tlaková a odpovídající pojistný ventil. Pro vytápění nepodsklepených (případně 

jednopodlažních) domků o více místnostech je mo.no navrhnout tzv. etážové 

vytápění, kdy se kotel instaluje v přízemí a rozvodné potrubí lze vést pod 

stropem přízemí, případně v půdním prostoru, zpětné nad podlahou přízemí. 

Nevýhodou systému s přirozeným oběhem topné vody jsou větší nároky na 

dimenze rozvodů, dále pak jeho setrvačnost a z ní plynoucí obtížná 

regulovatelnost, zejména pro dosažení individuálních teplot v místnostech. 

U systémů s nuceným oběhem topné vody musí být okruh alespoň jednoho 

tělesa navržen na samotížný oběh, v němž voda částečně cirkuluje i bez chodu 

čerpadla a při automatickém uzavření přívodu spalovacího vzduchu ochlazuje 

kotel. V případě přerušení dodávky elektřiny je tak kotel zabezpečen proti 

přetopení. Domovní kotelny na tuhá paliva s výkonem do 200 kW (výjimečně 

aŽ 500 kW) jsou umístěny zpravidla přímo ve vytápěné budově a slouží k 

výrobě tepla pouze pro jedinou budovu nebo skupinu několika budov. Používá 

se v nich kotlů teplovodních, výjimečně kotlů nízkotlakých parních do přetlaku 

páry 50 kPa. 

(Kotelny a kogenerační jednotky, Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT Praha)
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Jelikož, je, má navržená kotelna na plynná paliva nízkotlaká budu se danou 

kapitolou zabývat více, než předchozími kapitolami, které byly popsány 

obecně.

Technické zařízení k výrobě páry nebo teplé vody, sestávající se z kotle nebo 

několika kotlů a zařízení potřebných pro provoz kotle nebo s provozem 

souvisejících. Obecně lze říci, že základní vybavení jsou zařízení bez, kterých by 

nebyl provoz kotelny možný, doplňková zařízení pak ta, která zajišťují 

bezpečnost a spolehlivost provozu, případně usnadňují práci obsluze 

nízkotlaké kotelny (snižují pracnost a zvyšují podíl automatiky na řízení 

provozu). Je samozřejmé, že nejdůležitějším základním zařízením NTL kotelny 

je vlastní kotel. Mezi další základní zařízení řadíme zařízení pro přívod nebo 

přísun paliva (potrubí pro přívod plynu nebo kapaliny, zauhlování), tlakové 

zařízení pro zajištění předepsaného tlaku v systému (expandéry s kompresory, 

nádoby s membránou či vakem, čerpadla s proměnným počtem otáček), 

čerpadla oběhová a zařízení pro odvod spalin. 

(Nízkotlaké kotelny se zařízeními na plynná paliva, 2012, str. 64) 

 

Nízkotlaký kotel je kotel parní, kapalinový nebo teplovodní o jmenovitém 

přetlaku nejvýše 0,05 MPa. Kotle o výkonu do 50 kW tvoří převážnou část 

sortimentu v dané oblasti. Nízkotlaké (NTL) kotle nižších výkonů se dodávají 

vcelku, jako kompletní tepelné zařízení. Pouze kotle vysokých výkonů se 

sestávají z jednotlivých částí na místě. 

(Nízkotlaké kotelny se zařízeními na plynná paliva, 2012, str. 64) 

 

Danou problematiku zahrnuje plynovod případně včetně regulace 

a zabezpečovacích zařízení. Součástí kotelního zařízení je regulační a měřící 

zařízení (RMZ). Je obvykle umístěno mimo vlastní kotelnu, v samostatné 

místnosti, přístavku nebo výklenku. 

(Nízkotlaké kotelny se zařízeními na plynná paliva, 2012, str. 65) 
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Oběhová čerpadla jsou čerpadla zajišťující cirkulaci teplé vody v systému. 

V současnosti se stále více využívá bezhlučných čerpadel. Jejich výkon je určen 

projektem tak, aby výkon nebyl naddimenzován, ale ani nedostačující. 

(Nízkotlaké kotelny se zařízeními na plynná paliva, 2012, str. 66)  

 

Komínový tah je fyzikální jev, vznikající rozdílem měrných hmotností mezi 

sloupcem teplých spalin v komíně a vnějšího chladnějšího vzduchu stejné 

výšky. 

(Nízkotlaké kotelny se zařízeními na plynná paliva, 2012, str. 66) 

 

Tlakovou ztrátu spalin průtokem spotřebiče má udávat výrobce, tlaková 

ztráta v kouřovodu je závislá na délce kouřovodu, třecích ztrátách a rychlosti 

proudění spalin. Pro správnou funkci spotřebiče je důležité, aby vnitřní teplota 

v ústí komína byla vyšší než je teplota rosného bodu spalin a aby množství 

spalin odpovídalo průřezu komínového průduchu. Účinnost spotřebiče závisí 

na ztrátách tepla – vyzařováním a konvekcí, a ve spalinách. 

(Nízkotlaké kotelny se zařízeními na plynná paliva, 2012, str. 66-67) 

 

Je tlaková nádoba, která nemění své stanoviště, nebo je přenosná, převozná 

popřípadě pojízdná a je trvale nebo přechodně spojena se zdrojem tlaku a 

neslouží k dopravě kapalin a plynů. Tlakové nádoby stabilní (TNS) mohou být 

umístěny pod úrovní terénu, v nadzemních podlažích i na střechách budov. 

Expanzní nádoby bývají nejčastěji umístěny přímo v kotelnách. 

(Nízkotlaké kotelny se zařízeními na plynná paliva, 2012, str. 67) 

 

Tvrdost vody způsobuje tvorbu kotelního kamene tj. usazenin chemických 

látek převážně hořečnatých a vápenatých. Úpravny vody jsou dnes i u velkých 

kotelních celků automatizovány a úprava vody v běžném režimu probíhá téměř 

bez zásahu obsluhy.  

    Dalším možným doplňkovým zařízením jsou výměníky tepla. V dnešní době 

se využívají převážně deskové výměníky tepla. Jejich velkou výhodou jsou malé 

rozměry a velký výkon.  

    Provoz velkých kotelen je řízen z velína, menší kotelny jsou ovládány 

z panelu. U kotelen s řadou nízko-výkonových kotlů je panel nahrazen pouze 

ovládací skříní. Na těchto zařízeních jsou umístěna kontrolní a signalizační 



25 

 

světla, ovládací prvky provozu kotlů a u modernějších kotelen i displejem. 

    Neméně důležitým jsou zařízení pro odvod spalin. Každý provozovaný kotel 

je napojen na zařízen pro odvod spalin. Spaliny je nutné odvádět mimo prostor 

kotelny, aby nedošlo ke zhoršení pracovního prostředí. Zařízení pro odvod 

spalin dělíme na kouřovod v kotelně a vlastní komín. Komín je obvykle svislá 

konstrukce s průduchem, sloužící pro odvod spalin nejen mimo prostor 

kotelny, ale mimo celý objekt. Komíny mohou být jednovrstvé, nebo vícevrstvé, 

tj. skládající se z komínové vložky, izolace a komínového pláště. 

    Zásadně platí, že kotle na pevná, kapalná i plynná paliva připojujeme 

zásadně na samostatné kouřovody a samostatné komíny. 

(Nízkotlaké kotelny se zařízeními na plynná paliva, 2012, str. 68-69) 

 

Prostory kotelen a prostory související s jejich provozem (dále jen „prostory“) 

musí být účinně větrány za všech provozních režimů. Do prostorů, ve kterých 

jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro 

spalování popř. k vyrovnání komínového tahu a pro požadovanou výměnu 

vzduchu. Způsob větrání nesmí negativně ovlivnit funkci hořáků a odvádění 

spalin. V kotelnách musí být zajištěn za všech provozních podmínek patřičný 

průtok větracího vzduchu s minimální intenzitou větrání 0,5 1/h, tj. poloviční 

násobek intenzity výměny vzduchu za hodinu. Kotelny mohou být větrány 

systémy přirozeného, nuceného nebo sdruženého větrání.

(Kotelny se zařízením na plynná paliva, 2005, ČSN 07 0703) 

 

 

Otvory pro přirozené větrání v prostorech nesmějí být uzavíratelné. Přihlíží 

se při jejich umístění k vlastnostem používaného plynného paliva. Otvory 

(vyústění přívodních šachet) pro přirozený přívod vzduchu se zpravidla umísťují 

u podlahy, otvory pro odvod vzduchu pak pod stropem, nejlépe ve stěně 

protilehlé otvorům pro přirozený přívod vzduchu. V kotelnách s kotli v 

provedení B se celková plocha otvorů pro přívod i odvod vzduchu stanoví pro 

maximální průtok spalovacího vzduchu. Větrací šachty pro přivádění i odvádění 

vzduchu musí být vedeny přímo s minimálními změnami směru, přípustný je 

maximální úhel odbočení 45 °. Krycí mřížky větracích otvorů a ústí šachet 

nesmějí omezit průtočný průřez; plocha volných otvorů musí být alespoň 90 % 

obrysové plochy průřezu nebo ústí šachty. 

(Kotelny se zařízením na plynná paliva, 2005, ČSN 07 0703) 
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 U nuceného větrání nemusí být v kotelně otvory pro přirozené přivádění ani 

odvádění větracího vzduchu. V tomto případě je třeba zajistit splnění všech 

požadavků na větrání kotelny ventilátory, a to za všech provozních stavů (je 

nutná regulace průtoku přiváděného i odváděného vzduchu). Nucené větrání 

se řeší jako přetlakové, kdy přivádění větracího vzduchu je zajišťováno 

ventilátorem umístěným v přívodním otvoru, ve vzduchovodu nebo v šachtě. 

Pokud by případným přetlakem bylo znehodnocováno prostředí sousední 

místnosti, je možné volit přetlak minimální a zajistit potřebné samostatné 

větrání těchto místností. V kotelnách vybavených kotli s atmosférickými hořáky 

a přerušovačem tahu je podtlak v kotli ovlivněn přisáváním vzduchu v 

přerušovači tahu. Průtok takto přisávaného vzduchu závisí na výšce komína, 

jeho průřezu a teplotě spalin. Aby nedocházelo k nadměrnému podtlaku, je 

třeba provést vhodné opatření v odtahu spalin. 

(Kotelny se zařízením na plynná paliva, 2005, ČSN 07 0703) 

 

 
Obr. A. 6. 3. 2 Schéma větrání kotelny, Zdroj: 

(www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P8.pdf) 

 

1. přirozené větrání neuzavíratelnými otvory, 2. přirozené větrání dvěma 

neuzavíratelnými šachtami, 3. přirozené větrání s doplňkovým nuceným přívodem 

vzduchu, 4. nucené větrání s ventilátorem na přívodu vzduchu 
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Kde areálový plynovod je navržen jako středotlaký a v hlavním domovním 

uzávěru je navržen regulátor na regulaci nízkotlakého domovního plynovodu. 

Ležaté potrubí bude vedeno podél stěny haly pod stropní konstrukcí a bude 

ústit prostupem do místnosti kotelny. Prostupy vedeného potrubí zdmi budou 

provedeny v ochranné trubce. Potrubí uvnitř objektu bude upevněno 

ocelovými objímkami ke stavebním konstrukcím. Před vstupem do místnosti 

kotelny budou navrženy automatický a ruční uzávěr a filtr. Dveře do kotelny 

budou navrženy, jako nehořlavé provedeny se samozavíračem. V místnosti 

kotelny je navržen vícevrstvý komín, který slouží pro odvod spalin a přívod 

spalovacího vzduchu z vnějšího prostředí. Navržené kotlové zařízení jsou 

spojeny do kaskády provedeny, jako zavěšené nástěnné. Navržené kotle jsou 

připojeny na odvzdušňovací/přivzdušňovací potrubí, které je vyústěno 1,0 m 

nad budovou haly. Na daném potrubí jsou navrženy kontrolní kohouty na 

hadici.  
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Obr. A. 6. 5 Schéma kotelny

1. kulový kohout, 2. filtr, 3. bezpečnostní uzávěr, 4. manometr, 5. vzorkovací kohouty, 

6. uzávěr kotle, 7. uzávěr odfuku, 8. odvzdušňovací potrubí 
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Na závěr bych chtěl k teoretické části doplnit rozdělení hlavních zařízení 

kotelny a to základní dělení a typy kotlových zařízení. 

 

dle druhu paliva: 

- plynové, 

- na kapalná paliva, 

- na tuhá paliva, 

- elektrokotle. 

 

dle přívodu (výměny) vzduchu: 

- spotřebiče v provedení B 

- spotřebiče v provedení C 

 

dle použitého materiálu: 

- ocelové, 

- litinové článkové, 

- kombinace materiálů, speciální materiály. 

 

dle způsobů umístění a upevnění: 

- stacionární (na podlaze nebo soklíku), 

- závěsné (na stěně). 

 

dle způsobu odvodu spalin: 

- do komína, kouřovodu s funkcí komína, 

- na (venkovní fasádu) nebo nad střechu v provedení turbo. 

 

dle počtu výkonových stupňů hořáku: 

- jednostupňové, 

- dvoustupňové (dva výkonové stupně 50 % a 100 % výkonu), 

- spojité (mezi 10 % až 50 % pevný výkonový stupeň, pak do 100 % spojitě). 

 

dle typu hořáku: 

- s tlakovými hořáky, 

- s atmosférickými hořáky. 

 

(www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf) 

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf
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Obr. A. 7. 1 Schéma zapojení kotlů, Zdroj: (http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-

kamna-krby/8052-junkers-tipy-pro-topenare-xviii-instalace-a-zapojeni-

plynoveho-zavesneho-kotle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/8052-junkers-tipy-pro-topenare-xviii-instalace-a-zapojeni-plynoveho-zavesneho-kotle
http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/8052-junkers-tipy-pro-topenare-xviii-instalace-a-zapojeni-plynoveho-zavesneho-kotle
http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/8052-junkers-tipy-pro-topenare-xviii-instalace-a-zapojeni-plynoveho-zavesneho-kotle
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    Všechny povrchy v kotelnách, které jsou teplejší než 60 °C, musí být 

s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží 

účelům vytápění. Ovládací prvky musí být v provedení, které vylučuje možnost 

popálení.

(Vyhláška č. 91/1993 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění 

bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách) 

 

    Organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které 

provozují kotle, jsou povinny vydat provozní řád kotelny: pro kotelnu s kotly na 

plynná paliva musí mít provozní řád náležitosti podle zvláštního předpisu. 

    Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelního zařízení. Nelze-li u 

některých kotlů zjistit návod dodavatele, zapracuje požadavky na zatápění 

provoz a odstavení kotlů provozovatel do provozního řádu. 

Provozní řád stanoví zejména: 

a) počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič, 

b) způsob obsluhy, 

c) povinnosti pracovníků při provozu kotelny, 

d) lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení, 

e) lhůty a zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a 

v prostorách souvisejících s jejich provozem, 

f) způsob, postup, rozsah a termíny čištění kotlů, 

g) osoby oprávněné ke vstupu do kotelny, 

h) rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku. 

Provozní řád musí být v kotelně trvale k dispozici.

(Vyhláška č. 91/1993 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění 

bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách) 
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    Domovní plynovod lze rozdělit na vnější a vnitřní plynovod. Způsoby vedení 

jsou závislé především na umístění veřejného plynovodu vzhledem k budově. 

Rozdělení vedení vnějšího plynovodu: 

a) vedení v zemi, 

b) vedení po povrchu oplocení nebo obvodové zdi, 

c) vedení pod omítkou obvodové zdi, 

d) prostup plynovodu obvodovou zdí. 

(Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a 

spotřebičů plynných paliv, 2013) 

 

 

    Vnitřní plynovod je možné vést volně po povrchu nebo u plynovodů do 

přetlaku 10kPa, také pod omítkou. Je možné i vedení v instalačních šachtách, 

instalačních kanálech nebo instalačních podlažích. Při dodržení přesně 

stanovených podmínek je možné vést vnitřní plynovod i v podlaze. 

    Vnitřní plynovod by se přednostně měl vést větranými prostory a spojovat 

nerozebíratelnými spoji. Pokud se musí provést spoj rozebíratelný, měl by se 

k němu zajistit přístup, stejně tak ke všem armaturám, které jsou osazeny na 

plynovodu. 

Rozdělení vedení vnitřního plynovodu: 

a) vedení dutými prostorami, 

b) vedení v podlaze, 

c) vedení v instalačních prostorech, 

d) vedení přes prostory se speciálními požadavky 

(Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a 

spotřebičů plynných paliv, 2013) 
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Dané teoretické téma své bakalářské práce Kotelny jsem si vybral, především 

kvůli tomu, že mám kotelnu III. kategorie v řešeném objektu administrativní 

budovy, která je přístavbou k hale v průmyslovém areálu. V teoretické části 

jsem se snažil obecně popsat kotelny, jejich kategorie dále jsem se snažil 

popsat jednotlivé druhy kotelen dle druhu jejich paliva. V dané teoretické části 

je nejzajímavější podrobný popis nízkotlaké kotelny se zařízením na plynná 

paliva. V poslední kapitole jsem se snažil popsat svou navrženou kotelnu 

v daném řešeném objektu své bakalářské práce. 
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Ing. DLOUHÝ, Tomáš, CSc. Kotelny a kogenerační jednotky. 1.vyd. ČVUT Praha FSI 

 

Ing. PŘIBYLA, Zdeněk. Nízkotlaké kotelny se zařízeními na plynná paliva. Praha, 

2012. ISBN 978-80-7328-275-2. 

 

Ing. VALIŠ, Ivan a Ing. Jakub VRÁNA, Ph.D. Příručka s praktickými radami pro 

zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. Praha: GAS, 2013, 

ix, 122 s. ISBN 978-80-7328-292-9. 

 

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 

 

TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým 

výkonem větším než 100 kW 

 

Ing. POČINKOVÁ, Marcela, Ph.D. BT01 - TZB II. – VYTÁPĚNÍ. Dostupnost na 

www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni.htm (accessed duben 29, 2017)

Vyhláška č. 21/1979 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

 

Vyhláška č. 91/1993 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění 

bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 

 

www.tzb-info.cz. Dostupnost na 

http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/8052-junkers-tipy-pro-topenare-

xviii-instalace-a-zapojeni-plynoveho-zavesneho-kotle 

(accessed květen 13, 2017) 

 

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni.htm
http://www.tzb-info.cz/
http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/8052-junkers-tipy-pro-topenare-xviii-instalace-a-zapojeni-plynoveho-zavesneho-kotle
http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/8052-junkers-tipy-pro-topenare-xviii-instalace-a-zapojeni-plynoveho-zavesneho-kotle
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    Řešeným objektem v dané bakalářské práci je přístavba k průmyslovému 

závodu, jedná se o administrativní budovu v obci Boskovice. V daném projektu 

řeším rozvody kanalizace, vody a plynu. Daná administrativní budova je 

rozdělena na 2 ucelené části. V jedné části se nachází administrativní provoz 

objektu v druhé části se nachází technické místnosti, jídelna, hygienické 

místnosti a šatny určené pro provoz části průmyslového závodu. Jako podklad 

pro vypracování sloužila poskytnutá projektová dokumentace stavební části.

- administrativní budova 

- předpoklad počtu zaměstnanců z halového závodu pro sprchování 120 osob 

(špinavý provoz) 

- předpoklad počtu zaměstnanců v kancelářích 126 osob 

- podlahová plocha nutná k úklidu je 1400 m2 

- předpoklad provozu budovy: 

 

6:00 – 7:00 úklid budovy 

11:00 – 12:00 přestávka na oběd 

14:30 – 15:00 konec 8 h směny 

 

Specifická denní potřeba vody 

 

administrativní pracovníci – 60 l/os.den 

pracovníci z průmyslového závodu – 30 l/os.den 

 

Průměrná denní potřeba vody Qp 

 

Qp = q · n [l/den] 

n – počet osob 

q – spotřeba vody (l/osoba) 
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Qp = 60 · 126 + 30 · 120 = 11 160 l/den

Maximální denní potřeba vody Qm 

 

Qm = Qp · kd [l/den] 

- koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,5 

 

Qm = 11 160 · 1,5 = 16 740 l/den 

 

Maximální hodinová potřeba vody Qh 

 

Qh = Qm/t · kh [l/hod] 

- koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,9 

 

Qh = 16 740/11 · 1,9 = 2 892 l/hod 

 

Roční spotřeba vody Qr 

 

Qr = Qp · d [l/rok] 

d – pracovní dny 

 

Qr = 11 160 · 252 = 2 812 320 l/rok = 2 812,32 m3/rok

- úklid podlahová plocha 1400 m2 

přestávka na oběd: 

- 40 osob (zaměstnanci z haly), mytí rukou – 2 l/os 

- 126 osob (zaměstnanci kanceláří), mytí rukou – 2 l/os 

konec 8 h směny: 

- 48 osob (zaměstnanci z haly), sprchování – 25 l/os 

- 72 osob (zaměstnanci z haly), umyvadlo (mytí těla) – 10 l/os 

 

Denní potřeba teplé vody Qp 

 

Qp = q · n [l/den] 

n – počet osob 

q – spotřeba vody (l/osoba) 
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Qp = (1400/100) · 20 + 40 · 2 + 126 · 2 + 48 · 25 + 72 · 10 = 2 772 l/den

Průměrný denní odtok Qp 

 

Qp = q · n [l/den] 

n – počet osob 

q – spotřeba vody (l/osoba) 

 

Qp = 60 · 126 + 30 · 120 = 11 160 l/den 

 

Maximální denní odtok Qm 

 

Qm = Qp · kd [l/den] 

- koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,5 

 

Qm = 11 160 · 1,5 = 16 740 l/den 

 

Maximální hodinový odtok Qh 

 

Qh = Qm/t · kh [l/hod] 

- koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 4,4 

 

Qh = 16 740/11 · 4,4 = 6 696 l/hod 

 

Roční odtok Qr 

 

Qr = Qp · d [l/rok] 

d – pracovní dny 

 

Qr = 11 160 · 252 = 2 812 320 l/rok = 2 812,32 m3/rok
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Odvodňovaná plocha: 

1) plochá střecha s atikou 

2) plochá střecha bez atiky 

3) parkoviště

Odtokový součinitel C: 

C1 = 1,0 

C2 = 1,0 

C3 = 0,8 

 

Odvodňovaná plocha A: 

A1 = 9,0 · 12 - 0,6 · 3,25 = 106,1 m2 

A2 = 63,62 · 9,5 + 16,76 · 10,8 = 828,3 m2 

A3 = 5,5 · 10,6 = 58,3 m2 

 

Redukovaná odvodněná plocha Ared: 

Ared1 = 106,1 · 1,0 = 106,1 m2 

Ared2 = 828,3 · 1,0 = 828,3 m2 

Ared3 = 58,3 · 0,8 = 46,64 m2 

 

Acelk. = Ared1 + Ared2 + Ared3 = 106,1 + 828,3 + 46,64 = 981,04 m2 

 

Dlouhodobý srážkový úhrn: 

570 mm/rok = 0,570 m/rok 
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Roční množství odváděných srážkových vod: 

Qr = Acelk. · 0,57 = 981,04 · 0,57 = 559,2 m3/rok 

potřeba teplé vody (TV): V = 2 772 l/den 

teplota studené vody (SV): tSV = 10 °C (v zimě), tSV = 15 °C (v létě) 

teplota TV: tTV = 55 °C 

korekce proměnlivé vstupní teploty kt: 

kt = (55 – 15)/(55 – 10) = 0,89 

- dny otopné sezóny d = 232 

 

Jmenovitá teplená energie ETV,d: 

 

ETV,d = V · c · (ttv - tsvz) 

c – měrná tepelná kapacita 

 

ETV,d = 2 776 · 1,163 · (55 - 10) = 145 282 Wh/den = 145,3 kWh/den 

 

Roční potřeba tepla ETV:  

ETV = ETV,d · d + kt · ETV,d · (350 - d) [MWh/rok]

ETV = 145,3 · 232 + 0,89 · 145,3 · (350 - 232) = 48 969,0 kW/rok = 48,97 MWh/rok 

 

Skutečná potřeba tepla ETV,sk: 

𝐸TV,SK =
ETV

ɳzdroj · ɳdistr
 

ɳzdroj - účinnost výroby (0,9) 

ɳdistr - ztráta v distribuční síti (0,55) 

 

𝐸TV,SK =
48,97

0,9 · 0,55
= 98,93 MWh 

Spotřeba zemního plynu ESP2: 

- výhřevnost zemního plynu H = 37 MJ/m3 

ESP2 = 3 600 · (ETV,SK/H) [m3/rok] 
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ESP2 = 3 600 · (98,93/37) = 9 625,6 m3/rok 

 

Potřeba plynu pro vytápění: 

výpočtová tepelná ztráta Qi = 89,45 kW 

teplota v interiéru ti = 20 °C 

teplota v exteriéru te = - 15 °C 

měrná tepelná ztráta prostupem: 

HT = Q/Δt = 89 450/35 = 2555,7 W/K 

Požadovaná využitelná energie E: 

E = 24 · Ɛ · e · D · HT [MWh/rok] 

Ɛ....nesoučasnost infiltrace (0,85) 

e....vliv přerušovaného vytápění (1,0) 

 

D = d · (tis - tes) = 232 · (21 – 4) = 3 944 

D....počet denostupňů 

tis....pr. teplota vytápěných místností (21 °C) 

tes...pr. venkovní teplota otop. období (4,0 °C) 

d.....počet dní otopného období (232 dní) 

 

E = 24 · Ɛ · e · D · HT = 24 · 0,85 · 1,0 · 3 944 · 2555,7 = 210,552 MWh/rok 

Spotřebovaná energie EUT:  

𝐸𝑈𝑇 =
E

ɳzdroj·ɳdistr
 [MWh/rok] 

 

ɳzdroj...účinnost výroby (0,9) 

ɳdistr....ztráta v distribuční síti (0,95) 
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𝐸𝑈𝑇 =
210,552

0,9 · 0,95
= 246,3 MWh/rok 

 

Spotřeba zemního plynu ESP3: 

ESP3 = 3 600 · (EUT/H) [m3/rok] 

ESP3 = 3 600 · (246,3/37) = 23 964,3 m3/rok 

 

Celková roční spotřeba plynu ESP: 

ESP = 9 625,6 + 23 964,3 = 33 589,9 m3/rok   
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Návrh zařízení pro vytápění bylo vyjádřeno zjednodušenou metodou 

tepelných ztrát budovy (obálkovou metodou). 

 

- ztráta prostupem QTi = U · V · (ti - te) = 0,26 · 6318 · (20 - ( -15)) = 57,50 kW 

- ztráta větráním Qvi = 1300 · Vi · (ti - te) = 1300 ·0,702 · (20 - ( -15)) = 31,95 kW 

Vi = (n/3600) · Va = (0,5/3600) · 5054 = 0,702 m3/s 

Va = 0,8 · Vb = 0,8 · 6318 = 5054 m3 

Celková předběžná ztráta: 

QPRIP = 0,7 · QTOP + 0,7 · QVET + QTV + (QTECH) [kW] 

QPRIP = 0,7 · 57,50 + 0,7 · 31,95 + 36,00 + 0 = 98,6 kW 

 

QPRIP = QTOP + QVET + (QTECH) [kW] 

QPRIP = 57,50 + 31,95 + 0 = 89,45 kW 

 

Qcelk. = 98,6 kW 

 

Návrh: 

1x kondenzační kotel Viesmann - VITOCROSSAL (45kW) - 3,87 m3/h 

1x kondenzační kotel Viesmann - VITOCROSSAL (60kW) - 5,16 m3/h 

 

Návrh zařízení pro ohřev teplé vody (TV): 

    Daná budova administrativy je rozdělena na 2 ucelené části, v jedné části se 

nachází administrativní provoz objektu v druhé části se nachází technické 

místnosti, jídelna, hygienické místnosti a šatny určené pro provoz části 

průmyslového závodu. 

 

- administrativní budova 

- předpoklad počtu zaměstnanců z halového závodu pro sprchování 120 osob 

(špinavý provoz) 

- předpoklad počtu zaměstnanců v kancelářích 126 osob 

- podlahová plocha nutná k úklidu je 1400 m2
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- předpoklad provozu budovy: 

 

6:00 – 7:00 úklid budovy 

11:00 – 12:00 přestávka na oběd 

14:30 – 15:00 konec 8 h směny 

 

1) Úklid 

20 l/100 m2, dávka tepla E2t = 1,05 kWh 

1400/100 = 14,0 

14,0 · 1,05 = 14,7 kWh 

 

2) Přestávka na oběd 

40 osob – zaměstnanci z haly 

126 osob – zaměstnanci kanceláří 

mytí rukou – 2 l/os, dávka E2t = 0,10 kWh 

mytí nádobí – 2 l/os, dávka tepla E2t = 0,1 kWh 

166 · 0,1 + 166· 0,1 = 33,2 kWh 

 

3) Konec 8 hod směny 

120 osob – zaměstnanci z haly 

sprcha – 48 osob, umyvadlo 72 osob 

sprchování – 25 l/os, dávka tepla E2t = 1,32 kWh 

umyvadlo (mytí těla) – 10 l/os, dávka tepla E2t = 0,52 kWh 

48 · 1,32 + 72 · 0,52 = 100,8 kWh 

 

- odběrový diagram je přiložen v příloze výkresové části 

 

Celkem: 

 

E2tc = 148,7 kWh 

 

Teplo ztracené: 

 

E2tz = E2tc · z = 148,7 · 0,5 = 74,35 kWh 

 

Teplo celkem: 

 

E2p = E2tc + E2tz = 148,7 + 74,35 = 223,05 kWh 
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Velikost zásobníku: 

 

Vz = ΔQmax/((1,163 ·  (55 - 10))= 108,0/((1,163 ·  (55 - 10)) = 2,06 m3 

 

Jmenovitý výkon ohřevu: 

 

Q1n = (Q1/t)max. = 281,0/8 = 35,13 kW 

 

návrh: 36,0 kW 

 

Potřebná teplosměnná plocha: 

 

∆𝑡 =
(T1−t2)−(T2−t1)

ln
(T1−t2)

(T2−t1)

 [K] 

 

T1 - vstupní teplota topné vody (80 °C) 

T2 - výstupní teplota topné vody (60 °C) 

t1 - teplota studené vody (10 °C) 

t2 - teplota teplé vody (55 °C)   

 

∆𝑡 =
(80 − 55) − (60 − 10)

ln
(80 − 55)
(60 − 10)

= 36,08 K 

 

𝐴 =
Q1n·103

U·∆t
 [m2] 

 

Q1n - jmenovitý výkon ohřevu (13,44 kW) 
U - součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy (420 W/(m2K)) 

 

𝐴 =
35,13 · 103

420 · 36,08
= 2,32 m2 

Návrh: 

 

- stojatý zásobník Regulus R0BC – 2000 l 
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Průtok splaškových vod Qww: 
 

𝑄𝑤𝑤 = K ·  √∑ DU [l/s] 

K – součinitel odtoku [l0,5/s0,5], podle tabulky 

Σ DU – součet výpočtových odtoků [l/s] 
 

Trvalý průtok trvající déle než 5 minut Qc: 

 

𝑄c = z ·  ∑ 𝐷𝑈 [l/s] 

z – součinitel teoretického zdržení odtoku v zařizovacích předmětech 

 

Celkový průtok splaškových vod Qtot: 

 

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

Qww – průtok splaškových vod dle předešlého vztahu [l/s]  

Qc – trvalý průtok trvající déle než 5 minut [l/s]  

Qp – čerpaný průtok [l/s] 

 

Dimenzování připojovacího potrubí: 

     

 

 

 

S1 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K Qww [l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 U 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

Odpadní 

potrubí - 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 110 
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S2 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 VP 0,8 0,5 0,447 0,8 - - 50 

Odpadní 

potrubí - 0,8 0,5 0,447 0,8 - - 110 

 

S3 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 WC 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 

2 PM 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

3 2xPM 1 0,5 0,500 0,5 - - 50 

4 VP 0,8 0,5 0,447 0,8 - - 50 

Odpadní 

potrubí 2xPM, VP, WC 3,8 0,5 0,975 2,0 - - 110 

6 PM 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

7 2xPM 1 0,5 0,500 0,5 - - 50 

8 WC 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 

Odpadní 

potrubí 

4xPM, 2xWC, 

VP 6,8 0,5 1,304 2,0 - - 110 

 

S4 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 WC 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 

Odpadní 

potrubí - 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 
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S5 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 U 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

2 2xU 1 0,5 0,500 0,5 - - 50 

3 WC 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 

4 WC 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 

Odpadní 

potrubí 2xU, 2xWC 5 0,5 1,118 2,0 - - 110 

6 WC 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 

7 2xU 1 0,5 0,500 0,5 - - 50 

8 4xU 2 0,5 0,707 0,7 - - 50 

Odpadní 

potrubí 6xU, 3xWC 9 0,5 1,500 2,0 - - 110 

 

S6 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 DJ 0,8 0,5 0,447 0,8 - - 50 

Odpadní 

potrubí - 0,8 0,5 0,447 0,8 - - 75 

 

S7 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 WC 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 

Odpadní 

potrubí - 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 
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S8 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 VP 2,0 0,5 0,707 2,0 - - 110 

Odpadní 

potrubí - 2,0 0,5 0,707 2,0 - - 110 

 

S9 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 SM 0,6 0,5 0,387 0,6 - - 50 

Odpadní 

potrubí - 0,6 0,5 0,387 0,6 - - 110 

 

S10 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 U 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

2 U 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

3 VL 2,5 0,5 0,791 2,5 - - 110 

Odpadní 

potrubí  2xU, VL 3,5 0,5 0,935 2,5 - - 110 

5 DJ 0,8 0,5 0,447 0,8 - - 50 

6 DJ, U 1,3 0,5 0,570 0,8 - - 50 

7 VL 2,5 0,5 0,791 2,5 - - 110 

Odpadní 

potrubí  3xU, 2xVL, DJ 7,3 0,5 1,351 2,5 - - 110 
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S11 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 U 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

2 2xU 1 0,5 0,500 0,5 - - 50 

Odpadní 

potrubí 2xU 1 0,5 0,500 0,5 - - 110 

 

S12 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 WC 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 

2 2xWC 4 0,5 1,000 2,0 - - 110 

3 DJ 0,8 0,5 0,447 0,8 - - 50 

Odpadní 

potrubí 2xWC, DJ 4,8 0,5 1,095 2,0 - - 110 

 

S13 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 WC 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 

2 2xWC 4 0,5 1,000 2,0 - - 110 

Odpadní 

potrubí 2xWC 4 0,5 1,000 2,0 - - 110 
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S14 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 U 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

2 2xU 1 0,5 0,500 0,5 - - 50 

3 3xU 1,5 0,5 0,612 0,6 - - 50 

4 4xU 2 0,5 0,707 0,7 - - 50 

5 U 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

Odpadní 

potrubí 5xU 2,5 0,5 0,791 0,8 - - 110 

 

S15 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 PM 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

2 2xPM 1 0,5 0,500 0,5 - - 50 

3 3xPM 1,5 0,5 0,612 0,6 - - 50 

4 4xPM 2 0,5 0,707 0,7 - - 50 

5 DJ 0,8 0,5 0,447 0,8 - - 50 

Odpadní 

potrubí 4xPM, DJ 2,8 0,5 0,837 0,84 - - 75 

 

S16 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 VP 0,8 0,5 0,447 0,8 - - 50 

Odpadní 

potrubí - 0,8 0,5 0,447 0,8 - - 110 
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S17 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 U 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

2 2xU 1 0,5 0,500 0,5 - - 50 

3 U 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

Odpadní 

potrubí 3xU 1,5 0,5 0,612 0,6 - - 110 

 

S18 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 
DU [l/s] K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 WC 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 

2 WC 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 

Odpadní 

potrubí 2xWC 4 0,5 1,000 2,0 - - 110 

 

S19 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 

DU 

[l/s] 
K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 VN 0,6 0,5 0,387 0,6 - - 50 

2 VN, S 0,6 0,5 0,387 1,2 0,5 0,3 75 

3 VN,2xS 0,6 0,5 0,387 1,2 0,5 0,6 75 

4 VN,3xS 0,6 0,5 0,387 1,5 0,5 0,9 75 

5 VN,4xS 0,6 0,5 0,387 1,8 0,5 1,2 110 

6 U 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

7 2xU 1 0,5 0,500 0,5 - - 50 

8 VN,4xS, 2xU 1,6 0,5 0,632 1,8 0,5 1,2 110 

Odpadní 

potrubí VN, 4xS, 2xU 1,6 0,5 0,632 1,8 0,5 1,2 110 
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S20 

Úseky 

potrubí 

Zařizovací 

předmět 

DU 

[l/s] 
K 

Qww 

[l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

1 U 0,5 0,5 0,354 0,5 - - 50 

2 2xU 1 0,5 0,500 0,5 - - 50 

3 WC 2 0,5 0,707 2,0 - - 110 

4 WC, S 2 0,5 0,707 2,6 0,5 0,3 125 

5 WC,2xS 2 0,5 0,707 2,6 0,5 0,6 125 

6 WC,2xS,VP 4 0,5 1,000 2,6 0,5 0,6 125 

7 WC, 3xS, VP 4 0,5 1,000 2,9 0,5 0,9 125 

8 WC,4xS, VP 4 0,5 1,000 3,2 0,5 1,2 125 

Odpadní 

potrubí 

WC,2xU, VP, 

4xS 5 0,5 1,118 3,2 0,5 1,2 125 

 

Dimenzování svodného potrubí: 

S1-S1´ (5%) 

Úseky 

potrubí 
Zařizovací předmět DU [l/s] K Qww [l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z 

Qc 

[l/s] 
DN 

S1-S7´ U, WC 2,5 0,5 0,791 2,0 - - 110 

S1-S6´ U, WC, DJ 3,3 0,5 0,908 2,0 - - 110 

S9-S9´ SM 0,6 0,5 0,387 0,6   110 

S8-S8´ VP 0,8 0,5 0,447 0,8 - - 110 

S10-S10´ 3xU, 2xVL, DJ, SM, VP 8,7 0,5 1,475 2,5 - - 110 

S5´-S4´ 4xWC,6xU 11 0,5 1,658 2,0 - - 110 

S1-S4´ 

10xU, 2xVL, 2xDJ, SM, 

5xWC, VP 23 0,5 2,398 2,5 - - 110 

S1-S3´ 

10xU, 2xVL, 2xDJ, SM, 

7xWC,4xPM, 2xVP 29,8 0,5 2,729 2,7 - - 110 

S1-S2´ 

10xU, 2xVL, 2xDJ, SM, 

7xWC,4xPM,3xVP 30,6 0,5 2,766 2,8 - - 110 
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S11-S11´ (9%) 

Úseky 

potrubí 
Zařizovací předmět DU [l/s] K Qww [l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

S11-S18´ 2xU, 2xWC 5 0,5 1,118 2,0 - - 110 

S11-S17´ 5xU, 2xWC, 6,5 0,5 1,275 2,0 - - 110 

S11-S15´ 5xU, 2xWC,VP 7,3 0,5 1,351 2,0 - - 110 

S14-S15´ 5xU, 4xPM, DJ 5,3 0,5 1,151 1,2 - - 110 

S11-S14´ 

10xU, 2xWC,VP, 4xPM, 

DJ 12,6 0,5 1,775 2,0 - - 110 

S11-S13´ 

10xU, 4xWC,VP, 4xPM, 

DJ 16,6 0,5 2,037 2,0 - - 110 

S11-S12´ 

10xU, 6xWC,VP, 4xPM, 

2xDJ 21,4 0,5 2,313 2,3 - - 110 

 

S19-S19´ (3%) 

Úseky 

potrubí 
Zařizovací předmět DU [l/s] K Qww [l/s] 

Qtot 

[l/s] 
z Qc [l/s] DN 

S19-S20´ VN, 8xS, 4xU, WC, VP 6,6 0,5 1,285 4,9 0,46 2,88 125 

 

    V daném projektu bude provedeno odvodnění ploché střechy s atikou a 

ploché střechy bez atiky, povrchy daných odvodňovaných částí budou, 

zohledněny v součiniteli odtoku srážkových vod C. Srážková voda, bude 

svedena do nově vybudované areálové dešťové kanalizace a dále napojeno na 

retenční nádrž umístěnou v asfaltové komunikaci průmyslového závodu. Dále 

bude provedeno odvodnění parkoviště, kde taktéž budou zohledněny povrhy 

daných odvodňovaných částí součinitelem srážkových vod C. Dané srážkové 

vody budou odvedeny z parkoviště a dále zasakovány do zatravněného 

příkopu. 
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Dimenzování odpadního potrubí: 

 

Qr = i · A · C  [l/s] 

i – intenzita deště [l/s]  

C – součinitel odtoku srážkových vod  

A – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

 

Odvodňovaná plocha: 

1) plochá střecha s atikou 

2) plochá střecha bez atiky 

 

Odtokový součinitel C: 

C1 = 1,0 

C2 = 1,0 

 

Odvodňovaná plocha A: 

A1 = 9,0 · 12 - 0,6 · 3,25 = 106,1 m2 

A2 = 63,62 · 9,5 + 16,76 · 10,8 = 828,3 m2 

 

Qr1 = 0,03 · 1,0 · 106,1 = 3,2 l/s 

Qr2 = 0,03 · 1,0 · 828,3 = 24,8 l/s 

 

- pro plochou střechu A1 – budou navrženy 2xdešťové potrubí DN 110 

- pro střechu A2 – jsou dešťové potrubí navrženy dle umístnění okenních 

otvorů 

Svod 3: Qr3 = 0,03 ·1 ·54,72 =  1,6 [l/s] Svod 3: DN 110 

Svod 4: Qr4 = 0,03 ·1 ·124,3 =  3,7 [l/s] Svod 4: DN 125 

Svod 5: Qr5 = 0,03 ·1 ·148,44 =  4,5 [l/s] Svod 5: DN 125 

Svod 6: Qr6 = 0,03 ·1 ·142,5 =  4,3 [l/s] Svod 6: DN 125 

Svod 7: Qr7 = 0,03 ·1 ·177,4 =  5,3 [l/s] Svod 7: DN 125 

Svod 8: Qr8 = 0,03 ·1 ·90,5 =  2,7 [l/s] Svod 8: DN 110 

Svod 9: Qr9 = 0,03 ·1 ·90,5 =  2,7 [l/s] Svod 9: DN 110 
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Výpočet nouzového odvodnění pro střechu A1: 

 

QNOT = (0,07 – 0,03) · C · A = (0,07 – 0,03) · 1,0 · 106,1= 4,24 l/s 

 

- tlaková výška: 100 – 55 = 45 mm 

 

Lw = (24 000 · QNOT)/h1,5 = (24 000 · 4,24)/451,5 = 337,26 mm 

 

Návrh: 

- návrh přepadů: 2 přepady o délce 200 mm 

 

Dimenzování retenční nádrže: 

    Do retenční nádrže se bude napojovat areálová dešťová kanalizace, do které 

budou svedeny svody z objektu pro odvod dešťových vod. Pouze svod č. 2 

bude sveden až za retenční nádrží, kde bude upraven regulovaný odtok o 

hodnotu daného odtoku ve svodu č. 2. 

 

Retenční objem retenčního zařízení Vr: 
 

Vr = 0,001 · w · hd · (Ared + Ar) – 0,001 · Qo · tc · 60 [m3] 

w - je součinitel stoletých srážek (w= 1,0)  

hd – návrhový úhrn srážky [mm]  

Ared – redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2]  

Ar - plocha hladiny retenční dešťové nádrže [m2]  

Qo – regulovaný odtok srážkových vod z retenční dešťové nádrže [l/s]  

tc – doba trvání srážky (min) stanovené návrhové periodicity (p= 0,2) 

Ared = ΣA * C [m2] 

A – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2]  

C – součinitel odtoku srážkových vod  

 

Ared = A1 · C1 + A2 · C2 = 106,1 · 1,0 + 828,3 · 1,0 = 934,4 m2 

A = 96,92 · 25,915 = 2511,7 m2 

tc (s) hd (mm) Vr (m2) 

5 12 10,46 

10 18 15,32 

15 21 17,37 
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20 23 18,49 

30 25 18,86 

40 27 19,23 

60 29 18,10 

120 35 14,70 

240 39 0,44 

 

Retenční objem Vr = 19,23 m3 

Regulovaný odtok srážkových vod QO: 

 

QO = (A · Qst)/10 000 [l/s] 

QO1 = (2511,7 · 10)/10 000 = 2,51 l/s 

QO2 = (53,05 · 10)/10 000 = 0,05 l/s 

QO = QO1 – QO2 = 2,51 – 0,05 = 2,5 l/s 

 

- p = 0,2 

 

Návrh: 

 

- retenční nádrž: AS – NIDAPLAST (8 bloků) 

- plocha 1 bloku: 2,4 · 1,2 = 2,88 m2 

- počet bloků: 19,23/2,88 = 8 ks 

 

Dimenzování vsakovacího zařízení: 

    Dané srážkové vody budou odvedeny z parkoviště a dále zasakovány do 

zatravněného příkopu. 
 

Retenční objem vsakovacího zařízení Vvz: 
 

Vvz = 0,001 · hd · (Ared + Avz) – 1/f · kv · Avsak · tc · 60 [m3] 
 
 

hd – návrhový úhrn srážky [mm]  

Ared – redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2]  

Avz - plocha hladiny vsakovacího zařízení [m2]  

Avsak – vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m2] 
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f – součinitel bezpečnosti vsaku f ≥ 2 

kv – koeficient vsaku [m/s] 

tc – doba trvání srážky (min) stanovené návrhové periodicity (p= 0,2) 

kv = 10-5 

A = 5,5 · 10,6 = 58,3 m2 

Ared = A · C = 58,3 · 0,8 = 46,64 m2 

Avsak = (0,1 až 0,3) · Ared = 0,1 · 46,64 = 4,664 m2 

tc [s] hd Vvz [m2] 

5 12 0,55 

10 18 0,83 

15 21 0,96 

20 23 1,04 

30 25 1,12 

40 27 1,20 

60 29 1,27 

120 35 1,46 

240 39 1,48 

360 44 1,55 

480 49 1,61 

600 50 1,49 

720 51 1,37 

 

Vsakovací odtok: 

 

Qvsak = ((1/f) · kv · Avsak) = ((1/2) · 10-5 · 4,664) = 0,000023 m3/s  

 

Doba prázdnění: 

 

Tpr = Vvz/Qvsak = 1,61/0,000023 = 690039,45 sek. = 19,18 hod 
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Stanovení průtoku pitné vody QD: 

 

- administrativa 𝑄𝐷 = √∑ (QAi
2 · ni) [l/s] 

- WC pro průmyslový závod QD = Σ (QA  √n) [l/s] 

- sprchy pro pracovníky průmyslového závodu QD = Σ (φ  QA * n) [l/s] 

 

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

n – počet výtokových armatur stejného druhu  

φ - součinitel současnosti odběru vody u odběrných míst stejného druhu  
 

Stanovení tlakových ztrát třením a místními odpory ΔpRF: 

 

ΔpRF = Σ(l * R + ΔpF) [kPa] 

l – délka úseku [m]  

R – délková tlaková ztráta třením v příslušném úseku potrubí [kPa/m]  

ΔpF – tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušném úseku potrubí [kPa] 
 

Hydraulické posouzení navrženého potrubí: 

 

pdis ≥ pminFl + Δpe + ΣΔpWM + ΣΔpAp + ΔpRF [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 [kPa]  

Δpe - tlaková ztráta způsobená rozdílem mezi výškovou úrovní nejvyšší a 

nejvzdálenější výtokové armatury a místa napojení vodovodní přípojky na 

vodovodní řad pro veřejnou potřebu [kPa]  

ΣΔpWM - součet tlakových ztrát vodoměrů na trase od napojení vodovodní 

přípojky na vodovodní řad po nejvzdálenější a nejvyšší odběrné místo [kPa]  

ΣΔpAp - součet tlakových ztrát napojených zařízení [kPa]  

ΔpRF - tlakové ztráty v potrubí na trase od napojení vodovodní přípojky na 

vodovodní řad k nejvzdálenějšímu a nejvyššímu odběrnému místu [kPa] 
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∆𝑝e =
h · ρ ·g

1 000
 [kPa] 

h - rozdíl výškových úrovní [m] 

ρ - hustota vody [kg/m3] 

g - tíhové zrychlení [m/s2] 

 

∆𝑝𝑒 =
7,85 · 1000 ·9,81

1 000
 = 78,343 kPa 
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Dimenzování potrubí 
studené vody: 
                

                    

Úsek Jmenovitý výtok QA [l/s] 

Qd  
[l/s] 

da x s  
[mm] 

DN 

v  
[m/s] 

l  
[m] 

R  
[kPa/m] 

l x R  
[kPa] 

ζ 
ΔpF  

[kPa] 

l x R +ΔpF  
[kPa] od do 

0,13 0,2 0,16 

ϕ1 ϕ2 ϕ3 

p
ři

b
ýv

á 

ce
lk

e
m

 

p
ři

b
ýv

á 

ce
lk

e
m

 

p
ři

b
ýv

á 

 c
el

ke
m

 

1 1 
1 1         

0,1 - - 0,01 20x2,8 0,10 1,73 0,03 0,05 4,5 0,09 0,14 
0,13 0,13         

1 2 
0 1 1 1     

0,1 1 - 0,21 25x3,5 0,84 1,05 0,60 0,63 1,6 0,57 1,20 
0,13 0,13 0,2 0,2     

2 3 
0 1 1 2     

0,1 1 - 0,41 25x3,5 1,64 1,05 1,96 2,06 0,6 0,81 2,87 
0,13 0,13 0,2 0,4     

3 4 
0 1 1 3     

0,1 1 - 0,61 32x4,5 1,43 1,05 1,22 1,28 0,6 0,62 1,90 
0,13 0,13 0,2 0,6     

4 5 
0 1 1 4     

0,1 1 - 0,81 32x4,5 1,93 0,765 2,03 1,55 0,6 1,12 2,67 
0,13 0,13 0,2 0,8     

5 6 
0 1 2 6     

0,1 1 0,8 1,13 50x6,9 1,13 7,85 0,41 3,25 11,1 7,14 10,39 
0,13 0,13 0,2 1,2     

6 7 
0 1 25 31 4 4 

0,1 1 0,8 3,50 75x8,4 1,40 53,625 0,34 18,37 41,8 40,96 59,33 
0,13 0,13 0,2 6,2 0,16 0,64 

7 8 
0 1 6 37     

0,1 1 0,8 3,69 75x8,4 1,45 9,21 0,38 3,47 12,6 13,29 16,76 
0,13 0,13 0,2 7,4     

8 9 
0 1 3 40     

0,1 1 0,8 3,77 75x8,4 1,50 4,435 0,39 1,73 2,1 2,37 4,10 
0,13 0,13 0,2 8     

9 10 
0 1 10 50     

0,1 1 0,8 4,01 75x8,4 1,60 1,42 0,43 0,61 0,6 0,77 1,38 
0,13 0,13 0,2 10     
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10 11 
0 1 2 52 4 8 

0,1 1 0,8 4,37 75x8,4 1,70 16,79 0,51 8,48 71,3 103,39 111,86 
0,13 0,13 0,2 10 0,16 1,28 

  
         

      
ΔpRF 212,60     

       
      

  
         

         

  
         

         

  
         

         

Hydraulické posouzení:    
         

pdis ≧ pminFl + Δpe + ΔpwM + ΔpAp + ΔpRF    
         

450 kPa ≧ 100 + 78,343 + 0 + 0 + 212,6    
         

450 kPa ≧ 390,95 kPa    
         

VYHOVUJE    
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Dimenzování potrubí teplá 
voda: 
               

                   

Úsek Jmenovitý výtok QA [l/s] 

Qd 
[l/s] 

da x s 
[mm] 

DN 

v 
[m/s] 

l [m] 
R 

[kPa/m] 
l x R 
[kPa] 

ζ 
ΔpF 

[kPa] 

l x R 
+ΔpF 
[kPa] od do 

0,1 0,2 0,16 

ϕ2 ϕ3 

p
ři

b
ýv

á 

ce
lk

e
m

 

p
ři

b
ýv

á 

ce
lk

e
m

 

p
ři

b
ýv

á 

 c
el

ke
m

 

1 1 
    1 1     

1 0,8 0,20 20x2,8 1,20 1,05 1,33 1,40 0 0,00 1,40 
    0,2 0,2     

1 2 
    1 2     

1 0,8 0,40 25x3,5 1,60 1,05 1,58 1,66 0,6 0,77 2,42 
    0,2 0,4     

2 3 
    1 3     

1 0,8 0,60 32x4,5 1,40 1,05 1,00 1,05 0,6 0,59 1,63 
    0,2 0,6     

3 4 
    1 4     

1 0,8 0,80 32x4,5 1,90 0,765 1,69 1,29 0,6 1,09 2,38 
    0,2 0,8     

4 5 
    2 6     

1 0,8 1,12 50x6,9 1,12 7,85 0,41 3,20 11,1 6,11 9,31 
    0,2 1,2     

5 6 
    24 30 4 4 

1 0,8 3,49 75x8,4 1,35 58,09 0,26 15,25 80,1 76,10 91,34 
    0,2 6 0,16 0,64 

6 7 
    6 36     

1 0,8 3,68 75x8,4 1,40 9,21 0,29 2,68 12,6 12,35 15,02 
    0,2 7,2     

7 8 
    3 39     

1 0,8 3,76 75x8,4 1,40 4,435 0,30 1,33 2,1 2,06 3,39 
    0,2 7,8     

8 9 
    10 49     

1 0,8 4,00 75x8,4 1,50 1,42 0,33 0,47 0,6 0,68 1,15 
    0,2 9,8     

9 10 
    2 51 4 8 

1 0,8 4,36 75x8,4 1,68 16,79 0,39 6,60 71,3 101,96 108,55 
    0,2 10,2 0,16 1,28 
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ΔpRF 236,60              

  
        

         

 
        

         

  
        

         

Hydraulické posouzení:   
         

pdis ≧ pminFl + Δpe + ΔpwM + ΔpAp + ΔpRF   
         

450 kPa ≧ 100 + 78,343 + 0 + 0 + 236,60   
         

450 kPa ≧  414,95 kPa   
         

VYHOVUJE   
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Tepelné ztráty jednotlivých úseků potrubí q: 

 

q = qt · l [W] 

l - délka úseku přívodního potrubí včetně délkových přirážek na neizolované 

armatury [m]  

qt - délková tepelná ztráta úseku přívodního potrubí [W/m] 

úsek 

tl. 

izolace 

[mm] 

průměr 

potrubí 

[mm] 

l [m] qt [W/m] 
tepelná ztráta 

q 

1 40 75 1,50 11,8 17,70 

2 40 75 56,29 11,8 664,16 

3 40 75 2,40 11,8 28,32 

4 30 50 7,82 7,7 60,18 

5 30 50 6,78 7,7 52,21 

6 40 75 15,20 11,8 179,36 

7 30 25 2,65 7,7 20,37 

8 40 32 1,65 8,9 14,69 

9 30 25 5,58 7,7 42,93 

10 30 25 4,00 7,7 30,76 

11 30 25 5,24 7,7 40,35 

12 40 75 10,17 11,8 120,01 

13 40 75 2,04 11,8 24,01 

14 40 75 2,26 11,8 26,67 

15 30 25 2,78 7,7 21,41 

16 30 25 4,31 7,7 33,19 

17 30 25 27,77 7,7 213,83 

    Suma 1590,1 
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Výpočtový průtok cirkulačního potrubí: 

 

- okruh 1 

Q2-4 = 0,19 · (664,16)/(664,16 + 60,18 + 52,21) = 0,16 l/s 

Q4-4´ = 0,16 · (60,18)/(60,18 + 52,21) = 0,09 l/s 

 

- okruh 2 

Q3-6 = 0,19 · (179,36)/(179,36 + 20,37 + 14,69 + 42,93 + 30,76 + 40,35) = 0,11 l/s 

Q7-7´ = 0,11 · (20,37)/(20,37 + 14,69 + 42,93 + 30,76 + 40,35) = 0,02 l/s 

Q8-8´ = 0,11 ·(14,69)/(14,69 + 42,93 + 30,76 + 40,35) = 0,01 l/s 

Q6-9 = 0,11 · (72,93)/(42,93 + 30,76 + 40,35) = 0,07 l/s 

Q10-11 = 0,07 · (30,76)/(30,76 + 40,35) = 0,03 l/s 

 

- okruh 3 

Q3-12 = 0,19 · (120,01)/(120,01 + 24,01 + 26,67 + 21,41 + 33,19 + 213, 83) = 0,05 

l/s 

Q16-16´ = 0,05 · (33,19)/(33,19 + 24,01 + 26,67 + 21,41 + 213,83) = 0,01 l/s 

Q12-13 = 0,05 · (24,01)/(24,01 + 26,67 + 21,41 + 213,83) = 0,01 l/s 

Q15-15´ = 0,05 · (21,41)/(21,41 + 26,67 + 213,83) = 0,01 l/s 

Q13-14 = 0,05 · (26,67)/(26,67 + 213,83) = 0,01 l/s 
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OKRUH 1             

úsek 
Qc [l/s] daxs [mm] 

tizolace 
[mm] 

tepelná 
ztráta [W] 

v [m/s] l [m] R [kPa/m] l.R [kPa] ζ Δpr [kPa] 
l.R + Δpr 

[kPa] 

od do 

T1 T2 0,19 75x8,4 155 17,7 0,2 1,5 0,01 0,02 14,10 0,28 0,30 

T2 T4 0,16 75x8,4 155 664,16 0,2 56,29 0,01 0,73 39,70 0,79 1,53 

T4 T4´ 0,09 50x6,9 110 60,18 0,35 7,82 0,11 0,86 19,00 1,24 2,09 

T4 T5 0,09 50x6,9 110 52,21 0,35 6,78 0,11 0,75 13,00 0,85 1,59 

C5 C4 0,09 32x4,5 - - 0,2 5,8 0,03 0,19 8,50 0,17 0,36 

C4 C2 0,16 32x4,5 - - 0,4 6,68 0,09 0,62 39,70 3,18 3,80 

C2 C1 0,19 32x4,5 - - 0,45 2,5 0,10 0,26 10,80 1,13 1,39 

     794,25      ΔpRF 11,07 
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OKRUH 2             

úsek 
Qc [l/s] daxs [mm] 

tizolace 
[mm] 

tepelná 
ztráta [W] 

v [m/s] l [m] R [kPa/m] l.R [kPa] ζ Δpr [kPa] 
l.R + Δpr 

[kPa] od do 

T1 T3 0,19 75x8,4 155 17,7 0,2 1,5 0,01 0,02 14,10 0,28 0,30 

T3 T6 0,11 75x8,4 155 207,68 0,1 17,6 0,01 0,10 14,50 0,29 0,39 

T7 T7´ 0,02 25x3,5 85 20,37 0,1 2,65 0,01 0,02 6,50 0,13 0,15 

T8 T8´ 0,01 32x4,5 112 14,69 0,25 1,65 0,05 0,08 6,30 0,22 0,30 

T6 T9 0,07 25x3,5 85 42,93 0,25 5,58 0,07 0,39 6,00 0,21 0,60 

T10 T10´ 0,03 25x3,5 85 30,76 0,15 4 0,02 0,07 4,00 0,08 0,15 

T10 T11 0,03 25x3,5 85 40,35 0,15 5,24 0,02 0,09 7,00 0,14 0,23 

C11 C9 0,03 25x3,5 - - 0,15 0,65 0,017 0,01 4,00 0,08 0,09 

C9 C6 0,07 25x3,5 - - 0,25 2,25 0,0705 0,16 6,00 0,21 0,37 

C6 C3 0,11 25x3,5 - - 0,45 3,8 0,156 0,59 14,50 1,52 2,12 

C3 C1 0,19 32x4,5 - - 0,45 2,5 0,1265 0,32 10,80 1,13 1,45 

     374,48      ΔpRF 6,14 
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OKRUH 3             

úsek 
Qc [l/s] daxs [mm] 

tizolace 
[mm] 

tepelná 
ztráta [W] 

v [m/s] l [m] R [kPa/m] l.R [kPa] ζ Δpr [kPa] 
l.R + Δpr 

[kPa] od do 

T1 T3 0,19 75x8,4 155 17,7 0,2 1,5 0,01 0,02 14,10 0,28 0,30 

T3 T12 0,05 75x8,4 155 148,33 0,1 12,57 0,00 0,03 14,10 0,28 0,31 

T16 T16´ 0,01 25x3,5 85 33,19 0,1 4,31 0,01 0,03 8,00 0,16 0,19 

T12 T13 0,01 50x6,9 110 24,01 0 2,04 0,00 0,00 0,60 0,01 0,01 

T15 T15´ 0,01 25x3,5 85 21,41 0,1 2,78 0,01 0,02 4,60 0,09 0,11 

T13 T14 0,01 75x8,4 155 26,67 0 2,26 0,00 0,00 1,00 0,02 0,02 

T14 T17 0,01 25x3,5 85 213,83 0,1 27,77 0,01 0,22 42,50 0,85 1,07 

C17 C14 0,01 20x2,8 - - 0,1 25,55 0,022 0,56 40,00 0,80 1,36 

C14 C13 0,01 20x2,8 - - 0,1 2,26 0,022 0,05 0,60 0,01 0,06 

C13 C12 0,01 20x2,8 - - 0,1 2,04 0,022 0,04 0,60 0,01 0,05 

C12 C3 0,05 20x2,8 - - 0,3 12,57 0,1145 1,44 14,10  1,44 

C3 C1 0,19 32x4,5 - - 0,45 2,5 0,1265 0,32 10,8 1,13 1,45 

     485,14      ΔpRF 6,38 
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Stanovení dopravní výšky cirkulačního čerpadla H: 

 

H = 1000 · (ΔpRF + ΣΔpAp )/ρ · g [m] 

ΔpRF - tlakové ztráty v přívodním i cirkulačním potrubí teplé vody [kPa] 

nejdelšího okruhu při  

výpočtovém průtoku cirkulace teplé vody  

ΣΔpAp - součet tlakových ztrát napojených zařízení [kPa] 

ρ - hustota vody [kg/m3] 

g - tíhové zrychlení [m/s2] 
 

H = 1000 · (11,07 + 0)/1000 · 9,81 = 1,13 m 

Q = 1,85 m3/h 
 

 
 Obr. B. 2. 3. 2-1 Graf čerpadla, Zdroj: (katalog výrobce) 
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Návrh regulačních ventilů: 

 

Tlakové ztráty jednotlivých okruhů [kPa] 

 

OKRUH 1 = 11,07 kPa 

OKRUH 2 = 6,14 kPa 

OKRUH 3 = 6,38 kPa 

 

1 – 2 = 4,93 kPa 

1 – 3 = 4,69 kPa 

 

Qc1 = 0,16 l/s – návrh ventilu DN 15 

Qc2 = 0,11 l/s – návrh ventilu DN 10 

 

Navrhuji regulační ventily STAD. Jeho návrh provedu pomocí přiloženého grafu 

od výrobce. 
 

 
Obr. B. 2. 3. 2-2 Graf pro návrh vyvažovacích ventilů STAD, Zdroj: (katalog výrobce) 
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    V daném administrativním objektu budou navrženy 4 požární hydranty pro 

první zásah s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m. Bude uvažováno 

s maximálně třemi hadicovými systémy, které budou používány ve stejném 

čase. Potrubí bude provedeno z ocelového pozinkovaného potrubí.
 
 

∆𝑝𝑒 =
h · ρ ·g

1 000
 [kPa] 

h - rozdíl výškových úrovní [m] 

ρ - hustota vody [kg/m3] 

g - tíhové zrychlení [m/s2] 

 

∆𝑝𝑒 =
8,8 · 1000 ·9,81

1 000
 = 87,824 kPa 
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Dimenzování požárního vodovodu          

             

úsek Qa [l/s] 

Qd [l/s] l [m] DN v [m/s] R [kPa/m] l.R [kPa] ζ ΔpF [kPa] 
l.R + ΔpF 

[kPa] od do 
1,0 [l/s] 

přibývá celkem 

1 3 1 1 1 2,22 32 1,0 1,03 2,3 4 2 4,29 

2 3 1 1 1 2,24 32 1,0 1,03 2,3 5,5 2,75 5,06 

3 3 0 2 2 30,8 50 0,9 0,49 15,1 1,5 0,615 15,71 

4 6 1 1 1 1,95 32 1,0 1,03 2,0 2,5 1,25 3,26 

5 6 1 1 1 1,85 32 1,0 1,03 1,9 2,5 1,25 3,16 

6 6 0 2 2 9,5 50 0,9 0,49 4,7 4,5 1,845 6,50 

6 7 0 4 3 6,06 50 1,4 1,1 6,7 18,6 18,228 24,89 

           
ΔpRF 62,86 

           
 

           

             

Hydraulické posouzení:          

pdis ≧ pminFl + Δpe + ΔpwM + ΔpAp + ΔpRF          

450 kPa ≧ 200 + 87,824 + 0 + 0 + 63,86          

450 kPa ≧ 262,86 kPa          

VYHOVUJE          
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    Teplé a cirkulační potrubí musí být izolováno proti tepelným ztrátám dle 

vyhlášky 193/2007. V daném projektu bude izolace provedena z minerální vlny 

ROCKWOOL – FLEXOROCK. Trubní materiály jsou navrženy, jako vícevrstvé 

systému Ekoplastik - STABI PLUS.

 

𝑈𝑜 =
π

1

2·λt
·ln

d

d−2·st
+

1

2·λiz
·ln

D

d
+

1

αe·D

 [W/mK] 

 

λt - součinitel tepelné vodivosti trubky  

d - vnější průměr trubky [m] 

st - tloušťka stěny trubky [m] 

λiz - součinitel tepelné vodivosti izolace  

D = d + 2 · siz [m] 

αe - součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu 

 

- pro daný vzorec je vytvořen výpočtový program na webové stránce 

www.tzb.info.cz 

 

 

Izolace – ROCKWOOL - FLEXOROCK 

Rozměry izolace -  

Tloušťka siz = 25
mm 

  

Součinitel tepelné vodivosti λiz = 0,036
W/mK 

 

  

Trubka 
 

Rozměry trubky -  

Průměr d = 20
mm 

Tloušťka stěny st = 2,8
mm 

Součinitel tepelné vodivosti λt= 0,22
W / m K 

 

http://www.tzb.info.cz/
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Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007)  

 => Uo,193/2007 = 0.18 W / 

m K 

Součinitel prostupu 

tepla izolovaného 

potrubí 

Uo = 0.159 ≤ 0.18 W / m K => VYHOVUJE požadavkům 

vyhlášky č. 193/2007 

 

Izolace - ROCKWOOL - FLEXOROCK 

Rozměry izolace -  

Tloušťka siz = 30
mm 

  

Součinitel tepelné vodivosti λiz = 0,036
W / m K 

 

 

 

 

  

Trubka 
 

Rozměry trubky -  

Průměr d = 25
mm 

Tloušťka stěny st = 3,5
mm 

Součinitel tepelné vodivosti λt= 0,22
W / m K 

 

Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007)  

 => Uo,193/2007 = 0.18 W / m K 

Součinitel prostupu tepla 

izolovaného potrubí 

Uo = 0.167 ≤ 0.18 W / m K => VYHOVUJE 

požadavkům vyhlášky č. 193/2007 
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Izolace - ROCKWOOL - FLEXOROCK 

Rozměry izolace -  

Tloušťka siz = 40
mm 

  

Součinitel tepelné vodivosti λiz = 0,036
W / m K 

 

 

 

 

  

Trubka 
 

Rozměry trubky -  

Průměr d = 32
mm 

Tloušťka stěny st = 4,4
mm 

Součinitel tepelné vodivosti λt= 0,22
W / m K 

 

Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007)  

 => Uo,193/2007 = 0.18 W / m K 

Součinitel prostupu tepla 

izolovaného potrubí 

Uo = 0.17 ≤ 0.18 W / m K => VYHOVUJE 

požadavkům vyhlášky č. 193/2007 

 

Izolace - ROCKWOOL - FLEXOROCK 

Rozměry izolace -  

Tloušťka siz = 40
mm 

  

Součinitel tepelné vodivosti λiz = 0,036
W / m K 

 

 

 

 

  

Trubka 
 

Rozměry trubky -  
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Průměr d = 50
mm 

Tloušťka stěny st = 6,9
mm 

Součinitel tepelné vodivosti λt= 0,22
W / m K 

 

Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007)  

 => Uo,193/2007 = 0.27 W / m K 

Součinitel prostupu tepla 

izolovaného potrubí 

Uo = 0.231 ≤ 0.27 W / m K => VYHOVUJE 

požadavkům vyhlášky č. 193/2007 

 

Izolace - ROCKWOOL - FLEXOROCK 

Rozměry izolace -  

Tloušťka siz = 40
mm 

  

Součinitel tepelné vodivosti λiz = 0,036
W / m K 

 

 

 

 

  

Trubka 
 

Rozměry trubky -  

Průměr d = 75
mm 

Tloušťka stěny st = 10,3
mm 

Součinitel tepelné vodivosti λt= 0,22
W / m K 
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Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007)  

 => Uo,193/2007 = 0.34 W / m K 

Součinitel prostupu tepla 

izolovaného potrubí 

Uo = 0.316 ≤ 0.34 W / m K => VYHOVUJE 

požadavkům vyhlášky č. 193/2007 

Δ

Δl = Δt · α · L [m] 

Δt – rozdíl teplot při montáži a při provozu [°C] 

α – součinitel teplotní délkové roztažnosti (α = 0,05) 

L – výpočtová délka [m] 

c – materiálová konstanta (c = 25) 

ΔtTV = 45 °C 

ΔtC = 45 °C 

ΔtSV = 25 °C 

 

 

𝐿B = c ·  √de ·  Δl  [m]

úsek 

délka 

potrubí L 

[m] 

D 

[mm] 

teplá 

voda ΔL 

[mm] 

studená 

voda ΔL 

[mm] 

teplá voda, 

cirkulace 

[LB], [mm] 

studená voda 

[LB], [mm] 

1 6,65 25 14,96 8,31 483,52 360,39 

2 5,155 25 11,60 6,44 425,71 317,31 

3 2,35 25 5,29 2,94 287,43 214,24 

4 4,6 25 10,35 5,75 402,14 299,74 

5 9,13 75 20,54 11,41 981,29 731,41 

6 12,1 75 27,23 15,13 1129,68 842,01 

7 5,6 25 12,60 7,00 443,71 330,72 

8 14,7 75 33,08 18,38 1245,15 928,08 

9 32,7 75 73,58 40,88 1857,10 1.384,20 

10 4,1 50 9,23 5,13 536,92 400,20 

11 6,8 50 15,30 8,50 691,47 515,39 
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 Návrh vodoměru bude proveden podle vyjádření maximální rychlosti vody 

v objektu dle podkladů výrobce. Tlaková ztráta vodoměru byla zjištěna dle 

podkladů výrobce z grafického vyjádření. 

 

Návrh: 

- vodoměr SENSUS MeiStream, DN 40 

 

- minimální průtok ve vodoměru Qmin. = 0,5 m3/h 

- maximální průtok ve vodoměru Qmax. = 20 m3/h 

 

Tlaková ztráta ve vodoměru: 

 

- průtok Qd = 4,37 l/s = 15,72 m3/h 

- DN 40 

- tlaková ztráta vodoměru byla odebrána z grafu tlakových ztrát navrženého 

vodoměru, katalog vodoměru přiložen v příloze výrobců 

- 𝛥pWM = 2,0 kPa 
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 Obr. B. 2. 3. 6 Graf tlakových ztrát vodoměru, Zdroj: (katalog výrobce)

V daném objektu administrativní budovy jsou navrženy 2 kondenzační kotle, 

aby pokryly tepelné ztráty na vytápění objektu, které byly vypočítány 

zjednodušenou obálkovou metodou. Hodnota tepelné ztráty vyšla 98,6 kW. 

 

Návrh: 

1x kondenzační kotel Viesmann - VITOCROSSAL (45kW) - 3,87 m3/h 

1x kondenzační kotel Viesmann - VITOCROSSAL (60kW) - 5,16 m3/h 

 

 
 

 

𝐷 = K · √
Vr

1,82·Le

(pz+100)2−(pk+100)2

4,8

 [mm] 

K - konstanta pro zemní plyn 13,8

Vr - redukované množství plynu [m3/h]  

Le - ekvivalentní délka potrubí  
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pz - počáteční pracovní přetlak plynu (95 kPa) 

pk - koncový pracovní přetlak plynu (90 kPa) 

 

 

𝐷 = 13,8 · √
9,031,82·24

(95+100)2−(90+100)2

4,8
= 12,8 mm   

 

Návrh: 

- HDPE 100 SDR 11 – 25x3,0 mm  

 

Redukovaný odběr plynu Vr: 

 

Vr = K1 · V1 + K2 · V2 + K3 · V3 + K4 · V4 [m3/h] 

V1 - součet objemových průtoků spotřebičů pro přípravu pokrmů (varné desky) 

[m3/h] 

V2 – součet objemových průtoků lokálních topidel [m3/h] 

V3 - součet objemových průtoků všech kotlů [m3/h] 

V4 – součet objemových průtoků všech technologických plynových spotřebičů 

[m3/h] 

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

K2 - koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V2 (K2 = n-0,5) 

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

K4 - koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů  uvedených u V4 (K4 = n-0,1) 

 

Vr = 0 · 0 + 0 · 0 + (1-0,1 · 3,87 + 1-0,1 · 5,16) + 0 · 0 = 9,03 m3/h 
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Rychlost proudění plynu v potrubí v: 

Qskut. = Vr/pabs [m3/h] 

Qskut. = 9,03/2 = 4,5 m3/h = 1,25 · 10-3 m3/s 

v = 4 · Qskut./(π · D2) = (4 · 1,25 · 10-3)/(π · 0,0192) = 4,41 m/s < 20 m/s 

 

Předběžná tlaková ztráta HDU: 

 

L = 48,53 m 

le = 23,1 m 

∆pL = ∆pc / (L + le) = 100/(48,53 + 23,1) = 1,4 Pa 

∆pc - celková ztráta tlaku v ležatém potrubí v [Pa], která má dovolenou hodnotu 

∆pc = 100 Pa 

L - skutečná délka ležatého potrubí v [m], tj, délka od HUP až k 

nejvzdálenějšímu spotřebiči bez stoupacího vedení  

∑Le - součet ekvivalentních délkových přirážek pro tvarovky a armatury v [m] 

 

Výpočet dimenzí plynovodního potrubí: 

 

 

úsek Vr [m3/h] L [m] le [m] Δpi [Pa] DNTAB DNOCEL 

1 5,16 0,83 1,1 51,81 32 32 

2 9,03 47,7 21,6 1,44 40 40 
   suma 53,26 < 100 Pa 

       

- pro stoupací vedení a Δp = 2 Pa/m, Vr = 9,03 m3/h navrhuji dle tab. 

DN 40 

 

𝑉 =  
𝑄𝑛

𝑎 ·(1+
pz

10 000
)
 [m3] 

Qn - průtok regulátorem [m3/h] 

pz – výstupní tlak za regulátorem [Pa] 

a – koeficient při provozu hořáků (0 – 50 - 100 %) a = 576 

 

𝑉 =  
9,03

576 ·(1+
30

10 000
)

= 0,016 m3 

 

V < Vp [m3] 
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Vp – objem v plynovodním potrubí 

Vp = 0,056 m3

 

0,016 < 0,056 m3 VYHOVUJE 
 

 

Návrh podružného plynoměru pro administrativní budovu v hlavním 

domovním uzávěru (HDU), byl navržen potřebného maximálního průtoku 

plynu do objektu. 

 

Návrh: 

- plynoměr G6, Qmax. = 10 m3/h

V objektu jsou, navrženy 2 kondenzační kotle typu C vzduch pro spalování 

bude odebírán z venkovního prostoru a odváděn taktéž do venkovního 

prostoru, které budou umístěny do kotelny. Plynovodní potrubí k napojení do 

kotelny bude vedeno v podhledu. V podhledu budou provedeny větrací otvory 

s mřížkou. Pro místnost kotelny byly navrženy protipožární dveře se 

samozavíračem, dále jsou navrženy ochranné uzávěry pro včasné uzavření 

plynu při možné poruše, dané uzávěry jsou umístěny mimo místnost kotelny 

ve výšce 1,5 m. Požadavky na odvětrání kotelny budou provedeny pomocí 

vzduchotechnického zařízení. 
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Provádění: Novostavba administrativní budovy – zdravotně technické a 

plynovodní instalace 

 

Místo: Boskovice 

 

Investor: Soukromá firma 

 

Stupeň prováděné dokumentace: Projekt pro realizaci stavby 

 

Datum: 5/2017 

 

Vypracoval: Moštěk Jan

Řešeným objektem v dané bakalářské práci je novostavba administrativní 

budovy, která je rozdělena na 2 ucelené části. V jedné části se nachází 

administrativní provoz objektu, v druhé části se nachází technické místnosti, 

jídelna, hygienické místnosti a šatny určené pro provoz části průmyslového 

závodu. V projektu se řeší zdravotně technické a plynovodní instalace 

(kanalizace, vodovod, plynovod a přípojky). Navržené vnitřní instalace budou 

napojeny na stávající areálové sítě. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený. 

Jako podklad pro vypracování sloužila poskytnutá projektová dokumentace 

stavební části. 

    Při provádění je nutné dodržet podmínky městského úřadu, stavebního 

úřadu a zásady bezpečnosti práce.

Specifická denní potřeba vody 

 

administrativní pracovníci – 60 l/os.den 

pracovníci z průmyslového závodu – 30 l/os.den 

 

Průměrná denní potřeba vody Qp 

 

Qp = q · n [l/den] 
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n – počet osob 

q – spotřeba vody (l/osoba) 

 

Qp = 60 · 126 + 30 · 120 = 11 160 l/den 

 

Maximální denní potřeba vody Qm 

 

Qm = Qp · kd [l/den] 

- koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,5 

 

Qm = 11 160 · 1,5 = 16 740 l/den 

 

Maximální hodinová potřeba vody Qh 

 

Qh = Qm/t · kh [l/hod] 

- koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,9 

 

Qh = 16 740/11 · 1,9 = 2 892 l/hod 

 

Roční spotřeba vody Qr 

 

Qr = Qp · d [l/rok] 

d – pracovní dny 

 

Qr = 11 160 · 252 = 2 812 320 l/rok = 2 812,32 m3/rok

Denní potřeba teplé vody Qp 

 

Qp = q · n [l/den] 

n – počet osob 

q – spotřeba vody (l/osoba) 

 

Qp = (1400/100) · 20 + 40 · 2 + 126 · 2 + 48 · 25 + 72 · 10 = 2 772 l/den

Daný objekt se nachází v průmyslovém areálu, kde je vybudována oddílná 
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stoka DN 250. Z daného objektu budou ústit 3 nově zřízené splaškové 

kanalizace každá z nich, bude mít vybudovanou kanalizační přípojku z PVC KG, 

průřezy jednotlivých svodných splaškových kanalizací mají rozdílné průměry 

potrubí, svodné potrubí S1-S2´ má DN 110, svodné potrubí S11-S12´ má DN 

110 a svodné potrubí S19-S20´má DN 125. Dané svodné potrubí budou 

napojena na stávající areálovou splaškovou kanalizaci DN 250 nálepkovou 

odbočkou. Průtok odpadních vod činí hodnotu 10,0 l/s. Po vyústění svodných 

potrubí z objektu je před objektem provedena revizní šachta ø 1000 mm. 

    Potrubí přípojky S1-S2´ bude ve spádu 5 %, potrubí přípojky S11-S12´ bude 

ve spádu 9 % a potrubí přípojky S19-S20´ bude ve spádu 3 %. Potrubí bude 

uloženo na pískovém podsypu o tloušťce 150 mm, dále bude proveden obsyp 

pískem tloušťky 300 mm, na daný zásyp bude položena bílá výstražná fólie 

šířky 300 mm. Následně bude výkop zasypán a vytěženou zeminou a bude v 

dostatečné únosnosti zhutněn.

Vodovodní potrubí bude k areálovému vodovodnímu řadu napojeno 

potrubím z materiálu HDPE 100 SDR 11 ø 90x8,2 mm napojeno navrtávacím 

pasem s uzávěrem a zemní soupravou. Přetlak vody v místně napojení na 

vodovodní areálový řad se pohybuje okolo hodnoty 0,45 MPa. Výpočtový 

průtok potrubím určený dle ČSN 75 5455 je 4,37 l/s. Vodoměrná souprava s 

vodoměrem DN 40 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna ve skřínce v 

místnosti hygienického zázemí. 

    Potrubí vnějšího vodovodu bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 

mm a obysypáno pískem v tloušťce 300 mm nad povrchem potrubí. Nad 

vodovodní potrubí se ve výšce 300 mm nad povrchem potrubí umístí do 

výkopu výstražná fólie. Následně bude výkop zasypán a vytěženou zeminou a 

bude v dostatečné únosnosti zhutněn. 

    Hlavní přívodní ležaté potrubí od napojení areálového rozvodu do objektu 

povede v hloubce 1,0 m pod terénem vně budovy a do objektu vstoupí z nově 

vybudované vodovodní montážní šachty.

Domovní plynovod bude proveden dle normy ČSN EN 1775 a TPG 704 01. 

Hlavní uzávěr a plynoměr je umístěna na začátku areálu průmyslového závodu 

na hranici pozemku. Pro administrativní budovu je navržen hlavní domovní 

uzávěr s podružným plynoměrem. Areálový plynovod je navržen jako 

středotlaký a v hlavním domovním uzávěru je navržen regulátor na regulaci 

nízkotlakého domovního plynovodu. Plynovodní přípojka bude provedena z 

potrubí HDPE 100 SDR 11 25x3,0 mm, redukovaný odběr plynu přípojkou činí 
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hodnotu 9,03 m3/h. Přípojka bude napojena na areálový STL plynovodní řad    

ø 90-PE. 

    Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a 

obsypáno pískem v tloušťce 300 mm nad povrchem potrubí. Následně bude 

výkop zasypán a vytěženou zeminou a bude v dostatečné únosnosti zhutněn.

Dané svodné potrubí budou napojena na stávající areálovou splaškovou 

kanalizaci DN 250. Průtok odpadních vod činí hodnotu 10,0 l/s. Po vyústění 

svodných potrubí z objektu je před objektem provedena revizní šachta ø 1000 

mm. 

    Z daného objektu budou ústit 3 nově zřízené splaškové kanalizace každá 

z nich, bude mít vybudovanou kanalizační přípojku z PVC KG, průřezy 

jednotlivých svodných splaškových kanalizací mají rozdílné průměry potrubí, 

svodné potrubí S1-S2´ má DN 110, svodné potrubí S11-S12´ má DN 110 a 

svodné potrubí S19-S20´má DN 125. 

    Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním 

prostředím, dle výkresové dokumentace. Odpadní potrubí bude vedeno v 

instalační šachtě společně s vodovodním potrubím. Připojovací potrubí budou 

vedena v instalačních před stěnách a pod omítkou. Splašková svodná, odpadní, 

připojovací a větrací potrubí budou vedena v polypropylenu HT a budou 

upevněna ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou.  

    Vnitřní kanalizace je navržena a bude provedena a odzkoušena dle normy 

ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 

    Potrubí vnější splaškové kanalizace bude uloženo v zemi na pískovém 

podsypu tloušťky 150 mm a obysypáno pískem v tloušťce 300 mm nad 

povrchem potrubí. Nad potrubím se ve výšce 300 mm nad povrchem potrubí 

umístí do výkopu výstražná fólie.

 Pro odvodnění srážkové vody z administrativní budovy bude vybudována 

nová část areálové dešťové kanalizace DN 250, která se napojí na stávající 

areálovou dešťovou kanalizaci v místě revizní šachty ø 1000 mm. Pro odvod 

srážkové vody ze střechy bude provedeno kanalizační potrubí z materiálu PVC 

KG dle výpočtového návrhu jsou navrženy dimenze potrubí, které budou ústit 

do nově vybudované areálové dešťové kanalizace a z ní budou ústit do 

retenční nádrže umístěné pod areálovou silniční komunikací. Celkový průtok 

srážkových odpadních vod je 28,0 l/s. 
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    Svodná potrubí povedou v zemi vně budovy a napojí se na nově 

vybudovanou areálovou dešťovou kanalizaci. Po určitých vzdálenostech nově 

navržené areálové dešťové kanalizace jsou umístěny revizní šachy ø 1000 mm. 

    Srážková vody ze střechy bude svedena do střešních vtoků a okapových 

žlabů. Takto bude svedena největší část střechy, nad částí půdorysu je 

provedena plochá střecha s atikou, kde jsou srážkové vody odvedeny pomocí 

dešťových vpustí. Voda z parkoviště bude odvedena samospádem do 

zasakovacího příkopu. Vnější dešťová odpadní potrubí budou vedena po 

fasádě (pozinkovanou ocelí). 

   Potrubí vnější dešťové kanalizace bude uloženo v zemi na pískovém podsypu 

tloušťky 150 mm a obysypáno pískem v tloušťce 300 mm nad povrchem 

potrubí. Nad potrubím se ve výšce 300 mm nad povrchem potrubí umístí do 

výkopu výstražná fólie.

Pro regulovaný odtok srážkových vod z nově vybudované dešťové kanalizace 

objektu bude zřízena retenční nádrž. Konstrukce retenční nádrže bude z bloků 

AS-NIDAFLOW, provedena ve dvou řadách nad sebou z 8 bloků, retenční objem 

8 bloků činí celkem 23,04 m3. Bloky daného systému jsou vyrobeny 

z polypropylenu a jsou navrženy pro retenční zařízení na srážkovou vodu. 

Rozměry bloku jsou 2400x520x1200 mm (délka/výška/šířka), akumulační 

prostor bloků je až 95 % jejich objemu. Navržená retenční nádrž je uložena pod 

zpevněnou asfaltovou silnicí, v hloubce dle katalogu výrobce. 

Postup uložení retenčního zařízení: 

    Nejdříve se provede dle daného návrhu výkop pro uložení bloků, který musí 

být zapažen záporovým pažením a minimálně o 500 mm větší na každé straně, 

dále se provede položení hydroizolační fólie, potom se správně osadí revizní a 

spojovací šachty včetně napojení potrubí navržených dimenzí, po navržení 

potrubí se provede montáž drenážního potrubí daného systému. Dále již 

pokračujeme uložením samotných retenčních bloků dle podkladu výrobce, po 

této montáži se musí provést uložení odvzdušňovacího potrubí a na konec 

přichází překrytí geotextílií. Po takto provedené práci se provede kontrola 

správnosti provedené práce a následují na řadu zásypové práce. Podsyp bude 

proveden ze štěrku frakce 16/32 mm.

    Pro odvodnění parkoviště bude proveden zasakovací příkop. Srážkové vody 

budou z povrchu parkoviště odvedeny ve spádu přes přerušovaný betonový 

obrubník do zasakovacího příkopu, který bude zatravněn. Zasakovací objem 
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byl vypočítán ve výpočtové části. Na daný objem byl navržen zasakovací příkop 

s objemem 2,1 m3.

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody k 

areálovém vodovodním řadu. Vodovodní potrubí bude k areálovému 

vodovodnímu řadu napojeno potrubím z materiálu HDPE 100 SDR 11 ø 90x8,2 

mm napojeno navrtávacím pasem s uzávěrem a zemní soupravou. Přetlak 

vody v místně napojení na vodovodní areálový řad se pohybuje okolo hodnoty 

0,45 MPa. Výpočtový průtok potrubím určený dle ČSN 75 5455 je 4,37 l/s. 

Vodoměrná souprava s vodoměrem DN 40 a hlavním uzávěrem vody bude 

umístěna ve skřínce v místnosti hygienického zázemí. 

    Potrubí vnějšího vodovodu bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 

mm a obysypáno pískem v tloušťce 300 mm nad povrchem potrubí. Nad 

vodovodní potrubí se ve výšce 300 mm nad povrchem potrubí umístí do 

výkopu výstražná fólie. 

    Hlavní přívodní ležaté potrubí od napojení areálového rozvodu do objektu 

povede v hloubce 1,5 m pod terénem vně budovy a do objektu vstoupí z nově 

vybudované vodovodní montážní šachty. 

    Podlažní rozvodná potrubí budou vedena v podhledu v chodbách a z 

hlavního vedení budou dále potrubí ústit do daných místností. Připojovací 

potrubí budou vedena v instalačních před stěnách a pod omítkou. Stoupací 

potrubí bude vedeno v instalačních šachtách společně s odpadními potrubími 

kanalizace. 

    Teplá voda bude připravována v zásobníkovém ohřívači REGULUS R0BC 

2000 l, ohřívaném pomocí navržených plynových kondenzačních kotlů. Na 

přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru, osazen i 

zpětný ventil, pojistný ventil, výtokový kohout a tlakoměr. Na odvodu teplé 

vody do ohřívače budou umístěny uzávěr a výtokový kohout. Na cirkulačním 

potrubí budou umístěny uzávěr, výtokový kohout, filtr, zpětný ventil a 

čerpadlo. 

    Vnitřní vodovod je navržen podle normy ČSN 75 5409. Montáž a tlakové 

zkoušky vnitřního vodovodu budou prováděny podle ČSN EN 806-4 a ČSN 75 

5409. Vnitřní vodovod bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 a ČSN 

75 5409. 

    Materiálem potrubí uvnitř objektu bude potrubí Wavin Ekoplastik STABI 

PLUS. Jako tepelná izolace bude použito potrubí izolační pouzdro s polepem 

hliníkovou fólií ROCKWOOL - FLEXOROCK tloušťky 25 - 40 mm. Potrubí vně 

domu bude vedeno pod terénem z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze 
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plastové potrubí 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 objektu bude ke 

stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. 

    Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a 

obsypáno pískovým obsypem tloušťky 300 mm nad povrch potrubí. Jako 

uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na 

pitnou vodu. 

Požární vodovod:

V objektu se nacházejí 4 požární hydranty DN 25 pro první zásah s tvarově 

stálou hadicí délky 30 m o průměru hubice 10 mm s dostřikem maximálně 10 

m. Navržený materiál pro potrubí požárního vodovodu je pozinkované ocelové 

potrubí. 

 

Plynové spotřebiče: 

 

- 1x kondenzační kotel Viesmann - VITOCROSSAL (45kW) - 3,87 m3/h 

- 1x kondenzační kotel Viesmann - VITOCROSSAL (60kW) - 5,16 m3/h 

    Plynové kotle jsou navrženy v provedení C vzduch pro spalování, bude 

odebírán z venkovního prostředí a odváděn taktéž do venkovního prostředí. 

Oba kondenzační plynové kotle budou mít společný komínový systém a budou 

provedeny jako zavěšené nástěnné. Sání vzduchu pro spalování a odkouření 

bude provedeno přes koaxiální komínový systém Schiedel o průměru 

průduchu 200 mm. Montáž kotlů musí být provedena dle podkladů a návodu 

výrobce a dle ČSN 33 2000-7-701. 

   Domovní plynovod bude proveden dle normy ČSN EN 1775 a TPG 704 01. 

Hlavní uzávěr a plynoměr je umístěna na začátku areálu průmyslového závodu 

na hranici pozemku. Pro administrativní budovu je navržen hlavní domovní 

uzávěr s podružným plynoměrem. Areálový plynovod je navržen jako 

středotlaký a v hlavním domovním uzávěru je navržen regulátor na regulaci 

nízkotlakého domovního plynovodu. Ležaté potrubí bude vedeno podél stěny 

výrobní haly a plynovodní potrubí k napojení do kotelny bude vedeno 

v podhledu. V podhledu budou provedeny větrací otvory s mřížkou. Prostupy 

vedeného potrubí zdmi budou provedeny v ochranné trubce. Potrubí uvnitř 

objektu bude upevněno ocelovými objímkami ke stavebním konstrukcím. 

    Navrženým materiálem plynovodu uvnitř objektu bude ocelové závitové 
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potrubí spojované svařováním na požadovanou pevnost svaru. Potrubí vedené 

v zemi vně objektu bude provedeno z HDPE 100 SDR 11 na vstupu do objektu 

bude proveden ochranná trubka. 

    Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a 

obsypáno pískem v tloušťce 300 mm nad povrchem potrubí. Jako uzávěry 

budou použity kulové kohouty. 

    Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedeny zkoušky na 

plynovodu dle norem. Budou provedeny zkoušky pevnosti a těsnosti 

plynovodního potrubí dle 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 žlutou barvou.

Zařizovací předměty budou použity podle sestav specifikovaných v legendě 

zařizovacích předmětů. Záchodové mísy budou kombinované a závěsné. U 

umyvadel budou použity nástěnné baterie. U dřezů budou použity stojánkové 

směšovací jednopákové baterie. Sprchové baterie budou navrženy jako 

nástěnné. U výlevky budou navrženy nástěnné baterie. Pisoárové mísy budou 

mít ruční splachovací zařízení. Sprchové kouty v místnosti pro osobní hygienu 

zaměstnanců průmyslové haly budou mít proveden podlahy odtok pomocí 

podlahových vpustí. Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti 

zpětnému nasátí vody podle ČSN EN 1717 A ČSN 75 5409. 

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

1,0 m. Tak kde bude potrubí uloženo do násypu je třeba násyp předem dobře 

zhutnit na požadovanou pevnost. Při provádění všech zemních prací musí být 

dodržovány zásady bezpečnosti práce pro danou pracovní činnost. Výkopy o 

hloubce větším než 1,3 m je nutno zapažit příložným pažením. Výkopy je nutno 

zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob a označit výstražnou cedulí. 

Případnou podzemní vodu je třeba y výkopu odčerpat. Výkopek bude po dobu 

výstavby uložen podél rýh v dostatečné vzdálenosti a přebytečná zemina bude 

odvezena na předem zajištěnou skládku zeminy. Před prováděním zemních 

prací je nutné, aby provozovatel všech inženýrských sítí tyto sítě vytyčil (u 

provozovatelů objedná investor nebo dodavatel stavby). Při křížení nebo 

souběhu s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržovány vzdálenosti dle 

platných norem ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 

33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto inženýrských sítí. Při 
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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 bez 

použití motorového nářadí, aby nedošlo k poškození křížení daných 

inženýrských sítí. Obnažené křížené inženýrské sítě je při zemních pracích 

nutno zabezpečit proti možnému poškození od pracovníků. Před zásypem 

výkopů budou provozovatelé obnažených inženýrských sítí přizváni ke kontrole 

jejich stavu a bude proveden zápis do stavebního deníku o dané kontrole. Po 

dané kontrole bude proveden zásyp rýh dle navržených předpokladů. Bude 

proveden pískový obsyp s požadovaným zhutněním na požadovanou únosnost 

a dále bude proveden zásyp z vykopané zeminy, která byla uložena vedle rýh, 

která bude taktéž hutněna na požadovanou únosnost. Lože a obsypy u křížení 

inženýrských sítí budou uvedeny do původního stavu.

OZNAČENÍ 

NA 

VÝKRESE 

POPIS SESTAVY POČET 

SESTAV 

WC1 STOJÍCÍ KOMBINAČNÍ MÍSA BÍLÁ – JIKA OLYMP 

NAPOJOVACÍ KOLENO PRO ZÁCHODOVOU MÍSU BÍLÉ 

S KULOVM KLOUBEM 

ROHOVÝ VENTIL + PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKA 

ZÁCHODOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ PLASTOVÉ JIKA OLYMP  

7 
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WC2 ZÁCHODOVÁ MÍSA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ BÍLÁ 

S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM – JIKA TIGO  

INSTALAČNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNOU MÍSU PRO 

PŘEDEZDĚNÍ GEBERIT DUOFIX 

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO ZÁCHODOVOU MÍSU 

GEBERIT SIGMA, BÍLÉ 

ZÁCHODOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ PLASTOVÉ JIKA TIGO 

7 

PM KERAMICKÁ PISOÁROVÁ MÍSA – JIKA PRO URINAL 

DOMINO 

INSTALAČNÍ PRVEK PRO PISOÁR GEBERIT DUOFIX 

UNIVERSAL 

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO PISOÁR SIGMA BÍLÉ 

BEZ OTVORU PRO SPLACHOVÁNÍ 

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA K PISOÁRU PLASTOVÁ BÍLÁ 

8 

U UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ BEZ OTVORU PRO 

BATERII – JIKA LYRA PLUS 

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ PLASTOVÁ BÍLÁ 

BATERIE UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ JIKA LYRA 

S RAMÉNKEM 210 mm 

21 

DJ SMALTOVANÝ DŘEZ Blanco DALGO 

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ PLASTOVÁ BÍLÁ 

DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE CHROMOVÁ 

S OTOČNÝM EXCENTRICKÝM VÝTOKOVÝM RAMÉNKEM 

2 x ROHOVÝ VENTIL POCHROMOVANÝ 

PŘEDFRÉZOVANÉ OTVORY PRO VYKLEPNUTÍ 

4 

SM KERAMICKÁ SPRCHOVÁ MÍSA ČTVRTKRUH TIGO 

SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA 

NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU 

1 
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DRŽÁK RUČNÍ SPRCHY CHROMOVÝ 

SPRCHOVÁ ROHOVÁ ZÁSTĚNA 

VL SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VÝLEVKA S MŘÍŽKOU – JIKA MIRA 

NÁSTĚNNÁ BATERIE LYRA S RAMÉNKEM 210 mm 

ROHOVÝ VENTIL + PŘIPOJOVACÍ HADIČKA 

SPLACHOVACÍ TRUBKA KOMPLET 

2 

VP1 PODLAHOVÁ VPUSŤ HL3100Pr 

NEREZOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽKA 

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRIMUS 

max. PRŮTOK 0,8 l/s (DN50) 

11 

VP2 PODLAHOVÁ VPUSŤ HL3100 

NEREZOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽKA 

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRIMUS 

max. PRŮTOK 1,4 l/s (DN75) 

1 

VP3 PODLAHOVÁ VPUSŤ HL3100 

NEREZOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽKA 

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRIMUS 

max. PRŮTOK 2,0 l/s (DN110) 

1 
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Cílem dané bakalářské práce bylo provést návrh zdravotně technické a 

plynovodní instalace daného objektu novostavby administrativní budovy, která 

byla provedena, jako přístavba k halovému objektu v průmyslovém závodu. 

    Teoretická část A se zabývá tématem kotelen a dále popis navržené kotelny v 

dané budově. 

    Ve výpočtové části B jsou zahrnuty vzorce a výpočty potřebné pro návrh 

zadaných instalací pro daný objekt. 

   Část C obsahuje technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a legendu 

zařizovacích předmětů. Daná část je vedena ve stupni projektové dokumentace 

pro realizaci stavby.



97 

 

Ing. DLOUHÝ, Tomáš, CSc. Kotelny a kogenerační jednotky. 1. vyd. ČVUT Praha 

FSI 

 

Ing. PŘIBYLA, Zdeněk. Nízkotlaké kotelny se zařízeními na plynná paliva. Praha, 

2012. ISBN 978-80-7328-275-2. 

 

ŽABIČKA, Zdeněk a Jakub VRÁNA. Zdravotně technické instalace. 1. vyd. Brno: 

ERA, 2009, ix, 221 s. Technická knihovna. ISBN 978-80-7366-139-7. 

 

VAVŘIČKA, Roman, Jakub VRÁNA a Zdeněk POSPÍCHAL. Příprava teplé vody. 

1.vyd. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. ISBN 978-80-02-02713-

3. 

 

Ing. VALIŠ, Ivan a Ing. Jakub VRÁNA, Ph.D. Příručka s praktickými radami pro 

zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. Praha: GAS, 2013, 

ix, 122 s. ISBN 978-80-7328-292-9. 

 

NORMY: 

 

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

instalace 

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

a projektování 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

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

a projektování 

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 

 

VYHLÁŠKY: 

 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. – kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 

Vyhláška č. 120/2011 Sb. – kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 

428/2001 Sb.., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a 
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kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 193/2007 Sb. – kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 

energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 

chladu 

Vyhláška č. 21/1979 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhláška č. 91/1993 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění 

bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 

 

TECHNICKÁ PRAVIDLA: 

 

TPG 704 01 Odběrné plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva 

v budovách 

TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz 

TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým 

výkonem větším než 100 kW 

 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE: 

 

Ing. POČINKOVÁ, Marcela, Ph.D. BT01 - TZB II. – VYTÁPĚNÍ. Dostupnost na 

www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni.htm (accessed duben 29, 2017) 

www.tzb-info.cz. Dostupnost na 

http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/8052-junkers-tipy-pro-topenare-

xviii-instalace-a-zapojeni-plynoveho-zavesneho-kotle 

(accessed květen 13, 2017)

http://www.jika.cz (accessed květen 6, 2017) 

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j 

http://www.wavin.cz 

http://www.rockwool.cz 

http://www.kuchynsky-drez.cz 

 

POUŽITÝ SOFTWARE: 

 

Microsoft Word 2013 

Microsoft Excel 2013 

AutoCAD 2016 

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni.htm
http://www.tzb-info.cz/
http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/8052-junkers-tipy-pro-topenare-xviii-instalace-a-zapojeni-plynoveho-zavesneho-kotle
http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/8052-junkers-tipy-pro-topenare-xviii-instalace-a-zapojeni-plynoveho-zavesneho-kotle
http://www.jika.cz/
http://www.fce.vutbr.cz/
http://www.wavin.cz/
http://www.rockwool.cz/
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TV – teplá voda 

SV - studená vody 

C - cirkulační potrubí  

KK – kulový kohout  

KK SV – kulový kohout s vypouštěním  

VKK – vypouštěcí kohout  

PV – pojistný ventil  

ZV – zpětný ventil  

HDU – hlavní domovní uzávěr plynu 

NTL – nízkotlaký plynovod 

STL - středotlaký plynovod  

DN – jmenovitá světlost  

PVC – polyvinylchlorid  

PP – polypropylen  

RŠ – revizní šachta  

WC – záchodová mísa  

PM – pisoárová mísa  

U – umyvadlo  

VL – výlevka 

VN - vanička na nohy  

SM – sprchová mísa  

S – sprcha  

VP – podlahová vpusť
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D. 1. 1 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (1:500) 

D. 1. 2 – SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (1:250)

D. 2. 1 – PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE (1:50) 

D. 2. 2 – PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE (1:50) 

D. 2. 3 – ZÁKLADY KANALIZACE (1:50) 

D. 2. 4 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – ROZVINUTÉ ŘEZY (1:50) 

D. 2. 5 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – PODÉLNÝ ŘEZ 1 (1:50) 

D. 2. 6 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – PODÉLNÝ ŘEZ 2 (1:50) 

D. 2. 7 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ – PODÉLNÉ A ROZVINUTÉ ŘEZY (1:50) 

D. 2. 8 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ – PODÉLNÝ ŘEZ (1:50) 

D. 2. 9 – DETAIL – RETENČNÍHO ZAŘÍZENÍ (1:20) 

D. 2. 10 – PŘÍČNÝ ŘEZ - ZASAKOVACÍHO PŘÍKOPU (1:20) 

D. 2. 11 - VÝPOČETNÍ SCHÉMA SVODŮ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

D. 3. 1 – PŮDORYS 1.NP - VODOVOD (1:50)

D. 3. 2 – PŮDORYS 2.NP – VODOVOD (1:50) 

D. 3. 3 – AXONOMETRIE – VODOVOD (1:50) 

D. 3. 4 – PODÉLNÝ ŘEZ VNĚJŠÍM DOMOVNÍM VODOVODEM (1:50) 

D. 3. 5 – VODOMĚRNÁ SESTAVA (1:10) 

VÝPOČTOVÉ SCHÉMA – ODBĚROVÝ DIAGRAM 
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D. 4. 1 – PŮDORYS 1.NP – PLYNOVOD (1:50) 

D. 4. 2 – AXONOMETRIE – PLYNOVOD (1:50) 

D. 4. 3 – PODÉLNÝ ŘEZ VNĚJŠÍM DOMOVNÍM PLYNOVODEM (1:50)


