
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV  
INSTITUTE OF BUILDING SERVICES  

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE A PLYNOVOD 
VE VÝROBNÍM ZÁVODU  
SANITARY INSTALLATIONS AND GAS PIPELINE IN THE FACTORY  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Petra Strnadová  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. ALENA VAŠČÁKOVÁ  

BRNO 2019  



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 
formou studia  

Studijní obor  3608T001 Pozemní stavby  

Pracoviště  Ústav technických zařízení budov  

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Student  Bc. Petra Strnadová  

Název  
Zdravotně technické instalace a plynovod ve výrobním 
závodu  

Vedoucí práce  Ing. Alena Vaščáková  

Datum zadání  31. 3. 2018  

Datum odevzdání  11. 1. 2019  

V Brně dne 31. 3. 2018  

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



PODKLADY A LITERATURA  
1. Stavební dokumentace zadané budovy 

2. Aktuální legislativa ČR 
3. České i zahraniční technické normy 
4. Odborná literatura 
5. Zdroje na internetu 

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Práce bude zpracována v souladu s platnými předpisy (zákony, vyhlášky, normy) pro navrhování zařízení 
techniky staveb a bude obsahovat části: 
A. Analýza tématu, cíle a metody řešení  
Analýza zadaného tématu, normové a legislativní podklady 
Cíl práce, zvolené metody řešení 
Aktuální technická řešení v praxi 
Teoretické řešení (s využitím fyzikální podstaty dějů) 
Řešení využívající výpočetní techniku a modelování 
B. Aplikace tématu na zadané budově - koncepční řešení  
Návrh technického řešení ve 2 až 3 variantách v zadané specializaci (včetně doložených výpočtů) 
v rozpracovanosti rozšířeného projektu pro stavební povolení: půdorysy v měřítku 1:100, stručná 
technická zpráva  
Ideové řešení navazujících profesí TZB (UT, VZT) v zadané budově 
Hodnocení navržených variant řešení z hlediska vnitřního prostředí, uživatelského komfortu, 
prostorových nároků, ekonomiky provozu, dopadu na životní prostředí apod. 
C. Technické řešení vybrané varianty 
Technické realizační řešení zadané specializace s grafickými i textovými výstupy 

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, 
že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Alena Vaščáková 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

  



ABSTRAKT  

Diplomová práce je zaměřena na odvádění splaškových a dešťových odpadních vod, 

zásobování pitnou a požární vodou a dodávku plynu k plynovým spotřebičům. 

Teoretická část se zabývá odpadní vodou a jejím využíváním. Technická část práce řeší 

vnitřní rozvody zdravotně technických a plynovodních instalací ve vybrané variantě.  
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technická zařízení, domovní plynovod. 

ABSTRACT  

Diploma thesis is aimed to drainage of the sewerage and rain waters, drinkable water 

and fire-extinguishing water supply and supply of the gas to the gas appliances. 

Theoretical part is dealing with the sewerage water and its usage. Technical part is 

dealing with the building water distribution to sanitary installations and gas installations 

in the chosen solution. 

KEYWORDS  

rain water, usage of rainwater, sewerage system, building water system, drainage, 

drinkable water supply, fire-extingushing water supply, gas supply, sanitary installations, 

gas main 
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ÚVOD 

Úkolem této diplomové práce je navrhnout zdravotně technické a plynovodní instalace 

ve výrobním závodě. V objektu se nachází rovněž administrativní část. 

Práce je rozdělena do tří okruhů. Část A je teoretická a zabývá se analýzou zadání, 

legislativními a normovými požadavky potřebnými k návrhu zdravotně technických 

instalací. Hlavní část teoretické práce pojednává o zpětném využívání povrchových 

srážkových vod. 

Část B řeší zdravotně technické instalace v daném objektu v několika variantách. 

Vybraná varianta obsahuje podrobné výpočty.  

V části C je zpracována technická zpráva. 

Projekt je doplněn o jednotlivé výkresy a výpočtová schémata jednotlivých instalací. 
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A.1. ANALÝZA TÉMATU, CÍLE A METODY ŘEŠENÍ 

A.1.1 Analýza zadaného tématu 

Zadaným tématem diplomové práce je návrh zdravotně technických a plynovodních 

instalací ve výrobním objektu. Jedná se o technické řešení odvodu odpadních 

a  srážkových vod z objektu, zásobování pitnou a teplou vodou k zařizovacím 

předmětům a dodávky zemního plynu k plynovým spotřebičům. Rovněž byl vznesen 

požadavek na využívání srážkových vod z rozsáhlých střech, která se po předčištění 

využije jako provozní voda pro splachování a závlahu. Navržené zdravotně technické 

instalace by měly plnit funkci v požadovaném rozsahu a vyhovovat normovým 

a provozním požadavkům.  

Podkladem pro vypracování byla projektová dokumentace stavebního řešení objektu. 

Řešenou stavbou je samostatně stojící výrobní závod. Převážnou část budovy tvoří 

průmyslová hala. Zaměstnanci výroby mají k dispozici hygienická zařízení v 1 NP. 

Hygienické zázemí tvoří toalety odděleny pro ženy a muže zvlášť. Dál jsou k dispozici 

umývárny  se sprchami. Kromě průmyslových prostor je v budově i administrativní část 

převážně umístěna v 2 NP. Správní prostory mají vlastní hygienická zařízení. Personál zde 

má k dispozici i kuchyňku.  

Objekt je napojen na stávající sítě veřejné potřeby vodovodní přípojkou, přípojkou 

na jednotnou kanalizaci a plynovodní přípojkou.  

A.1.2 Legislativní podklady 

 Vyhláška č. 252/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na 

pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 

 Vyhláška č. 120/2011 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláškách Ministerstva 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 

 Vyhláška 194/2007 Sb., kterou se stanovují pravidla pro vytápění a dodávku teplé 

vody, přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů  

A.1.3 Normové podklady 

 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 EN 806–2 – Navrhování vnitřních vodovodů 

 ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 

 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

 ČSN EN 1717 – Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech 

a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným 

průtokem 

 ČSN EN 1694–1 Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 1: Zařízení 

pro využití srážkových vod 

 ČSN EN 12056–2 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy: Odvádění splaškových 

odpadních vod – Navrhování a výpočet 
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 ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod DIN 

1989–1:2001–10 Rainwater harvesting systems – Part 1: Planning, installation, 

operation and maintenance 

A.1.4 Cíl práce a zvolené metody řešení 

Cílem této diplomové práce je navrhnutí zdravotně technické a plynovodní instalace ve 

výrobním závodě. Jednotlivá řešení instalací jsou navržena dle příslušných norem, 

právních předpisů a platných fyzikálních dějů.  

V diplomové práci jsou použity hlavně numerické metody řešení. Pro převážnou část 

výpočtů je využit tabulkový program Excel. Užitečná byla i metoda grafická, ve které jsou 

uplatněny výstupy numerické metody, případně podklady od výrobce k odečtení 

hodnoty z grafu.  

Cíl teoretické části práce je přiblížit zpětné využití srážkových vod. Jsou zde shrnuty 

všechny možnosti řešení. 

Klíčovým výstupem diplomové práce je podrobný projekt výkresové dokumentace pro 

zdravotně technické instalace řešeného objektu s doložením potřebných výpočtů. 

A.1.5 Aktuální technická řešení v praxi 

Pro větší města je v dnešní době samozřejmostí možnost napojení na sítě pro veřejnou 

potřebu. Zatímco v dřívějších dobách se odpadní vody vypouštěly bez jakéhokoli čištění 

do povrchových vod, dnes to již z hygienických důvodů možné není. Nyní je snahou, 

aby co nejvíce měst mělo svoji vlastní čistírnu odpadních vod a díky tomu byl minimální 

dopad na životní prostředí. Pokud stoková síť k dispozici není, jsou odpadní vody 

odvedeny do podzemní jímky, která musí být vodotěsná a plynotěsná.  

Pro vnitřní kanalizace se využívají moderní materiály a to hlavně plasty. V první řadě 

se jedná o plastové potrubí z polypropylenu, polyetylenu a z PVC. Pokud to dovolí 

provozovatel sítě, je možné vybudovat z plastu i kanalizační přípojku.  V opačném 
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případě se přípojka navrhuje například z kameninového potrubí. Odpadní vody 

se  z objektu odvádí gravitačním systémem kanalizace. Je však možnost použít 

i  podtlakové odvodnění pro rozlehlé půdorysné plochy, kde by potrubí nešlo spádovat 

pro gravitační systém.  Srážkové vody se primárně zbavujeme zasakováním na pozemku 

nebo retencí. Nejméně vhodné řešení je odvádění srážkové vody do stoky. Kvůli tenčícím 

se zásobám pitné vody a snahy o úsporu energie, se začaly využívat šedé a srážkové vody 

v budovách. Aby to bylo možné, musí se jednotlivé odpadní vody vést odděleně. Šedé 

vody se následně předčistí na provozní vodu, kterou je možné splachovat toalety, prát 

prádlo či kropit trávník.  

Plastové materiály se používají i pro vnitřní vodovody. Jsou levné a nehrozí riziko koroze. 

Kvalita materiálů musí být taková, aby nedošlo ke zhoršení hygienických vlastností pitné 

vody. Dle normy je kladen požadavek na životnost potrubí, který je minimálně 50 let. 

Takováto trvanlivost plastového potrubí ještě není praxí ověřená, proto je nutné dobře 

si rozmyslet, do jaké budovy ho použijeme. Vzhledem k velké roztažnosti plastového 

potrubí nesmíme zapomenou na kompenzátory. Další normou přípustné materiály jsou 

měď a nerezová ocel. Spoje měděného potrubí mohou být provedeny pájením nebo 

lisovacími fitinky, stejně tak jako u potrubí z nerezové oceli.  

Ohřev pitné vody bývá řešen zásobníkovým nebo průtokovým ohřívačem. V rozsáhlých 

rozvodech je výhodné použít cirkulační potrubí. U cirkulačního potrubí se výhradně 

využívá systém s nuceným oběhem vody, který je zajištěn cirkulačním čerpadlem. 

U  nejmodernějších čerpadel není nutné nastavení otáček čerpadla. Čerpadlo samo 

sleduje provozní parametry soustavy a podle toho si zvolí optimální provozní bod. 

Ve výsledku to znamená výraznou úsporu elektrické energie. Pro vyvážení cirkulačních 

okruhů se používá termoregulační vyvažovací armatury.  

Variant řešení zdravotně technických instalací je celá řada, a proto se vždy musí brát 

v úvahu konkrétní podmínky řešené budovy, ekonomické a ekologické požadavky a přání 

investora.  
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A.2. Teoretické řešení  

Teoretická část diplomové práce se zabývá odpadní vodou a to převážně zpětným 

využíváním povrchové srážkové vody. Dané téma bude následně aplikováno také 

v projektu na zadané budově, kde je srážková voda využívána pro splachování toalet 

a kropení. 

A.2.1 Odpadní voda 

Pod pojmem odpadní vody se rozumějí srážkové vody a voda, jejíž kvalita byla zhoršena 

vlivem člověka, jako třeba vody ze záchodů, koupelen, prádelen a kuchyní. Jsou 

to všechny vody, které mohou ohrozit kvalitu povrchových a podzemních vod. Soutokem 

srážkové a splaškové vody vzniká voda smíšená [1].  

Odpadní vody můžeme rozdělit do několika skupin. Jejich klasifikace záleží především 

na způsobu, jakým odpadní voda vznikla a na obsahu znečišťujících látek [1].  

Dělení odpadní vody: 

 Srážkové vody – voda vzniklá ze srážek dešťových i sněhových 

 Splaškové odpadní vody – odpadní vody z kuchyní, koupelen, prádelen apod.  

 Průmyslové odpadní vody – odpadní vody znečištěné použitím v průmyslu a drobných 

provozech 

 Infekční odpadní vody – vody odváděné z infekčních oddělení nemocnic, laboratoří atd.  

 Podzemní 

 Ostatní [2] 

Odpadní vody můžeme likvidovat centrálně v čistírnách odpadních vod, nebo 

decentralizovaně v místě jejich vzniku a zpětně ji využít. V zahraničí se pro 

decentralizovaný systém odvádění odpadních vod používá název DESAR [2] a [3]. 
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Obrázek 1: Rozdělení odpadních vod 

 

Odváděním hnědých a žlutých odpadních vod současně získáváme vody černé (jsou 

nositeli živin a energie). Pokud zvládneme zadržovat černé vody odděleně, 

dalo by se přeměnit na přírodní hnojivo a nahradit tak syntetické produkty. Využívání 

černé vody je však někdy obtížně řešitelné, a proto je stále nejvhodnější odvést černou 

vodu do veřejných stok [2].  

V současnosti se upřednostňuje třídění vod z toalet odděleně na vody žluté a vody 

hnědé [2].  

Žlutá voda je odpadní voda z toalet neobsahující fekálie. Moč se z 95% skládá z vody. 

Zbylých 5% jsou makronutrienty – dusík, fosfor, draslík a další stopové prvky. 

Je to obvykle dobře vyvážené hnojivo produkované přímo z našeho těla. Je známo, 

že člověk průměrně ročně vyprodukuje 500 l moči, což je dostatek pro pohnojení 

300 až 400 m2 [2] a [3]. 

Hnědá voda je odpadní voda z toalet obsahující fekálie skládající se především z uhlíku, 

méně dusíku, fosforu, draslíku a většího množství vápníku, hořčíku a železa. Jeden člověk 

vyprodukuje za rok asi 50 l fekálií [2] a [3].  
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Šedou vodu ČSN EN 12056 definuje, jako splaškovou odpadní vodu neobsahující fekálie 

a moč. Jedná se o vody odtékající z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Znečištění šedé 

vody kolísá v závislosti na rozdílném životním stylu. Voda může být v různém množství 

znečištěna detergenty z pracích prášků, mýdel, šampónů, zubních past a podobně. 

Odpadní vody ze dřezů a drtičů odpadu bývají ze zdrojů šedé vody občas odstraněny, 

protože mohou obsahovat tuky a oleje, což může mít negativní vliv na životní prostředí. 

Nejvhodnější je získávat šedou vodu z umyvadel, sprch či van [2] a [4].  

A.2.1.1. Využití šedé vody 

Mezi hlavní důvody pro zpětné využívání šedých vod je fakt, že tyto vody jsou minimálně 

znečištěny a jejich úprava proto není tak náročná. Lze také s výhodou využít teplo, 

které je v nich obsaženo [4].  

V posledních letech jsou v praxi často uplatňovány metody systémů certifikace budov 

z  hlediska snižování vlivu na životní prostředí. Tyto systémy podporují projektanty, 

aby využili technická řešení redukující spotřebu energie a vypouštění odpadních vod 

mimo budovy [4]. 

Využívání šedé vody je jednou z možností, jak snížit denní spotřebu pitné vody 

a omezovat množství vypouštěných vod. Po předčištění šedé vody je totiž možné využít 

ji jako vodu provozní, například pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad [4].  
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Obrázek 2: Sestava pro recyklaci šedých vod AS-GW/AQUALOOP + využití vody dešťové [5] 

 

Obrázek 3: Systém pro recyklaci šedých vod AS – GV/AQUALOOP [5] 
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A.2.2 Srážková voda 

Voda vzniklá ze srážek dešťových i sněhových. Srážková voda je obvykle odvedena do 

kanalizace, případně jiným způsobem odstraněna. [1] 

Nakládání se srážkovou vodou dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.:  

 Přednostně řešit odvádění povrchových srážkových vod vsakováním. 

 Pokud není možné srážkovou vodu vsakovat, odvádí se do: 

o povrchových vod, 

o jednotné kanalizace [7]. 

Nakládání se srážkovou vodou dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.: 

 Přednostně řešit odvádění srážkových vod vsakováním. 

 Pokud není možné srážkovou vodu vsakovat, řeší se odvádění vod: 

o zadržováním a regulovaným odváděním oddílnou kanalizací do 

povrchových vod, 

o regulovaným vypouštěním do jednotné kanalizace [8].  

 

Obrázek 4: Vsakovací systém [8] 



21 
 

Člověk průměrně spotřebuje za den 100 litrů pitné vody. Zhruba na polovinu této 

spotřeby kvalitní pitná voda není nutná a může být nahrazena vodou srážkovou. Místo 

odvedení povrchové srážkové vody do kanalizace či vsakovacího zařízení je tedy možné 

ji dále využívat [4].  

 

Obrázek 5: Pitná voda nahraditelná vodou srážkovou - 50% [9] 

A.2.2.1. Možnosti využívání srážkové vody: 

Zavlažování 

Srážková voda je pro zalévání vhodná zejména proto, že je chudá na soli, tudíž nedochází 

k zasolování půdy. Další výhodou je, že neobsahuje chlor. Některé rostliny dokonce jinou 

než srážkovou vodu nesnesou. V první řadě je však pitná voda příliš cenná na to, 

abychom s ní zalévali zahradu [9].  

Praní 

Srážkovou vodu lze využívat i jako užitkovou vodu na praní. Obzvlášť tam, kde je ostatní 

voda příliš tvrdá nebo obsahuje moc železa či manganu. Při použití srážkové vody není 

tak nutné používat změkčovače, jelikož je tato voda dostatečně měkká. Lépe 

se rozpouští prací prášek, čímž se sníží jeho spotřeba. Není náchylná k tvoření 

a usazování vodního kamene [9].  
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Splachování WC 

Splachování toalet společně se sprchováním spotřebuje nejvíce vody v domácnosti. 

Splachování nevyžaduje vysokou kvalitu vody, proto je použití srážkové vody vhodné [9].  

Údržba 

Tam kde není zapotřebí hygienicky nezávadná pitná voda, můžeme srážkovou vodu 

využít na mytí aut, čištění a úklid [9].  

A.2.2.2. Výhody a nevýhody využívání povrchové srážkové vody 

Výhody:  

 Úspora pitné vody 

 Snižování nákladů a výdajů k přípravě pitné vody 

 Nižší průtok odpadních vod v kanalizaci a odvodňovacích příkopech v období 

odtokové špičky 

 Úspora pracích a změkčovacích prostředků vzhledem k nízkému stupni tvrdosti 

srážkové vody vede k ulehčení odpadním vodám a čistírnám [10] 

Nevýhody:  

 Stavba musí mít dvojí rozvody vody 

 Může dojít k znečištění pitné vody, pokud srážková voda omylem vteče do sítě 

pitné vody 

 V případě, že potrubím protéká menší množství pitné vody, musí se vyčistit, 

aby se zachovala kvalita vody [10] 

A.2.2.3. Sběrná plocha 

Sběrná plocha slouží k zachycení vody, která je následně dopravována do akumulační 

nádrže. Jedná se o plochy střech nebo zpevněné plochy. Je však nutné zhodnotit možné 

zdroje znečištění. Různé typy sběrných ploch mohou mít vliv na kvalitu vody. 
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Tabulka 1: Znečištění zachycené vody v závislosti na typu sběrné plochy 

Druh záchytné plochy Znečištění 

Zelená střecha Zbarvení 

Materiály obsahující asfalt Zbarvení 

Vláknocementové 
Z dlouhodobého pohledu 

 hrozí uvolnění vláken 

Měděné, olovnaté nebo zinkové povrchy Zvýšená koncentrace těžkých kovů 

Zvětralé drsné povrchy Vyplavování pevných látek 

A.2.2.4. Kvalita srážkové vody 

Vzhledem k tomu, že srážkové mraky vznikají odpařováním, mohla by být tato voda 

čistá, bez rozpuštěných látek. Zcela chemicky čistá, ale není. Její kvalita závisí na stavu 

ovzduší v dané lokalitě, protože ke kontaktu s chemickými látkami dochází již 

v atmosféře. Další příčiny znečištění zachycené povrchové srážkové vody jsou: 

 nahromaděné nečistoty, které se na povrchu usazují v době bezdeštného období 

a následně jsou odplaveny spolu se srážkovou vodou 

 kontakt s materiály na povrchu [10] a [11]  

Pokud se srážková voda mechanicky vyčistí, je obvykle možné ji použít jako vodu 

provozní k splachování, zalévání, kropení a někdy i k praní. Tím jsme schopni ušetřit 

velkou část pitné vody, kterou běžně vypouštíme do kanalizace, což je asi 50% [10] a 

[11].  

Je však nutné dodržet požadavky na kvalitu této vody. Užíváním srážkové vody z hlediska 

jejího složení nesmí dojít k: 

 Ohrožení zdraví uživatele 

 K ohrožení kvality pitné vody 

 K omezení komfortu užívání vody 

 Ke kontaminaci životního prostředí [11]  
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Tabulka 2: Požadavky na složení srážkové vody [11] 

Druh  

Znečištění 

Požadavky na složení srážkové vody ze střech 

Závlahy Úklid Wc Praní prádla 

Nerozpuštěné 

látky 

Interní NL jsou 

neškodné 

Nevhodné při 

vyšších 

koncentracích 

Zpravidla bez 

významu 

Zpravidla nutná filtrace 

Organické 

látky 

Interní a lehce 

odbouratelné 

jsou neškodné 

Zpravidla bez 

významu 

V obvyklých 

koncentracích bez 

významu 

Těžké kovy 
Nebezpečí 

akumulace 

v půdní vrstvě 

Pesticidy 
Ohrožení rostlin 

a půdních 

organismů 

Mikroorganismy 

Zpravidla bez 

významného 

vlivu 

Zpravidla bez 

významného 

vlivu 

Zpravidla bez 

významného vlivu 

Barva 

Zpravidla bez 

významu 

Nebezpečí obarvení 

Zápach 
Zpravidla bez 

významu 

Agresivita vody 
Podle složení vody a 

typu pračky 

Celkové 

 posouzení 

Srážková voda 

ze střech je 

často mnohem 

vhodnější než 

pitná voda 

Použití 

zpravidla bez 

omezení 

Použití 

zpravidla bez 

omezení 

V případě nadbytku 

srážkové vody a 

V kombinaci s pitnou 

vodou pro poslední 

fázi pracího procesu 

A.2.2.2.1. Čištění povrchové srážkové vody 

Pro využívání srážkové vody na zalévání či mytí auta systém nevyžaduje žádnou zvláštní 

filtraci. Stačí zajistit, aby akumulační nádrž nebyla zanášena většími nečistotami 

a  splavovaným listím. Využívání srážkové vody na praní už vyžaduje kvalitnější filtraci.  

Povrchové srážkové vody se čistí mechanicky: 

 zachycováním hrubých částic (v sítech, odlučovačích),  

 sedimentací v akumulačním zařízení, 

 filtrací za akumulačním zařízením v závislosti na účelu využití vody, 

 dezinfekcí vody [12]. 
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Sedimentace probíhá buď přímo v akumulační nádrži na povrchovou srážkovou vodu, 

nebo v předsazené usazovací nádrži.  

Pro filtraci lze použít interní a externí typ filtrů. Externí filtry se napojují mezi okapový 

svod a jímku jako samostatné filtrační šachty. Interní filtry jsou uvnitř nádrže.  

Chceme-li využívat srážkovou vodu na praní nebo splachování WC, můžeme použít 

jemný filtr do tlakového potrubí za čerpadlo [12]. 

Filtrace srážkových vod  

Podokapový hrnec filtruje vodu z jednoho okapového svodu. Je zapuštěn do země 

a uložen na vrstvu štěrku nebo betonu. Sítko s pěticentimetrovou vrstvou kameniva 

zachytává vyplavované nečistoty. Tento typ je vhodný pro předčištění vody, dále 

používané k zavlažování, doplňování rybníčku a na vsakování [11].  

 

Obrázek 6: Podokapový hrnec [13] 

Okapový filtr se nasazuje na okapový svod. Používá se pro zachycení větších nečistot 

jako např. listí, klacíků, mechu apod. Jemné části (písek, prach) z části propadnou a 

budou se usazovat na dně nádrže. Filtry jsou samočistící. Zbytková voda odplaví 

nečistoty do kanalizace [11].  
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Obrázek 7: Okapový filtr [14] 

Košíkový filtr je vhodný pro všechny druhy využití srážkové vody. Veškerá voda proteče 

přes filtr do nádrže. Košíčky se používají samostatně nebo jako součást filtrační šachty. 

Nevýhodou je nutnost údržby [11].  

 

Obrázek 8: Filtrační koš v tělese filtru 
[11] 

 

Obrázek 9: Filtrační jednotka v interním 
provedení [11] 

Samočistící filtrační jednotky fungují na principu válce či desky z filtračního materiálu, 

skrz které protéká znečištěná voda. Mohou se použít, pokud je přepad jímek napojen 

na veřejnou kanalizaci [11].  
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Obrázek 10: Samočistící filtr v interním 
provedení [11] 

 

Obrázek 11: Šachtový filtr [11] 

 
 

Systém AS – GW/AQUALOOP 

S běžnými systémy pro srážkovou vodu jsme schopni dosáhnout kvality vody, která 

vyhovuje pro účely splachování, nebo závlahy. Pomocí systému AS – GW/AQUALOOP, 

povrchová srážková voda dosahuje kvality požadované EU a může být použita pro osobní 

hygienu [25].  

Ze střech je srážková voda svedena do podzemní nádrže, kde je shromažďována. 

Na vstupu do nádrže je umístěný samočistící filtr. Samozřejmostí je zpětná klapka. 

Srážková voda je filtrována a sterilizována membránovou stanicí s mikrofiltrací. 

Z membránové stanice je voda vedena do zásobníku, který je ve sklepě domu. Na výtlaku 

ze zásobníku je UV lampa. Vyčištěná voda je následně čerpána do rozvodů vody v domě, 

kromě kuchyně. Při poruše, nebo nedostatku vody je systém zásobován vodou 

pitnou.[25]  

Kvalita vyčištěné vody je následně kontrolována v pravidelných intervalech. Riziko přímé 

kontaminace z povrchové srážkové vody je minimalizováno sterilizací. Nebezpečné by 

mohly být např. měděné nebo pozinkované střechy. 
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A.2.2.5. Akumulace srážkových vod 

Akumulační nádrž zajišťuje zásobu srážkové vody pro využívání v suchém období, čištění 

srážkových vod sedimentací a flotací a ochranu naakumulovaných vod před znečištěním.  

Zařízení pro akumulaci musí být chráněno před mrazem, vysokými teplotami a sluncem 

(např. umístění pod terénem).  

Nádrže musejí být: 

 vybaveny vstupním poklopem, 

 odolné tlakům okolní zeminy a zatížení z terénu, 

 vodotěsné, 

 umístěny nejméně 3 m od stromů a vzdálené od inženýrských sítí a základů 

staveb, 

 vybavena přelivem (přednostně má být voda vsakována na pozemku, pokud je 

hydrogeologickým průzkumem prokázáno, že vsakování není možné, je voda 

odváděna do povrchových vod nebo jednotné kanalizace) a při napojení do 

kanalizace bude přeliv opatřen zápachovou uzávěrkou a přístupnou zpětnou 

armaturou. 

Zásobník může být podzemní nebo nadzemní.  

Používané materiály bývají beton, ocel, PVC-U, polyetylén, polypropylén a skelný 

laminát [15]. 

Výhodou plastových zásobníků je odolnost proti korozi, malá hmotnost, jednoduchá 

montáž a údržba. Osazují se na zhutněný štěrkový podklad nebo na betonovou desku. 

Při nebezpeční spodní vody se doporučuje obetonování [9.] 

Výhodou betonových zásobníků je přirozená neutralizace kyselé srážkové vody. 

Betonové jímky skládané z jednotlivých skruží, mají tu nevýhodu, že po určité době 

přestanou v kontaktních místech těsnit. Monolitických betonových nádrží se to netýká. 

Betonové nádrže se vyznačují vysokou odolnosti vůči vnějšímu tlaku, doporučují se pro 

stavbu pod příjezdovými cestami [9]. 
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Obrázek 12: Plastová nádrž [16] 

 

Obrázek 13: Betonová nádrž [17] 

A.2.2.6. Doplňování pitnou nebo užitkovou vodou  

Pokud je nutné stálé zásobování nepitnou vodou, musí být zařízení pro využití 

srážkových vod opatřeno zařízením pro automatické doplňování pitnou nebo užitkovou 

vodou. Doplňování vody se může provádět: 

 pomocí nádržky u čerpací stanice, 

 pomocí mezinádrže, 

 přímo do akumulační nádrže přes volný výtok a zápachovou uzávěrku.  

Při doplňování vody nesmí dojít k propojení rozvodu vody provozní a pitné. Systém musí 

být chráněn vhodnou ochrannou jednotkou pro tekutinu kategorie 5. Proti zpětnému 

průtoku musí být přívod pitné vody chráněn buď neomezeným volným výtokem typu AA 

podle ČSN EN 13076, nebo neomezeným volným výtokem s nekruhovým přepadem typu 

AB podle ČSN EN 13077 [12]. 
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Obrázek 14: Ochranná jednotka typu AA 

LEGENDA: 

1    PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 

2    PŘÍVODNÍ OTVOR 

3    PŘERUŠOVACÍ NÁDRŽ 

4    ÚROVEŇ PŘETEČENÍ 

5    MAXIMÁLNÍ ODKLON   

 
Obrázek 15: Ochranná jednotka typu AB 

LEGENDA: 

1    PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 

2    PŘÍVODNÍ OTVOR 

3    PŘERUŠOVACÍ NÁDRŽ 

4    ÚROVEŇ PŘETEČENÍ 

5    KONTROLNÍ POTRUBÍ 

6    VÝŠKA NÁDRE PRO PŘETEČENÍ 

7    KRITICKÁ HLADINA VODY  
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Obrázek 16: Doplňování pitné vody pomocí nádržky u čerpací stanice [12] 

(1 – střešní (např. podokapní) žlab, 2 – potrubí dešťové kanalizace, 3 – síto nebo odlučovač, 4 – uklidněný 
přítok (dvě kolena u dna), 5 – akumulační nádrž na srážkovou vodu, 6 – přeliv se zápachovou uzávěrkou 
(pokud je napojen přímo na kanalizaci), 7 – zpětná armatura při napojení na kanalizaci, 8 – sací koš 
s plovákem a zpětnou armaturou, 9 – sací potrubí srážkové (nepitné) vody, 10 – automatická tlaková 
čerpací stanice, 11 – tlakový spínač nebo jiné ovládání čerpadla, 12 – nádržka pro doplňování pitné vody 
s plovákovým ventilem a elektromagnetickým ventilem na sacím potrubí (doplňování pitné vody přes volný 
výtok AB), 13 – přeliv s přerušením (volný výtok), 14 – rozvod nepitné vody, 15 – výtokové armatury 
nepitné vody, 16 – přívod pitné vody.) 

 

Obrázek 17: Doplňování pitné vody pomocí mezinádrže [12] 

(1 – střešní (např. podokapní) žlab, 2 – potrubí dešťové kanalizace, 3 – síto nebo odlučovač, 4 – uklidněný 
přítok (dvě kolena u dna), 5 – akumulační nádrž na srážkovou vodu, 6 – přeliv se zápachovou uzávěrkou 
(pokud je napojen přímo na kanalizaci), 7 – zpětná armatura při napojení na kanalizaci, 8 – sací koš 
s plovákem a zpětnou armaturou, 9 – ponorné čerpadlo, 10 – výtlačné potrubí srážkové (nepitné) vody, 
11 – uklidněný přítok pitné vody (dvě kolena u dna), 12 – přeliv mezinádrže, 13 – mezinádrž, 14 – přívod 
pitné vody s elektromagnetickým ventilem, 15 – doplňování pitné vody s přerušením volným výtokem AA, 
16 – šikmý mechanický filtr, 17 – automatická tlaková čerpací stanice, 18 – rozvod nepitné vody, 
19 – výtokové armatury nepitné vody.) 
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Obrázek 18: Doplňování pitnou vodou přímo do akumulační nádrže přes volný výtok 
a zápachovou uzávěrku [12] 

(1 – střešní (např. podokapní) žlab, 2 – potrubí dešťové kanalizace, 3 – síto nebo odlučovač, 4 – uklidněný 

přítok (dvě kolena u dna), 5 – akumulační nádrž na srážkovou vodu, 6 – přeliv se zápachovou uzávěrkou 

(pokud je napojen přímo na kanalizaci), 7 – zpětná armatura při napojení na kanalizaci, 8 – sací koš 

s plovákem a zpětnou armaturou, 9 – ponorné čerpadlo, 10 – výtlačné potrubí srážkové (nepitné) vody, 

11 – tlakový spínač, 12 – tlaková nádoba, 13 – rozvod nepitné vody, 14 – výtokové armatury nepitné vody, 

15 – přívod pitné vody s elektromagnetickým ventilem, 16 – doplňování pitné vody s přerušením volným 

výtokem AA opatřeným zápachovou uzávěrkou.) 

S ohledem na minimalizaci množství doplňované vody je nejvýhodnější systém 

doplňování vody do přerušovací nádrže s napojením na sací potrubí [12].  

Varianta s doplňováním vody do akumulační nádrže je nejméně vhodná. Ke zvýšení 

hladiny vody v nádrži na danou úroveň je potřeba značného množství vody. Aby bylo 

zamezeno plýtvání pitnou vodou, je důležité u systému, kde je doplňování pitné vody 

řízeno ventilem, instalovat sytém pro kontrolu jeho funkce.  

A.2.2.7. Čerpací technika  

Pokud srážková voda není rozváděna gravitačně, je nutné navrhnout čerpadlo pro 

rozvádění vody. Dle ČSN EN 12056-4 se stanoví dopravní výška a průtok čerpadla.  

Norma EN 16941-1 stanovuje požadavky na čerpací techniku: 

 minimální spotřeba energie a hlučnost 

 zamezení vstupu vzduchu do sacího potrubí 

 stoupání i ležatých částí sacího potrubí směrem k čerpadlu 



33 
 

 na sacím potrubí musí být osazena zpětná armatura 

 ochrana potrubí a čerpací techniky před mrazem 

 instalace uzávěrů pro snadnou údržbu 

 ochrana proti chodu nasucho [12] 

Ponorná čerpadla 

Jedná se o nejjednodušší způsob čerpání vody. Plovákový spínač při nedostatku vody 

vypne čerpadlo a tím je chráněno před poškozením. Aby bylo zajištěno odebírání 

relativně čisté vody, čerpadlo se zavěsí cca 10 – 15 cm nad dno nádrže [9].  

Sací čerpadla 

Oproti ponorným čerpadlům nejsou sací zařízení umístěny v nádrži. Umisťují se do 10 

metrů od nádrže na povrchovou srážkovou vodu. K čerpadlu vede sací potrubí, opatřené 

sacím košem a zpětnou klapkou. Sací koš je opět umístěn 10 – 15 cm nade dnem nádrže. 

Zbývající prostor pod sacím košem tvoří rezervu, která slouží k sedimentaci kalů [9].  

 

Obrázek 19: Ponorné čerpadlo [18] 

 

Obrázek 20: Zapojení sacího čerpadla [9] 

A.2.2.8. Princip využívání srážkových vod 

Okapovými svody se srážková voda přivádí dál sběrným potrubím až k zemnímu filtru. 

Zbytkovou vodou se odvádějí nečistoty do kanalizace nebo k zasakovacímu zařízení. Přes 

filtr se čistá voda přivádí do nátokového hrdla nádrže, které je zakončeno uklidňujícím 

prvkem. Ten zabraňuje víření spodního sedimentu v nádrži. Při přeplnění nádrže voda 
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odtéká ze sifonového přepadu přes zpětnou klapku do kanalizace, případně 

zasakovacího objektu. Sací souprava zajišťuje odběr vody z nádrže. Odebírá se pouze 

čistá voda pod horní hladinu. V případě nedostatku vody v nádrži se díky hladinovému 

spínači systém přepne na odebírání vody z vodovodního řadu. Z automatické doplňovací 

jednotky je voda potrubím výtlaku dopravována k využití [9]. 

 

Obrázek 21: Schéma využívání srážkové vody [19] 
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A.2.2.9. Dimenzování zařízení pro využití srážkové vody 

Principem využití srážkové vody je shromažďovat srážkovou vodu do akumulační nádrže, 

kterou musíme při dimenzování navrhnout. Objem nádrže se navrhuje na 2 – 3 týdny 

suchého počasí. Zohledňuje se použití provozní vody podle typu budovy -> každý den, 

pouze v pracovní dny apod. [20].  

Při dimenzování musíme posoudit, zda je využití srážkové vody optimální. Pokud roční 

nátok srážkové vody vyjde menší než potřeba provozní vody, je vhodné upustit od 

některých způsobu využití [20].  

Denní potřeba provozní vody Q24 [l/den]: 

𝑄24 = 𝑞𝑤𝑐 ∙ 𝑛 + 𝑞𝑝𝑟 ∙ 𝑛 + 𝑞𝑧𝑎𝑙 ∙ 𝐴𝑧𝑎𝑙    

kde qwc – potřeba vody pro záchody [l/(osoba.den)] 

 qpr – potřeba vody pro pračku v domácnosti [l/(osoba.den)] 

 qzal – potřeba vody pro zalévání nebo kropení [l/(m2.den)] 

 n – počet osob 

 Azal – plocha, která ses zalévá nebo kropí [m2] 

Roční potřeba provozní (srážkové vody) Qr [l/rok]: 

𝑄𝑅 = 𝑄24 ∙ 𝑑 + 𝑄𝑧𝑎𝑙 ∙ 𝐴𝑧𝑎𝑙    

kde Q24 – denní potřeba provozní vody pro využití v budově [l/den] 

 d – počet dnů v roce, kdy se srážková voda využívá 

 QZAL – roční potřeba provozní vody pro zalévání nebo kropení [l/(m2.rok)] 

 AZAL – plocha zahrady hřiště nebo zeleně 

Tabulka 3: Potřeba provozní vody pro různé využití v budově [20] 

Způsob využití 

provozní vody 

Potřeba provozní vody 

Hodnoty Jednotka Poznámka 

Záchody v bytech a 

budovách pro 

ubytování 

25 - 30 𝑙/(𝑜𝑠. 𝑑𝑒𝑛) 

Vyšší z hodnot se uvažuje, 

pokud se spotřeba vody 

nerozúčtovává podle 

vodoměru. 

Záchody 

v administrativní 

budově 

12 - 19 𝑙/(𝑜𝑠. 𝑑𝑒𝑛) 
Vyšší z hodnot se uvažuje při 

využití budovy delší než 8,5 h. 
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Záchody ve škole 6 𝑙/(𝑜𝑠. 𝑑𝑒𝑛) 
Pro nádržkové splachovače 

o  objemu 6l se splachování 

3  a 6l. 

Pračka 

v domácnosti 
15 𝑙/(𝑜𝑠. 𝑑𝑒𝑛) 

Uvažuje se automatická 

pračka se spotřebou vody 50 l 

na jeden cyklus praní. 

Zalévání zahrady 
1 𝑙/𝑚2 Na plochu celé zahrady, i když 

se zalévá jen její část. Zalévá 

se od dubna do září. 60 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑟𝑜𝑘) 

Kropení hřišť 
1,2 l/m2 na jedno kropení 

Kropí se od dubna do září. 
200 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑟𝑜𝑘) 

Kropení zeleně 
1 l/m2 na jedno kropení 

Kropí se od dubna do září.  
80 -200 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑟𝑜𝑘) 

 

Průměrný roční nátok srážkové povrchové vody YR [l/rok]: 

𝑌𝑅 = ∑ 𝐴 ∙ ℎ𝑟 ∙ 𝑒 ∙ 𝜂   

kde A – půdorysný průmět odvodňované plochy střechy [m2] 

 hr – dlouhodobý srážkový normál [mm] 

 e – součinitel využití odvodňované plochy střechy 

 η – hydraulická účinnost mechanického čištění srážkové vody 

Využití srážkové vody je optimální pokud platí vztah: 

𝑌𝑅 ≥ 𝑄𝑟   

kde YR – průměrný roční nátok srážkové povrchové vody [l/rok] 

 QR – roční potřeba provozní vody [l/rok] 

Stanovení objemu akumulační nádrže Va [m3]: 

𝑉𝑎 = 𝑄24 ∙𝑑 

kde Q24 – denní potřeba provozní vody [l/den] 

d – počet dnů v průběhu 14 až 21 dnů se suchým počasím, kdy se voda používá 

v budově 
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Tabulka 4: Dlouhodobý srážkový normál v ČR v letech 1961 – 1990 [20] 

Oblast Dlouhodobý srážkový normám [mm] 

Česká republika 674 

Praha a středočeský kraj 590 

Jihočeský kraj 659 

Plzeňský kraj 656 

Karlovarský kraj 673 

Ústecký kraj 612 

Liberecký kraj 860 

Královehradecký kraj 774 

Pardubický kraj 711 

Vysočina 644 

Jihomoravský kraj 543 

Olomoucký kraj 732 

Zlínský kraj 786 

Moravskoslezský kraj 816 

 

 
Obrázek 22: Mapa úhrnu srážek [21] 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá odpadními vodami, především zpětným využíváním srážkové 

vody. Z nashromážděných informací je zřejmé, že lidé by se k pitné vodě měli začít 

chovat šetrněji a neměli by ji vnímat jako samozřejmost. Země totiž nemá neomezené 

zásoby a postupem času se množství vhodné vody dál snižuje. Vhodným způsobem, 

jak alespoň část pitné vody ušetřit, je zpětné využívání.  

Systém využívání srážkové vody má velký potenciál a měl by být navržen u všech staveb, 

kde jsou k tomu podmínky vhodné. Pomohlo by se tím nejen životnímu prostředí, 

ale ušetřilo by se i na nákladech na pitnou vodu.  

Srážkovou vodu je možné využívat na praní, splachování a údržbu. Nejvíce se vyplatí 

u budov s velkou návštěvností a velkým počtem zařizovacích předmětů, hlavně toalet. 

Mezi takové budovy můžou patřit školy, hotely, administrativní budovy, sportovní haly 

a podobně. Je také nutné zohlednit, v jaké oblasti se budova bude nacházet, aby bylo 

možné určit průměrný úhrn srážek a tím zjistit, jestli má návrh smysl. Pořízení 

potřebného zařízení vyžaduje počáteční investici, ale návratnost může být velice 

efektivní.  
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B.1. APLIKACE TÉMATU NA ZADANÉ BUDOVĚ 

B.1.1 Výpočty související s analýzou zadání 

a koncepčním řešením instalací v celé budově a jejich 

napojení na sítě pro veřejnou potřebu 

B.1.1.1. Bilance potřeby vody 

Specifická potřeba vody: 

Výrobní hala 

- Počet zaměstnanců: n1 = 122 

- Na 1 pracovníka v jedné směně/rok = 26 m3/rok = 104 l/den 

Administrativní část 

- Počet zaměstnanců: n1 = 20 

- Na 1 osobu při průměru 250 pracovních dnů/rok = 14 m3/rok = 56 l/den 

Kuchyně 

- Strávníci + pracovníci= 100 

- Na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu/rok = 8 m3/rok = 32 l/den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd: 

𝑘𝑑 = 1,25 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh: 

𝑘ℎ = 1,8 

Průměrná denní potřeba vody Qp [l/den]: 

𝑄𝑝 = 𝑛 ∙ 𝑞  

kde n – počet jednotek 

q – specifická potřeba vody [𝑙 𝑜𝑠. 𝑑𝑒𝑛⁄ ] 

Výrobní hala   𝑄𝑝1 = 122 ∙ 104 = 12 688 𝑙 𝑑𝑒𝑛⁄  

Administrativa  𝑄𝑝2 = 20 ∙ 56 = 1120 𝑙 𝑑𝑒𝑛⁄  

Kuchyně   𝑄𝑝3 = 100 ∙ 32 = 32000 𝑙 𝑑𝑒𝑛⁄  

𝑄𝑝 = 𝑄𝑝1 + 𝑄𝑝2 + 𝑄𝑝3 = 45 808 𝑙 𝑑𝑒𝑛⁄  
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Maximální denní potřeba vody Qm [l/den]: 

𝑄𝑚 = 𝑄𝑝 ∙ 𝑘𝑑  

𝑄𝑚 = 45 808 ∙ 1,25 = 57 260 𝑙 𝑑𝑒𝑛⁄  

Maximální hodinová potřeba vody Qh [l/hod]: 

𝑄ℎ =
1

24
∙ 𝑄𝑚 ∙ 𝑘ℎ  

𝑄ℎ =
1

24
∙ 57 260 ∙ 1,8 = 4 295 𝑙 ℎ𝑜𝑑⁄  

Roční potřeba vody Qr [l/rok]: 

𝑄𝑟 = 𝑄𝑝 ∙ 250  

𝑄𝑟 = 𝑄𝑝 ∙ 250 = 45 808 ∙ 250 = 11 452 000 𝑙 𝑟𝑜𝑘⁄ = 11 452 𝑚3 𝑟𝑜𝑘⁄  

B.1.1.2. Bilance potřeby teplé vody 

Specifická potřeba teplé vody: 

Výrobní hala 

- Počet zaměstnanců: n1 = 122 

- 𝑞 = 30  𝑙/(𝑠𝑝𝑟𝑐ℎ𝑜𝑣á 𝑘𝑜𝑢𝑝𝑒𝑙 ∙ 𝑑𝑒𝑛) 

Administrativní část 

- Počet zaměstnanců: n1 = 20 

- 𝑞 = 10  𝑙/(𝑜𝑠 ∙ 𝑑𝑒𝑛) 

Kuchyně 

- Počet připravených jídel = 100 

- 𝑞 = 1,5  𝑙/(𝑗í𝑑𝑙𝑜) 

Podlahová plocha - na úklid je 37464 m2 

Potřeba vody Q [l/den]: 

𝑄 = 𝑛 ∙ 𝑞  

kde n – počet jednotek 

q – specifická potřeba vody [𝑙 𝑜𝑠. 𝑑𝑒𝑛⁄ ] 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 = (
3700

1000
) ∙ 20 + 3660 + 200 + 150 = 4750 𝑙 𝑑𝑒𝑛⁄             
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B.1.1.3. Bilance odtoku odpadních vod 

Splaškové vody 

Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti: 

𝑘ℎ = 5,9 

Průměrný denní odtok splaškových vod Qp [l/den]: 

𝑄𝑝 = 𝑄𝑝1 + 𝑄𝑝2 + 𝑄𝑝3 = 45 808 𝑙 𝑑𝑒𝑛⁄  

Maximální denní odtok Qm [l/den]: 

𝑄𝑚 = 𝑄𝑝 ∙ 𝑘𝑑 = 45 808 ∙ 1,25 = 57 260 𝑙 𝑑𝑒𝑛⁄  

Maximální hodinový odtok Qh [l/hod]: 

𝑄ℎ =
1

24
∙ 𝑄𝑚 ∙ 𝑘ℎ  

𝑄ℎ =
1

24
∙ 57 260 ∙ 5,9 = 14 076 𝑙 ℎ𝑜𝑑⁄  

Roční odtok Qr [m3/rok]: 

𝑄𝑟 = 𝑄𝑝 ∙ 250 = 45 808 ∙ 250 = 11 452 000 𝑙 𝑟𝑜𝑘⁄ = 11 452 𝑚3 𝑟𝑜𝑘⁄  

Dešťové vody 

Součinitel odtoku dešťových vod C: 

C = 1 

Odvodňovaná plocha A [m2]:  

A = 8766  m2 

Redukovaná plocha Ared [m2]: 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 1,0 ∙ 8 766 = 8 766 𝑚2 

Roční množství odváděné dešťové vody: 

Dlouhodobý úhrn srážek -> Brno – 543 mm/rok 

0,543 ∙ 8 766 = 4 760 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 
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B.1.1.4. Bilance potřeby plynu 

Potřeba plynu pro ohřev teplé vody 

Vstupní údaje: 

Potřeba teplé vody V:    𝑉 = 4 760 𝑙/𝑑𝑒𝑛 

Teplota studené vody tsv:   𝑡𝑠𝑣𝑙 = 15 °𝐶;  𝑡𝑠𝑣𝑧 =  10 °𝐶 

Teplota teplé vody ttv:   𝑡𝑡𝑣 = 55°𝐶 

Korekce proměnlivé vstupní teploty:  𝑘 =
𝑡𝑡𝑣−𝑡𝑠𝑣𝑙

𝑡𝑡𝑣−𝑡𝑠𝑣𝑧
=

55−15

55−10
= 0,89 

Měrná tepelná kapacita vody C:  𝐶 = 1,163 

Výhřevnost zemního plynu H:  𝐻 = 37 𝑀𝐽/𝑚3 

Spotřeba tepla na den ETV,d [kWh/rok]: 

𝐸𝑇𝑉,𝑑 = 𝑉 ∙ 𝑐 ∙ (𝑡𝑡𝑣 − 𝑡𝑠𝑣𝑧)  

𝐸𝑇𝑉,𝑑 = 4 760 ∙ 1,163 ∙ (55 − 10) = 209 114 𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛 = 209,11 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛 

Spotřeba tepla za rok ETV [MWh/rok]: 

𝐸𝑇𝑉 = 𝐸𝑇𝑉 ∙ 𝑑 + 𝑘 ∙ 𝐸𝑇𝑉,𝑑(350 − 𝑑)  

𝐸𝑇𝑉 = 209,86 ∙ 250 + 0,89 ∙ 209,86 ∙ (350 − 250) = 71 142 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛 

= 71,142𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

Spotřeba energie ETV,SK [MWh]: 

𝐸𝑇𝑉,𝑆𝐾 =
𝐸𝑇𝑉

𝜂𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗 ∙  𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟
  

kde ηzdroj – účinnost výroby (0,9) 

ηdistr – ztráta v distribuční síti (0,55) 

𝐸𝑇𝑉,𝑆𝐾 =
71,142

0,9 ∙  0,55
= 143,72 𝑀𝑊ℎ 

Spotřeba zemního plynu ESP2 [m3/rok]: 

𝐸𝑆𝑃1 = 3600 ∙ (𝐸𝑇𝑉/𝐻) 

𝐸𝑆𝑃1 = 3600 ∙ (
𝐸𝑇𝑉

𝐻
) = 3600 ∙ (

143,72

37
) = 13983,5 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 
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Potřeba plynu pro vytápění 

Vstupní údaje: 

Výpočtová teplená ztráta Qi:   𝑄𝑖  =  813,56 𝑘𝑊 

Teplota v interiéru ti:    𝑡 𝑖 =  18 °𝐶 

Teplota v exteriéru te:    𝑡𝑒  =  −15°𝐶  

Měrná tepelná ztráta prostupem:  𝐻𝑇+𝑖 =  7 429 𝑊/𝐾 

Teoretická roční potřeba tepla E [MWh/rok]: 

𝐸 = 24 ∙ 𝜀 ∙ 𝑒 ∙ 𝐷 ∙ 𝐻𝑇+𝑖 

𝐷 = 𝑑 ∙ (𝑡𝑖𝑠 − 𝑡𝑒𝑠) 

kde Ε – nesoučasnost infiltrace 

e – vliv přerušovaného vytápění 

D – počet denostupňů 

tis – pr. teplota vytápěné místnosti [°C] 

tes – pr. venkovní teplota otop. období (Brno -> tes = 3,6 °C) 

d – počet dní otopného období 

𝐸 = 24 ∙ 0,62 ∙ 0,8 ∙ 3 326,4 ∙ 7429 = 294,17 𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

𝐷 = 231 ∙ (18 − 3,6) = 3326,4 

Spotřeba energie EUT [MWh/rok]: 

𝐸𝑈𝑇 =
𝐸

𝜂𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗 ∙ 𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟
 

kde ηzdroj – účinnost výroby (0,9) 

ηdistr – účinnost distribuce (0,99) 

𝐸𝑈𝑇 =
294,17

0,9 ∙ 0,99
= 330,16 𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

Spotřeba zemního plynu ESP3 [m3/rok]: 

𝐸𝑆𝑃2 = 3600 ∙ (𝐸𝑈𝑇/𝐻)  

𝐸𝑆𝑃2 = 3600 ∙ (
330,16

37
) = 32 123,4 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

Celková roční potřeba tepla ESP [m3/rok]: 

𝐸𝑆𝑃 = 𝐸𝑆𝑃1 + 𝐸𝑆𝑃2 

𝐸𝑆𝑃 = 13 983,5 + 32 123,4 = 46 106,9 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 
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B.1.2 Výpočty související s následným rozpracováním 

1 – 3 dílčích instalací 

B.1.2.1. Výpočet tepelných ztrát pomocí protokolu k energetickému 

štítku obálky budovy 

Pro výpočet energetického štítku obálky budovy uvažuji hodnoty součinitele prostupu 

tepla, jako doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec,20, dle ČSN 73 0540-

2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.  

Teplota v interiéru ti:    ti = 21 °C 

Teplota v exteriéru te:   te = -12 °C  

Výpis použitých k-cí 

Tabulka 5: Výpis použitých k-cí 

Popis konstrukce 

Požadované hodnoty 

součinitele prostupu tepla U 

[𝑾/(𝒎𝟐 ∙ 𝑲)] 

Stěna vnější 0,3 

Podlaha na terénu 0,45 

Střecha 0,24 

Okna 1,5 

Dveře 1,7 

Stěna mezi sousedními budovami 1,05 

Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 

Podlaha nad suterénem 0,6 

Tabulka 6: Charakteristika budovy 

Objem budovy Vb – vnější objem vytápěné zóny budovy 76 932 m3 

Celková plocha A obálky budovy – součet vnějších ploch 

Ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy 
19 839 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A/V 0,258 

Převažující vnitřní teplota v topném období ti 18 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období te -15 °C 
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Tabulka 7: Měrná tepelná ztráta a průměrný součinitel prostupu tepla 

Konstrukce 

Plocha 

Doporučený 

součinitel prostupu 

tepla 

Činitel 

teplotní 

redukce 

Měrná ztráta 

prostupem tepla 

Ht = Ai . U . bi 

 

Ai 

[m2] 

U 

[𝐖/(𝐦𝟐 ∙ 𝐊)] 

Bi 

[-] 

Ht 

[W/K] 

Okna 215,2 1,5 1,15 371,22 

Dveře vnější 110,9 1,7 1,15 216,8 

Světlíky 403,2 1,4 1 564,2 

Stěny vnější 

po odečtení 

výplní otvorů 

3243,9 0,3 1 973,17 

Střecha 7731,3 0,24 1 1855,5 

Podlaha na 

terénu 
8134,5 0,45 0,4 1464,21 

CELKEM 19 839   5445,1 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/(m2.K)]: 

𝑈𝑒𝑚 =
𝐻𝑇

𝐴
=

7429

19839
= 0,37 𝑊/(𝑚2 ∙ 𝐾) 

Podmínka: 

Uem ≤ Uem,N  [𝑊/(𝑚2 ∙ 𝐾)] 

kde Uem – průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Uem,N – požadovaná maximální hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

budovy. Stanovuje se v závislosti na typu objektu. Pro obytné budovy ze vztahu: 

𝑈𝑒𝑚,𝑁 = 0,30 +
0,15

𝐴/𝑉
= 0,30 +

0,15

0,258
= 0,88 𝑊/(𝑚2 ∙ 𝐾) 

0,37 W/(m2K) ≤ 0,88 W/(m2K) -> PODMÍNKNA JE SPLNĚNA 

Stupeň tepelné náročnosti budovy [%]: 

𝑆𝑇𝑁 = 100 ∙
𝑈𝑒𝑚

𝑈𝑒𝑚,𝑁
 

𝑆𝑇𝑁 = 100 ∙
0,37

0,88
= 42,05 % 

Pro splnění normových požadavku musí být STN menší než 100% -> PODMÍNKA JE 

SPLNĚNA 
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Celková měrná ztráta prostupem HT [W/K]: 

𝐻𝑇 = ∑ 𝐻𝑇𝐼 + 𝐴 ∙ ∆𝑈𝑡𝑏𝑚 

kde ∆Utbm - průměrný vliv tepelných vazeb na hranici budovy. (Hodnota ∆Utbm 

se odhaduje na základě kvality navržených detailů. Standardně se uvažuje  

∆Utbm = 0,1 W/(m2K)) 

A - celková plocha konstrukcí ohraničující vytápěný objem budovy [m2] 

𝐻𝑇 = 5445,1 + 19 839 ∙ 0,1 = 7 429 𝑊/𝐾 

Celková ztráta prostupem QTi [kW]: 

ti,m = 20 - 24 °C, te = -15°C 

𝑄𝑇𝑖 = 𝐻𝑇 ∙ (𝑡𝑖𝑚 − 𝑡𝑒) 

𝑄𝑇𝑖 = 7 429 ∙ (18 − (−15)) = 245 157 𝑊 = 245,16 𝑘𝑊 

Ztráta větráním (přirozené) Qvi [kW]: 

𝑉𝑎 = 0,8 ∙ 𝑉𝑏  

kde Va – zjednodušený vzduchový objem budovy [m3]  

Vb – vnější objem vytápěné zóny budovy [m3] 

𝑉𝑎 = 0,8 ∙ 76 932 = 61 545 𝑚3 

𝑉𝑖ℎ =
𝑛

3600
∙ 𝑉𝑎 

kde Vih - Objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků [m3/s] 

n – číslo výměny vzduchu, n = 0,8  h-1 

𝑉𝑖ℎ =
0,8

3600
∙ 61 545 = 13,67 𝑚3/𝑠 

𝑄𝑉𝑖 = 1300 ∙ 𝑉𝑖ℎ ∙ (𝑡𝑖,𝑚 − 𝑡𝑒) 

𝑄𝑉𝑖 = 1300 ∙ 13,67 ∙ (18 − (−15)) = 586 443 𝑊 = 586,4 𝑘𝑊 

Celková předběžná tepelná ztráta budovy Qi [kW]: 

𝑄𝑖 = 𝑄𝑇𝑖 + 𝑄𝑉𝑖 

𝑄𝑖 = 245,16 + 586,4 = 813,56 𝑘𝑊 
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B.1.2.2. Návrh zařízení pro ohřev teplé vody 

V daném projektu řeším rozvody pitné vody ve třech variantách. 

V první variantě využívám dešťovou vodu na splachování záchodů a kropení. Pitná voda 

je přivedena do technické místnosti, kde je umístěný první zásobník TUV, který ohřívá 

vodu pro administrativní část objektu a přilehlou část výrobního prostoru. Kvůli velké 

vzdálenosti je do druhé technické místnosti vedena pouze provozní a pitná voda. Pitná 

voda je zde ohřívána druhým zásobníkem TUV a dál dopravována k zařizovacím 

předmětům pomocí cirkulačního potrubí.  

Druhá varianta rozvodů pitné vody je řešena obdobně, pouze bez využití provozní vody. 

Návrhy zásobníků pro první a druhou variantu jsou tudíž totožné. 

Třetí varianta je řešena bez provozní vody. Pitná voda je vedena do technické místnosti 

(1.56), kde bude umístěn zásobník TUV, který bude sloužit pro celý objekt a teplá voda 

bude dopravována do vzdálených částí objektu cirkulačním potrubím.  

1. a 2. varianta návrhu zásobníků 

1. zásobník 

Tento zásobníkový ohřívač bude zajišťovat přípravu teplé vody pro administrativní část 

v  2. NP, a část výrobního prostoru. Ohřívač bude umístěn v technické místnosti (1.56 – 

TECHNICKÁ MÍSTNOST). 

Návrh je proveden dle ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody 

– Navrhování a projektování.  

Tabulka 8: Vstupní hodnoty pro návrh 1. zásobníku (1. a 2. varianta) 

Vstupní hodnoty 

Počet zaměstnanců v administrativě 20 (1 směna, 7-15 hod.) 

Počet zaměstnanců ve výrobě 
(pozn.: na jedné směně je 72 lidí, ale výrobní hala 

má další toalety, které budou zásobeny druhým zásobníkem. 

Pro danou část výrobního prostoru tudíž uvažuji pouze 24 lidí.) 

24 (1. směna, 6-14 hod) 

24 (2. směna; 14-22 hod) 

Podlahová plocha pro úklid 3240,5 m3  
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Potřeba tepla odebraného z ohřívače během periody Q2p [kWh/den]: 

𝑄2𝑝 = 𝑄2𝑡 + 𝑄2𝑧 

kde 𝑄2𝑧 – teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [kWh/den] 

 𝑄2𝑡 – teplo pro ohřev vody [kWh/den] 

𝑄2𝑝 = 42,082 + 16,833 = 58,91 𝑘𝑊ℎ 

Teplo pro ohřev vody [kWh/den]: 

𝑄2𝑡 = 𝑐 ∙ 𝑉2𝑝 ∙ (𝑡2 − 𝑡1) 

kde c – měrná tepelná kapacita [J/kg.K] 

 V2p – celková potřeba teplé vody [m3/den] 

 t2 – teplota teplé vody – uvažuje se 55 °C  

 t1 – teplota studené vody – uvažuje se 10 °C 

𝑄2𝑡 = 1,163 ∙ 0,8041 ∙ (55 − 10) = 42,082 𝑘𝑊ℎ 

Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV Q2z [kWh/den]: 

𝑄2𝑧 = 𝑄2𝑡  ∙ 𝑧 

kde z – součinitel ztrát 

𝑄2𝑧 = 42,082 ∙ 0,4 = 16,833 𝑘𝑊ℎ 

Celková potřeba teplé vody V2p [m3/den]: 

𝑉2𝑝 = 𝑉𝑜 + 𝑉𝑛 + 𝑉𝑢  

kde Vo – potřeba teplé vody pro mytí osob [m3/den] 

VN - potřeba teplé vody pro mytí nádobí [m3/den] 

VU - potřeba teplé vody pro úklid a mytí podlah [m3/den] 

Bilance potřeby TV: 

Umyvadlo    0,002 m3/per 

Dřez      0,001 m3/per 

Sprcha     0,025 m3/per 

Úklid     0,02 m3/per na 100 m2 

𝑉2𝑝 = 0,002 ∙ 68 + 0,001 ∙ 20 + 0,02 ∙
3240,5

100
= 0,8041 𝑚3 − 804,1 𝑙𝑖𝑡𝑟ů 
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Tabulka 9: Rozdělení odběru teplé vody během časové periody 

INTERVAL 

[hod] 

VYUŽITÍ 

[%] 

V2p 

[m3] 

Q2p 

[kWh] 

Q2z 

[kWh] 

Q2 

[kWh] 

0 - 5 0 0 0 3,507 3,507 

5 - 6 10 0,08 4,21 0,701 4,91 

6 - 13 5 0,04 2,1 4,9 7,01 

13 – 14 10 0,08 4,21 0,701 4,91 

14 - 15 35 0,28 14,73 0,701 15,43 

15 – 22 5 0,04 2,1 4,9 7,01 

22 – 23 35 0,28 14,73 0,701 15,43 

23 -24 0 0 0 0,701 0,701 

∑ 100 0,8041 42,082 16,833 58,91 

Graf 1: Křivka odběru tepla pro 1. zásobník 
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Velikost zásobníku Vz [m3]: 

𝑉𝑧 =
𝛥𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑐 ∙ (𝑡2 + 𝑡1)
  

Kde ∆Qmax – maximální rozdíl mezi křivkou dodávky a křivkou odběru [kWh] 

 𝑐 – měrná tepelná kapacita [J/kg.K]  

 𝑡2 – teplota teplé vody – uvažuje se 55 °C  

 𝑡1 – teplota studené vody – uvažuje se 10 °C 

𝑉𝑧 =
18,18

1,163 ∙ (55 − 10)
= 0,347 𝑚3 → 347 𝑙 

Jmenovitý výkon ohřevu Q1n [kW]: 

𝑄1𝑛 =
𝑄1

𝑡
 

kde Q1 – maximum křivky odběru (Q1 = 60,6 kWh) 

t – počet provozních hodin (t = 24 h) 

𝑄1𝑛 =
60,6

24
= 2,525 𝑘𝑊 

Potřebná teplosměnná plocha A [m2]: 

𝐴 =
𝑄1𝑛 ∙ 103

𝑈 ∙ ∆𝑡
 

kde Q1n – jmenovitý výkon ohřevu [kW] 

U – součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy (420 W/(m2K)) 

𝐴 =
2,525 ∙ 103

420 ∙ 36,1
= 0,1665 𝑚2 

∆𝑡 =
(𝑇1 − 𝑡2) − (𝑇2 − 𝑡1)

𝑙𝑛
(𝑇1 − 𝑡2)
(𝑇2 − 𝑡1)

 

kde  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

= 36,1 °𝐶  
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2. zásobník 

Tento zásobníkový ohřívač bude zajišťovat přípravu teplé vody pro kuchyň a zbytek 

výrobního prostoru. Ohřívač bude umístěn v technické místnosti (1.39 – TECHNICKÁ 

MÍSTNOST). 

Návrh je proveden dle ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody 

– Navrhování a projektování.  

Tabulka 10: Vstupní hodnoty pro návrh 2. zásobníku (1. a 2. varianta) 

Vstupní hodnoty 

Počet uvařených jídel 100 

Počet zaměstnanců ve výrobě 
48 (1. směna, 6-14 hod) 

48 (2. směna; 14-22 hod) 

Podlahová plocha pro úklid 524,5 m3  

Potřeba tepla odebraného z ohřívače během periody Q2p [kWh/den]: 

𝑄2𝑝 = 𝑄2𝑡 + 𝑄2𝑧 

kde 𝑄2𝑧 – teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [kWh/den] 

 𝑄2𝑡 – teplo pro ohřev vody [kWh/den] 

𝑄2𝑝 = 98,326 + 245,8 = 344,16 𝑘𝑊ℎ 

Teplo pro ohřev vody [kWh/den]: 

𝑄2𝑡 = 𝑐 ∙ 𝑉2𝑝 ∙ (𝑡2 − 𝑡1) 

kde c – měrná tepelná kapacita [J/kg.K] 

 V2p – celková potřeba teplé vody [m3/den] 

 t2 – teplota teplé vody – uvažuje se 55 °C  

 t1 – teplota studené vody – uvažuje se 10 °C 

𝑄2𝑡 = 1,163 ∙ 4,697 ∙ (55 − 10) = 245,8 𝑘𝑊ℎ 

Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV Q2z [kWh/den]: 

𝑄2𝑧 = 𝑄2𝑡  ∙ 𝑧 

kde z – součinitel ztrát 

𝑄2𝑧 = 245,8 ∙ 0,4 = 98,326 𝑘𝑊ℎ 

 



52 
 

Celková potřeba teplé vody V2p [m3/den]: 

𝑉2𝑝 = 𝑉𝑜 + 𝑉𝑛 + 𝑉𝑢  

kde Vo – potřeba teplé vody pro mytí osob [m3/den] 

VN - potřeba teplé vody pro mytí nádobí [m3/den] 

VU - potřeba teplé vody pro úklid a mytí podlah [m3/den] 

Bilance potřeby TV: 

Umyvadlo    0,002 m3/per 

Umyvadlo (mytí těla)   0,01 m3 

Vaření + výdej    0,02 m3/per 

Sprcha     0,025 m3/per 

Úklid     0,02 m3/per na 100 m2 

𝑉2𝑝 = 0,002 ∙ 96 + 0,02 ∙ 100 + 0,02 ∙
524,5

100
+ 0,01 ∙ 48 + 96 ∙ 0,02 

        = 4,697 𝑚3 − 4697 𝑙𝑖𝑡𝑟ů 

Tabulka 11: Rozdělení odběru teplé vody během časové periody 

INTERVAL 

[hod] 

VYUŽITÍ 

[%] 

V2p 

[m3] 

Q2p 

[kWh] 

Q2z 

[kWh] 

Q2 

[kWh] 

0 - 5 0 0,00 0,00 20,49 20,49 
5 - 6 10 0,47 24,58 4,10 28,68 

6 - 13 5 0,23 12,29 28,68 40,97 
13 – 14 10 0,47 24,58 4,10 28,68 
14 - 15 35 1,64 86,03 4,10 90,13 
15 – 22 5 0,23 12,29 28,68 40,97 
22 – 23 35 1,64 86,03 4,10 90,13 
23 -24 0 0,00 0,00 4,10 4,10 

∑ 100 4,697 245,8 98,33 344,16 
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Graf 2: Křivka odběru tepla pro 2. zásobník 

 

Velikost zásobníku Vz [m3]: 

𝑉𝑧 =
𝛥𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑐 ∙ (𝑡2 + 𝑡1)
  

Kde ∆Qmax – maximální rozdíl mezi křivkou dodávky a křivkou odběru [kWh] 

 𝑐 – měrná tepelná kapacita [J/kg.K]  

 𝑡2 – teplota teplé vody – uvažuje se 55 °C  

 𝑡1 – teplota studené vody – uvažuje se 10 °C 

𝑉𝑧 =
107,7

1,163 ∙ (55 − 10)
= 2,03𝑚3 → 2030 𝑙 

Jmenovitý výkon ohřevu Q1n [kW]: 

𝑄1𝑛 =
𝑄1

𝑡
 

kde Q1 – maximum křivky odběru (Q1 = 354,37 kWh) 

t – počet provozních hodin (t = 24 h) 

𝑄1𝑛 =
354,37

24
= 14,76 𝑘𝑊 
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Potřebná teplosměnná plocha A [m2]: 

𝐴 =
𝑄1𝑛 ∙ 103

𝑈 ∙ ∆𝑡
 

kde Q1n – jmenovitý výkon ohřevu [kW] 

U – součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy (420 W/(m2K)) 

𝐴 =
14,765 ∙ 103

420 ∙ 36,1
= 0,97 𝑚2 

∆𝑡 =
(𝑇1 − 𝑡2) − (𝑇2 − 𝑡1)

𝑙𝑛
(𝑇1 − 𝑡2)
(𝑇2 − 𝑡1)

 

kde  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

= 36,1 °𝐶 
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2. Varianta 

Tento zásobníkový ohřívač bude zajišťovat přípravu teplé vody centrálně pro celou 

budovu.  

Návrh je proveden dle ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody 

– Navrhování a projektování.  

Tabulka 12: Vstupní hodnoty pro návrh zásobníku (3. varianta) 

Vstupní hodnoty 

Počet zaměstnanců v administrativě 20 (1 směna, 7-15 hod.) 

Počet uvařených jídel 100 

Počet zaměstnanců ve výrobě 72 (1. směna, 6-14 hod) 

72 (2. směna; 14-22 hod) 

Podlahová plocha pro úklid 3765 m3  

Potřeba tepla odebraného z ohřívače během periody Q2p [kWh/den]: 

𝑄2𝑝 = 𝑄2𝑡 + 𝑄2𝑧 

kde 𝑄2𝑧 – teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [kWh/den] 

 𝑄2𝑡 – teplo pro ohřev vody [kWh/den] 

𝑄2𝑝 = 132,4 + 331,02 = 463,427 𝑘𝑊ℎ 

Teplo pro ohřev vody [kWh/den]: 

𝑄2𝑡 = 𝑐 ∙ 𝑉2𝑝 ∙ (𝑡2 − 𝑡1) 

kde c – měrná tepelná kapacita [J/kg.K] 

 V2p – celková potřeba teplé vody [m3/den] 

 t2 – teplota teplé vody – uvažuje se 55 °C  

 t1 – teplota studené vody – uvažuje se 10 °C 

𝑄2𝑡 = 1,163 ∙ 6,325 ∙ (55 − 10) = 331,02 𝑘𝑊ℎ 

Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV Q2z [kWh/den]: 

𝑄2𝑧 = 𝑄2𝑡  ∙ 𝑧 

kde z – součinitel ztrát 

𝑄2𝑧 = 331,02 ∙ 0,4 = 132,4 𝑘𝑊ℎ 
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Celková potřeba teplé vody V2p [m3/den]: 

𝑉2𝑝 = 𝑉𝑜 + 𝑉𝑛 + 𝑉𝑢  

kde Vo – potřeba teplé vody pro mytí osob [m3/den] 

VN - potřeba teplé vody pro mytí nádobí [m3/den] 

VU - potřeba teplé vody pro úklid a mytí podlah [m3/den] 

Bilance potřeby TV: 

Umyvadlo    0,002 m3/per 

Umyvadlo (mytí těla)   0,01 m3 

Dřez      0,001 m3/per 

Sprcha     0,025 m3/per 

Úklid     0,02 m3/per na 100 m2 

Vaření + výdej    0,02 m3/per 

𝑉2𝑝 = 0,002 ∙ 164 + 0,001 ∙ 20 + 0,01 ∙ 48 + 0,02 ∙
3765

100
+ 0,025 ∙ 96 + 0,02 ∙ 100 

        = 6,325 𝑚3 − 6325 𝑙𝑖𝑡𝑟ů 

Tabulka 13: Rozdělení odběru teplé vody během časové periody 

INTERVAL 

[hod] 

VYUŽITÍ 

[%] 

V2p 

[m3] 

Q2p 

[kWh] 

Q2z 

[kWh] 

Q2 

[kWh] 

0 - 5 0 0,00 0,00 27,58 27,58 
5 - 6 10 0,63 33,10 5,52 38,62 

6 - 13 5 0,32 16,55 38,62 55,17 
13 – 14 10 0,63 33,10 5,52 38,62 
14 - 15 35 2,21 115,86 5,52 121,37 
15 – 22 5 0,32 16,55 38,62 55,17 
22 – 23 35 2,21 115,86 5,52 121,37 
23 -24 0 0,00 0,00 5,52 5,52 

∑ 100 6,325 331,02 132,4 463,42 
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Graf 3: Křivka odběru tepla (3. varianta) 

 

Velikost zásobníku Vz [m3]: 

𝑉𝑧 =
𝛥𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑐 ∙ (𝑡2 + 𝑡1)
  

Kde ∆Qmax – maximální rozdíl mezi křivkou dodávky a křivkou odběru [kWh] 

 𝑐 – měrná tepelná kapacita [J/kg.K]  

 𝑡2 – teplota teplé vody – uvažuje se 55 °C  

 𝑡1 – teplota studené vody – uvažuje se 10 °C 

𝑉𝑧 =
143,35

1,163 ∙ (55 − 10)
= 2,739𝑚3 → 2739 𝑙 

Jmenovitý výkon ohřevu Q1n [kW]: 

𝑄1𝑛 =
𝑄1

𝑡
 

kde Q1 – maximum křivky odběru (Q1 = 477,2 kWh) 

t – počet provozních hodin (t = 24 h) 

𝑄1𝑛 =
477,2

24
= 19,88 𝑘𝑊 
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Potřebná teplosměnná plocha A [m2]: 

𝐴 =
𝑄1𝑛 ∙ 103

𝑈 ∙ ∆𝑡
 

kde Q1n – jmenovitý výkon ohřevu [kW] 

U – součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy (420 W/(m2K)) 

𝐴 =
19,883 ∙ 103

420 ∙ 36,1
= 1,311 𝑚2 

∆𝑡 =
(𝑇1 − 𝑡2) − (𝑇2 − 𝑡1)

𝑙𝑛
(𝑇1 − 𝑡2)
(𝑇2 − 𝑡1)

 

kde  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

= 36,1°𝐶 
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B.1.3 Plánované řešení navazujících profesí TZB  

B.1.3.1. Vytápění 

Návrh zařízení pro vytápění byl vypočten zjednodušenou metodou tepelných ztrát 

budovy. Zařízení pro vytápění je navrženo na ztrátu objektu, která vyšla 813 kW. V hale 

bude navržen systém teplovzdušného vytápění. Zdrojem tepla pro budovu jsou tři 

plynové kotle umístěné v kotelně. V zimním období kotle slouží k vytápění a přípravě 

teplé vody. V letním období bude v provozu pouze jeden kotel k zajištění teplé vody. 

Kotle budou napojeny přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků na kombinovaný 

rozdělovač a sběrač, kde budou napojeny jednotlivé větve ohřevu teplé vody a vytápění.  

B.1.3.2. Vzduchotechnika  

Návrh vzduchotechnického systému vychází z požadovaného průtoku vzduchu pro 

odvod škodlivin. Větrání objektu navrženo jako nucené. Přiváděný vzduch bude filtrován 

a v zimním období ohříván teplovzdušným vytápěním. Prostor bude větrán v závislosti 

na požadavcích provozu. Potrubí vzduchotechniky bude vedeno pod stropní konstrukcí 

a je nutno ho zkoordinovat s ostatními rozvody. 
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B.1.4 Dimenzování kanalizačního potrubí  

Návrh proveden dle ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, ČSN 75 6261 Dešťová kanalizace. 

Pro dimenzování potrubí kanalizace byl použit tabulkový software Excel.  

Tabulka 14: Výpočtové odtoky DU 

Výpočtové odtoky DU [l/s] jednotlivých zařizovacích předmětů 

Zařizovací předměty Označení 

Výpočtový 

odtok  

DU [l/s] 

Jmenovitá světlost 

potrubí  

DN 

Záchodová mísa WC 2,0 100 

Umyvadlo U 0,5 50 

Kuchyňský dřez DJ 0,8 50 

Myčka nádobí MN 0,8 50 

Podlahová vpusť DN 100 VP 2,0 100 

Keramická výlevka  VL 2,5 100 

Pisoárová mísa  PM 0,5 50 

Sprchová mísa SM 0,8 50 

Sprcha s podlahovou vpustí SM1 0,6 50 

Velkokuchyňský dřez DJK 0,9 70 

Průtok splaškových vod Qww [l/s]: 

𝑄𝑤𝑤 = 𝐾 ∙ √∑𝐷𝑈       

kde K – součinitel odtoku, v l0,5/s0,5 podle tabulky 

 K = 0,5 – Budovy s nepravidelným používáním zařizovacích předmětů 

 K = 0,7 – Budovy s pravidelným používáním zařizovacích předmětů 

 K = 1 – Budovy s častým používáním zařizovacích předmětů 

∑DU – součet výpočtových odtoků, v l/s, které najdeme v tabulce 

Trvalý průtok Qc [l/s]: 

𝑄𝑐 = 𝑧 ∙ ∑𝐷𝑈   

kde z – součinitel teoretického zdržení odtoku v zařizovacích předmětech 

 z = 0,5 – pro počet zařizovacích předmětů 1 až 7 
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∑DU – součet výpočtových odtoků, v l/s, které najdeme v tabulce 

Celkový průtok splaškových vod Qtot [l/s]: 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑤𝑤 + 𝑄𝑐 + 𝑄𝑝 + 𝑄𝑟  

kde  Qww – průtok splaškových vod [l/s] 

Qc – trvalý průtok [l/s] 

Qp – čerpaný průtok [l/s] 

Qr – průtok dešťových vod [l/s] 

Průtok dešťových vod Qr [l/s]: 

𝑄𝑟 = 𝑖 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶      

kde I – intenzita deště [l/(s . m2)] 

A – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

C – součinitel odtoku srážkových vod 

Dimenzování kanalizační přípojky 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑤𝑤 + 𝑄𝑐 + 𝑄𝑝 + 𝑄𝑟 = 9,41 +  4,128 = 13,538 𝑙/𝑠 -> PVC KG DN 160 
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B.1.4.1. Dimenzování splaškového potrubí 

Připojovací potrubí od jednoho zařizovacího předmětu se navrhuje bez výpočtu dle 

jednotlivých výpočtových odtoků DU uvedených v tabulce 14. 

Tabulka 15: Výpočet připojovacích a odpadních potrubí S1 - S7 

ÚSEK 
k    

[l0,5/s0,5] 

VÝPOČTOVÝ ODTOK [l/s]   
∑DU 

[l/s] 

DUmax  

[l/s] 

Qww   

[l/s] 

Qmax   

[l/s] 
DN 2 0,5 0,8 2 2,5 0,5 0,8 0,8 

WC U DJ VP VL PM SM MN 

1 – 2 0,5   1       0,8   75 

2 – S1 0,5  1 1      1,3 0,8 0,57 1,5 75 

3 - 4 0,5  1        0,5   50 

4 - 5 0,5  2       1 0,5 0,5 0,8 50 

5 - 12 0,5  2       1 0,5 0,5 4 110 

9 - 11 0,5      1    0,5   50 

10 - 11 0,5      1    0,5   50 

11 - 12 0,5      2   1 0,5 0,5 0,8 50 

12- 13 0,5  2    2   2 0,5 0,7 4 110 

6 - 8 0,5 1         2   110 

7 - 8 0,5 1         2   110 

8 – 13 0,5 2        4 2 1 2,5 110 

13 - 14 0,5 2 2    2   6 2 1,22 4 110 

S3 - 14 0,5    1      2   110 

14 – S2 0,5 2 2  1  2   8 2 1,4 4 110 

15 - 17 0,5  1        0,5   50 

16 - 17 0,5  1        0,5   50 

17 - 19 0,5  2       1 0,5 0,5 0,8 50 

18 - 19 0,5     1     2,5   110 

19 - 21 0,5  2   1    3,5 2,5 0,9 4 110 

20 - 21 0,5 1         2   110 

21 - 27 0,5 1 2   1    5,5 2,5 1,2 4 110 

22 - 24 1  1        0,5   50 

23 - 24 1  1        0,5   50 

24 - 26 1  2       1 0,5 1 1,5 75 

25 - 26 1      1    0,5   50 

26 - 27 1  2    1   1,5 0,5 1,22 1,5 75 

27 - 29 1 1 4   1 1   7 2,5 2,6 4 110 

28 - 29 1 1         2   110 
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29 – S4 1 2 4   1 1   9 2,5 3 4 110 

30 – S5 1 1         2   110 

31 – S9a 0,5  1        0,5   75 

(Poznámka: Text zvýrazněný kurzívou a hnědou barvou značí odpadní potrubí) 

Výpočtové schéma 1: Výpočtové schéma S1 - S7 
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Tabulka 16: Výpočet připojovacích a odpadních potrubí S10 – S13 

ÚSEK 
k    

[l0,5/s0,5] 

VÝPOČTOVÝ ODTOK [l/s]   
∑DU 

[l/s] 

DUmax  

[l/s] 

Qww   

[l/s] 

Qmax   

[l/s] 
DN 2 0,5 0,8 2 2,5 0,5 0,8 0,8 

WC U DJ VP VL PM SM MN 

1 – 2 0,5   1       0,8   50 

3 – 2 0,5  1        0,5   50 

2 – 4 0,5  1 1      1,3 0,8 0,57 0,8 50 

4 – 5 0,5  1 1      1,3 0,8 0,57 4 110 

6 – 5 0,5 1         2   110 

7 – 5 0,5       1   0,8   50 

5 – S10 0,5 1 1 1    1  4,1 2 1,01 4,0 110 

8 – 9 0,5        1  0,8   50 

9- 11 0,5        2 1,6 0,8 0,63 0,8 50 

10 – 11 0,5  1        0,5   50 

11 – 12 0,5  1      2 2,1 0,8 0,72 0,8 50 

12 – S12 0,5  1      2 2,1 0,8 0,72 1,5 75 

13 – S13 0,5  1        0,5   75 

(Poznámka: Text zvýrazněný kurzívou a hnědou barvou značí odpadní potrubí) 

Výpočtové schéma 2: Výpočtové schéma S10 - 13 
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Tabulka 17: Výpočet připojovacích a odpadních potrubí S14 – S23 

ÚSEK 
k    

[l0,5/s0,5] 

VÝPOČTOVÝ ODTOK [l/s]   
∑DU 

[l/s] 

DUmax  

[l/s] 

Qww   

[l/s] 

Qmax   

[l/s] 
DN 2 0,5 0,8 2 2,5 0,5 0,8 0,8 

WC U DJ VP VL PM SM MN 

1 – S14 0,5 1         2   110 

4 – S18 0,5 1         2   110 

(Poznámka: Text zvýrazněný kurzívou a hnědou barvou značí odpadní potrubí) 
 

ÚSEK z 

VÝPOČTOVÝ ODTOK [l/s]   
∑DU 

[l/s] 

DUmax  

[l/s] 

Qc   

[l/s] 

Qmax   

[l/s] 
DN 2 0,5 0,8 2 2,5 0,5 0,6 0,8 

WC U DJ VP VL PM SM1 MN 

2 – S15 0,5       2  1,2 1,2 0,6 1,5 75 

3 – S16 0,5       2  1,2 1,2 0,6 1,5 75 

4 – S17 0,5       2  1,2 1,2 0,6 1,5 75 

6 – 8 0,5  1        0,5   75 

7- 8 0,5  1        0,5   50 

8 – S21 0,5  2       1 0,5 0,5 1,5 75 

9 - 10 0,5  1        0,5   50 

10 - 11 0,5  2       1 0,5 0,5 0,5 50 

11 - 12 0,5  3       1,5 0,5 0,75 1,5 75 

12 – S22 0,5  3       1,5 0,5 0,75 1,5 75 

(Poznámka: Text zvýrazněný kurzívou a hnědou barvou značí odpadní potrubí) 

Výpočtové schéma 3: Výpočtové schéma S14 - S23 
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Tabulka 18: Výpočet připojovacích a odpadních potrubí S26 – S31 

ÚSEK 
k    

[l0,5/s0,5] 

VÝPOČTOVÝ ODTOK [l/s]   
∑DU 

[l/s] 

DUmax  

[l/s] 

Qww   

[l/s] 

Qmax   

[l/s] 
DN 2 0,5 0,8 2 2,5 0,5 0,8 0,8 

WC U DJ VP VL PM SM MN 

1 - 2 0,5  1        0,5   50 

3 - 2 0,5  1        0,5   50 

2 - 4 0,5  2       1 0,5 0,5 0,8 50 

4 - 5 0,5  3       1,5 0,5 0,61 0,8 50 

5 – S26 0,5  3       1,5 0,5 0,61 1,5 75 

6 - 7 0,5      1    0,5   75 

7 – S28 0,5      2   1 0,5 0,5 1,5 75 

8 - 9 0,5 1         2   110 

9 - 10 0,5 2        4 2 1 2,5 110 

10 – S29 0,5 2        4 2 1 4 110 

12 – S31 1  1        0,5   75 

13 - 14 1 1         2   110 

14 - 15 1 2        4 2 2 2,5 110 

15 - 16 1 3        6 2 2,45 3,9 125 

16 – S30 1 3        6 2 2,54 5,8 125 

(Poznámka: Text zvýrazněný kurzívou a hnědou barvou značí odpadní potrubí) 

Výpočtové schéma 4: Výpočtové schéma S26 - S31 
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Tabulka 19: Výpočet připojovacích a odpadních potrubí S32 – S38 

ÚSEK 
k    

[l0,5/s0,5] 

VÝPOČTOVÝ ODTOK [l/s]   
∑DU 

[l/s] 

DUmax  

[l/s] 

Qww   

[l/s] 

Qmax   

[l/s] 
DN 2 0,5 0,8 2 2,5 0,5 0,8 0,8 

WC U DJ VP VL PM SM MN 

1 – S32 0,5 1         2   110 

2 - 3 0,5 1         2   110 

3 - 4 0,5 2        4 2 1 2,5 110 

4 – S33 0,5 2        4 2 1 4 110 

5 - 6 1      1    0,5   110 

6 – 7 1      2   1 0,5 1 4 110 

7 – S34 1     1 2   3,5 2,5 1,87 4 110 

8 - 9 1      1    0,5   50 

9 - 12 1      2   1 0,5 1 1,5 75 

10 - 11 1  1        0,5   50 

11 - 12 1  2       1 0,5 1 1,5 75 

12 – S36 1  2    2   2 0,5 1,41 4 110 

13 - 14 1 1         2   110 

14 - 15 1 2        4 2 2 2,5 110 

15 – S37 1 2        4 2 2 4 110 

16 - 18 1  1        0,5   50 

17 - 18 1  1        0,5   75 

18 – S38 1  2       1 0,5 1 1,5 75 

(Poznámka: Text zvýrazněný kurzívou a hnědou barvou značí odpadní potrubí) 

Výpočtové schéma 5: Výpočtové schéma S28 - S34 
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Tabulka 20: Výpočet připojovacích a odpadních potrubí - TUKOVÉ KANALIZACE 

ÚSEK 
k    

[l0,5/s0,5] 

VÝPOČTOVÝ ODTOK [l/s]   
∑DU 

[l/s] 

DUmax  

[l/s] 

Qww   

[l/s] 

Qmax   

[l/s] 
DN 0,9 0,5 0,8 2 2,5 0,5 0,8 0,8 

DJK U DJ VP VL PM SM MN 

1 – ST1 0,7 1         0,9   75 

2 - 3 0,7   1       0,5   50 

3 - 4 0,7 1  1      1,7 0,9 0,91 1,5 75 

4 – ST3 0,7 1  1      1,7 0,9 0,91 1,5 75 

5 – ST6 0,7   1       0,8   75 

(Poznámka: Text zvýrazněný kurzívou a hnědou barvou značí odpadní potrubí) 

Výpočtové schéma 6: Výpočtové schéma ST1 - ST6 
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Tabulka 21: Výpočet svodného potrubí 

ÚSEK 
k    

[l0,5/s0,5] 
∑DU 
[l/s] 

DUmax 

[l/s] 
Qww   

[l/s] 
Qmax   

[l/s] 
DN POTRUBÍ 

S1 – S6' 0,5 1,3 0,8 5,7 5,9 110 PVC KG 

S6 – S6' 0,5 2 2 0,707 5,9 110 PVC KG 

S6' – S2' 0,5 3,3 2 0,908 5,9 110 PVC KG 

S2 – S2' 0,5 8 2 1,414 5,9 110 PVC KG 

S2' – S4' 0,5 11,3 2 1,681 5,9 110 PVC KG 

S4 – S4' 1 9 2,5 3 5,9 110 PVC KG 

S4' – S5' 1 20,3 2,5 4,506 9,6 125 PVC KG 

S5 – S5' 1 2 2 1,414 5,9 110 PVC KG 

S5' – S7' 1 22,5 2,5 4,743 9,6 125 PVC KG 

S7 – S7' 0,5 2 2 0,707 5,9 110 PVC KG 

S7' – S9a' 1 24,5 2,5 4,949 9,6 125 PVC KG 

S9a – S8'  0,5 0,5 0,5 0,353 5,9 110 PVC KG 

S8 – S8' 0,5 2 2 0,707 5,9 110 PVC KG 

S8' – S9' 0,5 2,5 2 0,79 5,9 110 PVC KG 

S9' – S9a' 0,5 4,5 2 1,06 5,9 110 PVC KG 

S9a' – S34' 1 29 2,5 5,38 9,6 125 PVC KG 

S34 – S35' 1 3,5 2,5 1,871 9,6 125 PVC KG 

S35 – S35' 0,5 2 2 0,707 5,9 110 PVC KG 

S35' – S36' 1 5,5 2,5 2,345 9,6 125 PVC KG 

S36 – S36' 0,5 2 0,5 0,707 5,9 110 PVC KG 

S36' – S37' 1 7,5 2,5 2,739 9,6 125 PVC KG 

S37 – S37' 0,5 4 2 1 5,9 110 PVC KG 

S37' – S30' 1 11,5 2,5 3,391 9,6 125 PVC KG 

S30 – S31' 0,5 6 2 1,225 5,9 110 PVC KG 

S31 – S31' 0,5 0,5 0,5 0,354 5,9 110 PVC KG 

S31' – S29' 0,5 6,5 2 1,275 5,9 110 PVC KG 

S29 – S29' 0,5 4 2 1 5,9 110 PVC KG 

S29' – S32' 0,5 10,5 2 1,620 5,9 110 PVC KG 

S32 – S33' 0,5 2 2 0,707 5,9 110 PVC KG 

S33 – S33' 0,5 4 2 1 5,9 110 PVC KG 

S33' – S32' 0,5 6 2 1,225 5,9 110 PVC KG 

S32' – S30' 0,5 16,5 2 2,031 5,9 110 PVC KG 

S30' – S28' 1 28 2,5 5,29 9,6 125 PVC KG 

S28 – S27' 0,5 1 0,5 0,5 5,9 110 PVC KG 

S27 – S27' 0,5 2 2 0,707 5,9 110 PVC KG 

S27' – S28' 0,5 3 2 0,866 5,9 110 PVC KG 

S28' – S38' 1 31 2,5 5,568 9,6 125 PVC KG 
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S38 – S38' 1 1 0,5 1 5,9 110 PVC KG 

S38' – S26' 1 32 2,5 5,657 9,6 125 PVC KG 

S26 – S26' 0,5 1,5 0,5 0,612 5,9 110 PVC KG 

S26' – S24' 1 33,5 2,5 5,788 9,6 125 PVC KG 

ÚSEK 
Z 
k    

[l0,5/s0,5] 

∑DU 
[l/s] 

DUmax 

[l/s] 

Qc   

Qww 

 [l/s] 

Qmax   

[l/s] 
DN POTRUBÍ 

S24 – S25' Z = 0,5 1 0,5 0,5 8,4 110 PVC KG 

S25 – S25' Z = 0,5 1 0,5 0,5 8,4 110 PVC KG 

S25' – S24' Z = 0,5 2 0,5 1 8,4 110 PVC KG 

S24' – S13' K = 1 33,5 2,5 5,788    

 Z = 0,5 2 0,5 1    

Qc  + Qww = 1 +5,788 = 6,788 9,6 125 PVC KG 

S13 – S13' K = 0,7 0,5 0,5 0,494 5,9 110 PVC KG 

S13' – S12' K = 1 34 2,5 5,831    

 Z = 0,5 2 0,5 1    

Qc  + Qww = 1 +5,831 = 6,831 9,6 125 PVC KG 

S12 – S11' K = 0,7 2,1 0,8 1,014 8,4 110 PVC KG 

S11 – S11' K = 0,7 2 2 0,99 8,4 110 PVC KG 

S11' – S12' K = 0,7 4,1 2 1,417 8,4 110 PVC KG 

S12' – S18' K = 1 38,1 2,5 6,173    

 Z = 0,5 2 0,5 1    

Qc  + Qww = 1 +6,173 = 7,173 9,6 125 PVC KG 

S18 – S19' K = 1 2 2 1,41 8,4 110 PVC KG 

S19 – S19' K = 0,5 2 2 0,707 8,4 110 PVC KG 

S19' – S17' K = 1 4 2 2 8,4 110 PVC KG 

S17 – S17' Z = 0,5 1,2 1,2 0,6 8,4 110 PVC KG 

S17' – S23' K = 1 4 2 2    

 Z = 0,5 1,2 1,2 0,6    

Qc  + Qww = 1,2 +2 = 3,2 8,4 110 PVC KG 

S23 – S23' Z = 0,5 1,5 0,5 0,75 8,4 110 PVC KG 

S23' – S16' K = 1 4 2 2    

 Z = 0,5 2,7 1,2 1,35    

Qc  + Qww = 1,35 +2 = 3,35 8,4 110 PVC KG 

S16 – S16' Z = 0,5 1,2 1,2 0,6 8,4 110 PVC KG 

S16' – S20' K = 1 4 2 2    

 Z = 0,5 3,9 1,2 1,95    

Qc  + Qww = 1,95 +2 = 3,95 8,4 110 PVC KG 

S20 – S20' K = 0,5 2 2 0,707 8,4 110 PVC KG 

 

S20' – S22' K = 1 6 2 2,45    
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 Z = 0,5 3,9 1,2 1,95    

Qc  + Qww = 1,95 +2,45 = 4,4 8,4 110 PVC KG 

S22 – S22' Z = 0,5 1,5 0,5 0,75 8,4 110 PVC KG 

S22' – S15' K = 1 6 2 2,45    

 Z = 0,46 5,4 1,2 2,484    

Qc  + Qww = 2,484 +2,45 = 4,934 8,4 110 PVC KG 

S15 – S15' Z = 0,5 1,2 1,2 0,6 8,4 110 PVC KG 

S15' – S21' K = 1 6 2 2,45    

 Z = 0,46 6,6 1,2 3,036    

Qc  + Qww = 3,036 +2,45 = 5,486 8,4 110 PVC KG 

S21 – S21' Z = 0,5 1 0,5 0,5 8,4 110 PVC KG 

S21' – S14' K = 1 6 2 2,45    

 Z = 0,46 7,6 1,2 3,496    

Qc  + Qww = 3,496 +2,45 = 5,946 8,4 110 PVC KG 

S14 – S14' K = 1 2 2 1,414 8,4 110 PVC KG 

S14' – S18' K = 1 8 2 2,828    

 Z = 0,46 7,6 1,2 3,496    

Qc  + Qww = 3,496 +2,825 = 6,321 9,6 125 PVC KG 

S18' – S10' K = 1 46,1 2,5 6,79    

 Z = 0,43 9,6 1,2 4,128    

Qc  + Qww = 4,128 +6,79 = 10,918 18,2 150 PVC KG 

S10 – S10' K = 0,5 4,1 1 1,012 8,4 110 PVC KG 

S10' – ST6' K = 1 50,2 2,5 7,085    

 Z = 0,43 9,6 1,2 4,128    

Qc  + Qww = 4,128 +7,085 = 11,213 18,2 150 PVC KG 

ST6 – ST5' K = 0,7 0,8 0,8 0,63 5,9 110 PVC KG 

ST5 – ST5' K = 0,7 2 2 0,99 5,9 110 PVC KG 

ST5I – ST4' K = 0,7 2,8 2 1,17 5,9 110 PVC KG 

ST4 – ST4' K = 0,7 2 2 0,99 5,9 110 PVC KG 

ST4I – ST3' K = 0,7 4,8 2 1,53 5,9 110 PVC KG 

ST3 – ST3' K = 0,7 1,7 0,9 0,91 5,9 110 PVC KG 

ST3I – ST2' K = 0,7 6,5, 2 1,78 5,9 110 PVC KG 

ST2I – ST1' K = 0,7 8,5, 2 2,04 5,9 110 PVC KG 

ST1 – ST1' K = 0,7 0,9 0,9 0,66 5,9 110 PVC KG 

ST1I – ST6' K = 0,7 9,4, 2 2,1 5,9 110 PVC KG 

ST6' – S34' K = 1 59,6 2,5 7,68    

 Z = 0,43 9,6 1,2 4,128    

Qc  + Qww = 4,128 +7,68 = 11,808 18,2 150 PVC KG 

S34I – > K = 1 88,6 2,5 9,41    

 Z = 0,43 9,6 1,2 4,128    

Qc  + Qww = 4,128 +9,41  13,538 18,2 150 PVC KG 
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B.1.4.2. Dimenzování dešťového potrubí 

Průtok dešťových vod Qr [l/s]: 

𝑄𝑟 = 𝑖 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶      

kde I – intenzita deště [l/(s.m2)] 

A – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

C – součinitel odtoku srážkových vod  

 

Obrázek 23: Schéma odvodňovaných plocha střech 

STŘECHA A 

Tabulka 22: Dimenzování odpadního dešťového potrubí (střecha A) 

Úsek 
Odvodňovaná 

plocha A 
[m2] 

Intenzita 
deště i 
[l/s.m2] 

Součinitel 
odtoku C 

Průtok Q 
[l/s] 

DN 

A1 182,25 0,03 1 5,47 100 

A2 361,69 0,03 1 10,85 125 

A3 361,69 0,03 1 10,85 125 

A4 182,25 0,03 1 5,47 100 

A5 28,86 0,02 1 1,7 70 

A6 28,86 0,02 1 1,7 70 
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Tabulka 23: Dimenzování svodného dešťového potrubí (střecha A) 

Úsek 
Průtok Q 

[l/s] 
Návrh průřezu 

D1-D2I 5,47 Sklon 1% -> 125 

D2-D2I 10,85 Sklon 3% -> 125 

D2I-D5I 16,32 Sklon 1% -> 200 

D5-D5I 1,7 Sklon 1% -> 100 

D5I-D6I 18,02 Sklon 1% -> 200 

D6-D6I 1,7 Sklon 1% -> 100 

D6I-D3I 19,72 Sklon 1% -> 200 

D3-D3I 10,85 Sklon 3% -> 125 

D3I-D4I 30,57 Sklon 1% -> 250 

D4-D4I 5,47 Sklon 1% -> 125 

D4I-Š 36,04 Sklon 1% -> 200 

Š -> 57,91 250 

STŘECHA B 

Střecha B je odvodněna pomocí podtlakového odvodnění, které navrhla společnost 

DYKA. Systém funguje při 100% naplnění potrubí vodou bez přítomnosti vzduchu. 

Tabulka 24: Průtok potrubím (střecha B) 

Úsek 
Odvodňovaná 

plocha A 
[m2] 

Intenzita 
deště i 
[l/s.m2] 

Součinitel 
odtoku C 

Průtok Q 
[l/s] 

B1 1169 0,03 1 35,07 

B2 2316 0,03 1 69 

B3 2316 0,03 1 69 

B4 12,45 0,03 1 37,32 

Tabulka 25: Dimenzování svodného dešťového potrubí (střecha B) 

Úsek 
Průtok Q 

[l/s] 
Návrh průřezu 

D7-D7I 35,07 Sklon 2% -> 250 

D8-D7I 69 Sklon 3% -> 300 

D7I-VŠ 104 Sklon 2% ->300 

D10-D10I 37,32 Sklon 1% -> 250 

D9-D10I 69 Sklon 3% -> 300 

D10I -VŠ 106,32 Sklon 2% ->300 

VŠ-> 210,32 Sklon 1% -> 500 
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B.1.4.3. Dimenzování lapáku tuků 

Návrh proveden dle ČSN 75 1825-2 - Lapáky tuku - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, 
osazování, obsluha a údržba. 

Jmenovitý rozměr lapáku tuků NS: 

𝑁𝑆 = 𝑄𝑠 ∙ 𝑓𝑑 ∙ 𝑓𝑡 ∙ 𝑓𝑟      

kde Qs  – maximální odtok odpadních vod [l/s] 

fd  – součinitel hustoty tuků a olejů  

 fd = 1 – odpadní vody z kuchyní, jatek a provozů pro zpracování masa a ryb 

 ft – součinitel teploty odpadních vod na přítoku do lapáku  

 ft = 1 – teplota odpadních vod na přítoku  60 °C 

 fr – součinitel vlivu čistících a oplachových prostředků  

 fr = 1,3 – použití čistících a oplachových prostředků – příležitostné nebo stálé 

𝑁𝑆 = 𝑄𝑠 ∙ 𝑓𝑑 ∙ 𝑓𝑡 ∙ 𝑓𝑟 = 0,556 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,3 = 0,722 → 𝑁𝑆 = 1  

Maximální odtok odpadních vod Qs [l/s]: 

𝑄𝑠 = (𝑉 ∙ 𝐹)/(3600 ∙ 𝑡)    

kde V – průměrný denní objem odpadních vod z kuchyňského provozu [l] 

 F – součinitel nárazového zatížení podle druhu provozu 

 t – průměrná denní provozní doba [h]  

𝑄𝑠 =
𝑉 ∙ 𝐹

3600 ∙ 𝑡
=  

500 ∙ 20

3600 ∙ 5
= 0,556 𝑙/𝑠  

Průměrný denní objem odpadních vod z kuchyňského provozu V [l]: 

𝑉 = 𝑀 ∙ 𝑉𝑚    

kde M – počet vyrobených pokrmů za den 

 Vm – množství vody použité na jeden pokrm [l] 

𝑉 = 𝑀 ∙ 𝑉𝑚 = 100 ∙ 5 = 500 𝑙   
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Dle hodnoty NS byl navržen lapák tuků AS – FAKU ER – hranatý – pro osazení do terénu. 

(Lapáky tuku typu ER jsou konstruovány pro osazení na venkovní kanalizaci, k zakopání 

do terénu. Svojí konstrukcí umožňují osazení na podkladní betonovou desku a u 

samonosných verzí přímé zasypání štěrkopískem bez obetonování, pokud je lapák 

nepojízdný, umístěný v zeleném pásu a pokud není vysoká hladina spodní vody [22].) 

 

Technický list 1: Lapák tuků AS – FAKU ER [22] 

 

Obrázek 24: Schéma lapáku tuků [22] 
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B.1.4.4. Dimenzování odlučovače lehkých kapalin 

Návrh proveden dle ČSN 858-2 – Odlučovač lehkých kapalin – Část 2: Volba jmenovitého 
rozměru, osazování, obsluha a údržba. 

Odlučovač lehkých kapalin navrhuji pro parkoviště o půdorysné ploše A = 625 m2. 

Jmenovitá velikost odlučovače NS: 

𝑁𝑆 = (𝑄𝑟 + 𝑓𝑥 ∙ 𝑄𝑠)   ∙ 𝑓𝑑    

kde Qr  – maximální odtok dešťových vod [l/s] 

 QS – maximální odtok odpadních vod [l/s] 

 Qs = 0 l/s -> není zde žádné odpadní potrubí 

fx  – přitěžující součinitel v závislosti na druhu odtoku odpadních (u tohoto 

výpočtu s ním neuvažuji)   

 fd – součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu  

 fd = 1 – pouze dešťová voda 

𝑁𝑆 = (𝑄𝑟 + 𝑓𝑥 ∙ 𝑄𝑠)   ∙ 𝑓𝑑 = (12,5 + 0) ∙ 1 = 12,5 𝑙/𝑠  

Maximální odtok srážkových vod Qr [l/s]: 

𝑄𝑟 = 𝑖 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶   

kde i  – intenzita deště [l/(s.m2)] 

 A – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

C – součinitel odtoku srážkových vod 

𝑄𝑟 = 𝑖 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶 = 0,02 ∙ 625 ∙ 1 = 12,5 𝑙/𝑠 
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Nejbližší vyšší jmenovitý rozměr odlučovače lehkých látek je NS 15. Navržen typ 

odlučovače AS-TOP_VF/EO PB PP NS 15. s usazovacím prostorem prostřední množství 

kalu (200 x NS) [23].  

 

Technický list 2: Odlučovač lehkých látek AS - TOP_VF/EO PB PP NS 15 [23] 

 

Obrázek 25: Schéma odlučovače lehkých látek[23] 
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B.1.4.5. Dimenzování zařízení pro využití srážkové vody 

Je nutné navrhnout objem nádrže na srážkovou povrchovou vodu a následně posoudit, 

zda je využití srážkové vody optimální. 

 

Obrázek 26: Schéma odvodňovaných plocha střech 

Schéma: Schéma odvodňované plochy střechy B a plocha vhodná pro kropení  

Denní potřeba provozní vody Q24 [l/den]: 

𝑄24 = 𝑞𝑤𝑐 ∙ 𝑛 + 𝑞𝑝𝑟 ∙ 𝑛 + 𝑞𝑧𝑎𝑙 ∙ 𝐴𝑧𝑎𝑙    

kde qwc – potřeba vody pro záchody [l/(osoba.den)] 

 qpr – potřeba vody pro pračku v domácnosti [l/(osoba.den)] 

 qzal – potřeba vody pro zalévání nebo kropení [l/(m2.den)] 

 (qzal = 100 l/(m2.rok) -> kropí se od dubna do září -> 183 dní) 

 n – počet osob 

 Azal – plocha, která ses zalévá nebo kropí [m2] 

Využití pouze pro WC: 

𝑄24 = 𝑞𝑤𝑐 ∙ 𝑛 + 𝑞𝑝𝑟 ∙ 𝑛 + 𝑞𝑧𝑎𝑙 ∙ 𝐴𝑧𝑎𝑙 = 19 ∙ 144 + 0 + 0 = 2 736 𝑙/𝑑𝑒𝑛 

Využití pro WC a kropení: 

𝑄24 = 𝑞𝑤𝑐 ∙ 𝑛 + 𝑞𝑝𝑟 ∙ 𝑛 + 𝑞𝑧𝑎𝑙 ∙ 𝐴𝑧𝑎𝑙 = 19 ∙ 144 + 0 +
80

183
∙ 10 633 = 6 984 𝑙/𝑑𝑒𝑛 

Roční potřeba provozní (srážkové vody) Qr [l/rok]: 

𝑄𝑅 = 𝑄24 ∙ 𝑑 + 𝑄𝑧𝑎𝑙 ∙ 𝐴𝑧𝑎𝑙    

kde Q24 – denní potřeba provozní vody pro využití v budově [l/den] 
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 d – počet dnů v roce, kdy se srážková voda využívá 

 QZAL – roční potřeba provozní vody pro zalévání nebo kropení [l/(m2.rok)] 

 AZAL – plocha zahrady hřiště nebo zeleně 

Využití pouze pro WC: 

𝑄𝑅 = 𝑄24 ∙ 𝑑 + 𝑄𝑧𝑎𝑙 ∙ 𝐴𝑧𝑎𝑙 = 2734 ∙ 269 + 0 = 735 446 𝑙/𝑟𝑜𝑘 

Využití pro WC a kropení: 

𝑄𝑅 = 𝑄24 ∙ 𝑑 + 𝑄𝑧𝑎𝑙 ∙ 𝐴𝑧𝑎𝑙 = 2734 ∙ 269 +  80 ∙ 10 633 = 1 586 086 𝑙/𝑟𝑜𝑘 

Průměrný roční nátok srážkové povrchové vody YR [l/rok]: 

𝑌𝑅 = ∑ 𝐴 ∙ ℎ𝑟 ∙ 𝑒 ∙ 𝜂   

kde A – půdorysný průmět odvodňované plochy střechy [m2] 

 hr – dlouhodobý srážkový normál [mm] 

 e – součinitel využití odvodňované plochy střechy 

 η – hydraulická účinnost mechanického čištění srážkové vody 

𝑌𝑅 = ∑ 𝐴 ∙ ℎ𝑟 ∙ 𝑒 ∙ 𝜂 = 7044 ∙ 543 ∙ 0,8 ∙ 0,95 = 2 906 918 𝑙/𝑟𝑜𝑘   

Využití srážkové vody je optimální pokud platí vztah: 

𝑌𝑅 ≥ 𝑄𝑟   

kde YR – průměrný roční nátok srážkové povrchové vody [l/rok] 

 QR – roční potřeba provozní vody [l/rok] 

Využití pouze pro WC: 

2 753 829,973 𝑙/𝑟𝑜𝑘 ≥ 367 992 𝑙/𝑟𝑜𝑘   VYUŽITÍ JE OPTIMÁLNÍ 

Využití pro WC a kropení: 

2 753 829,973
𝑙

𝑟𝑜𝑘
≥ 1 218 632 𝑙/𝑟𝑜𝑘   VYUŽITÍ JE OPTIMÁLNÍ 

Stanovení objemu akumulační nádrže Va [m3]: 

𝑉𝑎 = 𝑄24 ∙𝑑 

kde Q24 – denní potřeba provozní vody [l/den] 

d – počet dnů v průběhu 14 až 21 dnů se suchým počasím, kdy se voda používá 

v budově 

𝑉𝑎 = 𝑄24 ∙𝑑 = 6 984 ∙ 14 = 97 776 𝑙 = 97,8 𝑚3 → 𝑛á𝑣𝑟ℎ 𝑛𝑎 2 𝑡ý𝑑𝑛𝑦    
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B.1.4.6. Dimenzování vsakovacího zařízení pro střechu A + parkoviště 

Návrh proveden dle ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod. 
 

 
Obrázek 27: Schéma odvodňované plochy 

Retenční objem vsakovacího zařízení Vvz [m3]: 

𝑉𝑣𝑧 = 0,001 ∙ ℎ𝑑 ∙ (𝐴𝑟𝑒𝑑 + 𝐴𝑣𝑧) −
1

𝑓
∙ 𝑘𝑣 ∙ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 ∙ 𝑡𝑐 ∙ 60 

kde s – součinitel stoletých srážek  

hd – návrhový úhrn srážky [mm]  

Ared – redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

Avsak – vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m2] 

Avz – plocha hladiny vsakovacího zařízení [m2] 

f – součiitel bezpečnosti vsaku (f≥2) 

kv – koeficient vsaku [m/s] 

tc  – doba trvání srážky [min] 

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared [m2]: 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 𝐴 ∙ 𝐶 

kde C – součinitel odtoku srážkových vod  

A – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 𝐴 ∙ 𝐶 = 1722,19 ∙ 1 = 1722,19 𝑚2 

Vsakovací plocha vsakovacího zařízení Avsak [m2]: 

𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 = (0,01 𝑎ž 0,03) ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑑 

Při koeficientu vsaku kv ≤ 10-6 m/s má být vsakovací plocha vsakovacího 

zařízení:𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 = 0,2 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑑 = 0,2 ∙ 1722,19 = 344,4 𝑚/𝑠 
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Doba 

trvání 

srážky 

[min] 

Návrhový 

úhrn 

srážek 

[mm] 

𝐕𝐯𝐳 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 ∙ 𝐡𝐝 ∙ (𝐀𝐫𝐞𝐝 + 𝐀𝒗𝒛) −
𝟏

𝒇
∙ 𝐤𝐯 ∙ 𝑨𝒗𝒔𝒂𝒌 ∙ 𝐭𝐜 ∙ 𝟔𝟎 

Retenční 

objem 

[m3] 

5 12 Vvz = 0,001 ∙ 12 ∙ (1722,2) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 344 ∙ 5 ∙ 60 20 

10 18 Vvz = 0,001 ∙ 18 ∙ (1722,2) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 344 ∙ 10 ∙ 60 29,9 

15 21 Vvz = 0,001 ∙ 21 ∙ (1722,2) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 344 ∙ 15 ∙ 60 34,6 

20 23 Vvz = 0,001 ∙ 23 ∙ (1722,2) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 344 ∙ 20 ∙ 60 37,5 

30 25 Vvz = 0,001 ∙ 25 ∙ (1722,2) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 344 ∙ 30 ∙ 60 39,9 

40 27 Vvz = 0,001 ∙ 27 ∙ (1722,2) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 344 ∙ 40 ∙ 60 42,3 

60 29 Vvz = 0,001 ∙ 29 ∙ (1722,2) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 344 ∙ 60 ∙ 60 43,7 

120 35 Vvz = 0,001 ∙ 35 ∙ (1722,2) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 344 ∙ 120 ∙ 60 47,8 

240 39 Vvz = 0,001 ∙ 39 ∙ (1722,2) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 344 ∙ 240 ∙ 60 42,3 

340 44 Vvz = 0,001 ∙ 44 ∙ (1722,2) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 344 ∙ 340 ∙ 60 38,9 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr [s]: 

𝑇𝑝𝑟 =
𝑉𝑣𝑧

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘
 

kde Vvz – retenční objem vsakovacího zařízení [m3]  

Qvsak – vsakovaný odtok [m3/s] 

𝑇𝑝𝑟 =
𝑉𝑣𝑧

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘
=

47,8

1,72 ∙ 10−3
= 27 790,69 𝑠

→ 7,71 ℎ − 𝑫𝑶𝑩𝑨 𝑷𝑹Á𝒁𝑫𝑵Ě𝑵Í 𝑽𝑺𝑨𝑲𝑶𝑽𝑨𝑪Í𝑯𝑶 𝒁𝑨ŘÍ𝒁𝑬𝑵Í 𝑵𝑬𝑷Ř𝑬𝑲𝑹𝑶ČÍ 𝟕𝟐 𝒉 

Vsakovaný odtok Qvsak [m3/s]: 

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘 =
1

𝑓
∙ 𝑘𝑣 ∙ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 =

1

2
0,00001 ∙ 344 = 1,72 ∙ 10−3 𝑚3/𝑠 

 

Návrh vsakovacího zařízení - Vsakovací bloky AS NIDAPLAST. Bude instalováno 36 

vsakovacích bloků ve třech vrstvách.  
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B.1.4.7. Dimenzování vsakovacího zařízení pro střechu B 

Návrh proveden dle ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod. 
 

 
Obrázek 28: Schéma odvodňované plochy 

Retenční objem vsakovacího zařízení Vvz [m3]: 

𝑉𝑣𝑧 = 0,001 ∙ ℎ𝑑 ∙ (𝐴𝑟𝑒𝑑 + 𝐴𝑣𝑧) −
1

𝑓
∙ 𝑘𝑣 ∙ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 ∙ 𝑡𝑐 ∙ 60 

kde s – součinitel stoletých srážek  

hd – návrhový úhrn srážky [mm]  

Ared – redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

Avsak – vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m2] 

Avz – plocha hladiny vsakovacího zařízení [m2] 

f – součiitel bezpečnosti vsaku (f≥2) 

kv – koeficient vsaku [m/s] 

tc  – doba trvání srážky [min] 

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared [m2]: 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 𝐴 ∙ 𝐶 

kde C – součinitel odtoku srážkových vod  

A – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 𝐴 ∙ 𝐶 = 7044 ∙ 1 = 7044 𝑚2 
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Vsakovací plocha vsakovacího zařízení Avsak [m2]: 

𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 = (0,01 𝑎ž 0,03) ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑑 

Při koeficientu vsaku kv ≤ 10-6 m/s má být vsakovací plocha vsakovacího 

zařízení:𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 = 0,2 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑑 = 0,2 ∙ 7044 = 1408,8 𝑚 

Doba 

trvání 

srážky 

[min] 

Návrhový 

úhrn 

srážek 

[mm] 

𝐕𝐯𝐳 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 ∙ 𝐡𝐝 ∙ (𝐀𝐫𝐞𝐝 + 𝐀𝒗𝒛) −
𝟏

𝒇
∙ 𝐤𝐯 ∙ 𝑨𝒗𝒔𝒂𝒌 ∙ 𝐭𝐜 ∙ 𝟔𝟎 

Retenční 

objem 

[m3] 

5 12 Vvz = 0,001 ∙ 12 ∙ (7044) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 1408 ∙ 5 ∙ 60 82 

10 18 Vvz = 0,001 ∙ 18 ∙ (7044) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 1408 ∙ 10 ∙ 60 122,6 

15 21 Vvz = 0,001 ∙ 21 ∙ (7044) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 1408 ∙ 15 ∙ 60 141,6 

20 23 Vvz = 0,001 ∙ 23 ∙ (7044) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 1408 ∙ 20 ∙ 60 153,6 

30 25 Vvz = 0,001 ∙ 25 ∙ (7044) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 1408 ∙ 30 ∙ 60 163,4 

40 27 Vvz = 0,001 ∙ 27 ∙ (7044) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 1408 ∙ 40 ∙ 60 173,28 

60 29 Vvz = 0,001 ∙ 29 ∙ (7044) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 1408 ∙ 60 ∙ 60 178,9 

120 35 Vvz = 0,001 ∙ 35 ∙ (7044) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 1408 ∙ 120 ∙ 60 191,8 

240 39 Vvz = 0,001 ∙ 39 ∙ (7044) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 1408 ∙ 240 ∙ 60 173,3 

340 44 Vvz = 0,001 ∙ 44 ∙ (7044) − 0,5 ∙ 0,00001 ∙ 1408 ∙ 340 ∙ 60 157,8 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr [s]: 

𝑇𝑝𝑟 =
𝑉𝑣𝑧

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘
 

kde Vvz – retenční objem vsakovacího zařízení [m3]  

Qvsak – vsakovaný odtok [m3/s] 

𝑇𝑝𝑟 =
𝑉𝑣𝑧

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘
=

195,8

7,04 ∙ 10−3
= 27 812,5 𝑠

→ 7,72 ℎ − 𝑫𝑶𝑩𝑨 𝑷𝑹Á𝒁𝑫𝑵Ě𝑵Í 𝑽𝑺𝑨𝑲𝑶𝑽𝑨𝑪Í𝑯𝑶 𝒁𝑨ŘÍ𝒁𝑬𝑵Í 𝑵𝑬𝑷Ř𝑬𝑲𝑹𝑶ČÍ 𝟕𝟐 𝒉 

Vsakovaný odtok Qvsak [m3/s]: 

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘 =
1

𝑓
∙ 𝑘𝑣 ∙ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 =

1

2
0,00001 ∙ 1408 = 7,04 ∙ 10−3 𝑚3/𝑠 
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Návrh vsakovacího zařízení - Vsakovací bloky AS NIDAPLAST. Bude instalováno 144 

vsakovacích bloků ve čtyřech vrstvách.  

 

Technický list 3: Vsakovací bloky AS NIDAPLAST[24] 

 
 
 
 

 

Obrázek 29: Vsakovací bloky AS NIDAPLAST 
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B.1.5 Dimenzování vodovodního potrubí 

Návrh je proveden podrobnou metodou dle ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních 

vodovodu.  

Hydraulické posouzení nejnepříznivěji položené výtokové armatury. 

Nejmenší přetlak v místě napojení přípojky na vodovodní řád: 

pdis = 550 kPa 

Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před nejnepříznivější výtokovou 

armaturou: 

pminFl = 100 kPa 

Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před nejnepříznivější výtokovou 

armaturou požárního systému: 

𝑝𝑚𝑖𝑛𝐹𝑙 = 200 𝑘𝑃𝑎 

 

V daném projektu řeším rozvody pitné vody ve třech variantách. 

V první variantě využívám dešťovou vodu na splachování záchodů a kropení. Pitná voda 

je přivedena do technické místnosti, kde je umístěný první zásobník TUV, který ohřívá 

vodu pro administrativní část objektu a přilehlou část výrobního prostoru. Kvůli velké 

vzdálenosti je do druhé technické místnosti vedena pouze provozní a pitná voda. Pitná 

voda je zde ohřívána druhým zásobníkem TUV a dál dopravována k zařizovacím 

předmětům pomocí cirkulačního potrubí.  

Druhá varianta rozvodů pitné vody je řešena obdobně, pouze bez využití provozní vody. 

Absence provozní vody znamená, že dimenze potrubí studené vody bude jiné než v první 

variantě. V tabulce 28. jsou stanoveny dimenze potrubí pro nejvzdálenější výtokovou 

armaturu. 
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Třetí varianta je řešena také bez provozní vody. Pitná voda je vedena do technické 

místnosti (1.56), kde bude umístěn zásobník TUV, který bude sloužit centrálně pro celý 

objekt a teplá voda bude dopravována do vzdálených částí objektu cirkulačním 

potrubím. Rozvody studené vody zůstávají stejné jako v druhé variantě návrhu. 

V tabulce 31. jsou stanoveny dimenze potrubí teplé vody pro nejvzdálenější výtokovou 

armaturu. Pro třetí variantu bylo vypočteno i cirkulační potrubí, hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 35. 
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Návrh vodoměru 

Návrh: 

Průmyslový vodoměr – SENSUS MeiStream Plus DN 65 

Maximální průtok:    𝑄𝑚𝑎𝑥 = 40 𝑚3/ℎ 

Minimální průtok:    𝑄𝑚𝑖𝑛 = 0,16 𝑚3/ℎ = 0,044 𝑙/𝑠 

Posouzení na minimální průtok: 

𝑄𝐷 = 0,15 𝑙/𝑠 = 540 𝑙/ℎ (nádržka WC) 

𝑄𝑚𝑖𝑛 < 𝑄𝐷 

𝟎, 𝟎𝟒𝟒 𝐥/𝐬 < 𝟎, 𝟏𝟓𝟎 𝒍/𝒔    VYHOVUJE 

Posouzení na maximální průtok: 

𝑄𝐷 = 5,98 𝑙/𝑠 = 21,528 𝑚3/ℎ ∙ 1,15 = 24,757 𝑚3/ℎ 

1,15 ∙ 𝑄𝐷 < 𝑄𝑚𝑎𝑥 

𝟐𝟒, 𝟕𝟓𝟕 𝒎𝟑/𝒉 < 𝟒𝟎 𝒎𝟑/𝒉   VYHOVUJE 

Určení tlakových ztrát domovního vodoměru [kPa]: 

 

Studená voda: 

Průtok:     𝑄𝑚𝑎𝑥 = 24,757 𝑚3/ℎ 

Tlaková ztráta:    ∆𝑝𝑊𝑀 = 2 𝑘𝑃𝑎 

  



88 
 

B.1.5.1. Dimenzování potrubí studené vody pro navržené 3 varianty 

Použité vztahy: 

Stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí QD [l/s]: 

a) 

𝑄𝐷 = √∑(𝑄𝐴𝑖
2 ∙ 𝑛𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

kde QA – jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení [l/s]: 

 n – počet výtokových armatur stejného druhu 

b) pro skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá hromadné a nárazové 

používání odběrných míst 

𝑄𝑑 = ∑ 𝜑𝑖 ∙ 𝑄𝐴𝑖 ∙ 𝑛𝑖

𝑚

𝑖=1

 

kde 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 

Tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušeném úseku potrubí Δpr [kPa]: 

∆𝑝𝑟 =
𝜌 ∙ 𝑣2

2000
∙ ∑ 𝜉 

kde ρ – hustota vody [kg/m3], ρ = 999 kg/m3 

 ∑ξ – součet součinitelů místního odporu 

 v – průtočná rychlost v potrubí [m/s] 

Tlaková ztráta v potrubí ΔpRF [kPa]: 

∆𝑝𝑅𝐹 = ∑(𝑙 ∙ 𝑅 + ∆𝑝𝑟) 

Kde L – délka příslušeného úseku potrubí [m] 

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

Δpr – tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušeném úseku potrubí [kPa]  
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Tabulka 27: Dimenzování studené vody (1. varianta) 
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B.1.5.2. Dimenzování potrubí teplé vody 

Použité vztahy: 

Stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí QD [l/s]: 

a) 

𝑄𝐷 = √∑(𝑄𝐴𝑖
2 ∙ 𝑛𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

kde QA – jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení [l/s]: 

 n – počet výtokových armatur stejného druhu 

b) pro skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá hromadné a nárazové 

používání odběrných míst 

𝑄𝑑 = ∑ 𝜑𝑖 ∙ 𝑄𝐴𝑖 ∙ 𝑛𝑖

𝑚

𝑖=1

 

kde 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 

Tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušeném úseku potrubí Δpr [kPa]: 

∆𝑝𝑟 =
𝜌 ∙ 𝑣2

2000
∙ ∑ 𝜉 

kde ρ – hustota vody [kg/m3], ρ = 999 kg/m3 

 ∑ξ – součet součinitelů místního odporu 

 v – průtočná rychlost v potrubí [m/s] 

Tlaková ztráta v potrubí ΔpRF [kPa]: 

∆𝑝𝑅𝐹 = ∑(𝑙 ∙ 𝑅 + ∆𝑝𝑟) 

Kde L – délka příslušeného úseku potrubí [m] 

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

Δpr – tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušeném úseku potrubí [kPa]  
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Tabulka 30: Dimenzování teplé vody (1. varianta) 
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B.1.5.3. Dimenzování potrubí provozní vody 

Použité vztahy: 

Stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí QD [l/s]: 

𝑄𝐷 = √∑(𝑄𝐴𝑖
2 ∙ 𝑛𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

kde QA – jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení [l/s]: 

 n – počet výtokových armatur stejného druhu 

Tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušeném úseku potrubí Δpr [kPa]: 

∆𝑝𝑟 =
𝜌 ∙ 𝑣2

2000
∙ ∑ 𝜉 

kde ρ – hustota vody [kg/m3], ρ = 999 kg/m3 

 ∑ξ – součet součinitelů místního odporu 

 v – průtočná rychlost v potrubí [m/s] 

Tlaková ztráta v potrubí ΔpRF [kPa]: 

∆𝑝𝑅𝐹 = ∑(𝑙 ∙ 𝑅 + ∆𝑝𝑟) 

Kde L – délka příslušeného úseku potrubí [m] 

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

Δpr – tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušeném úseku potrubí [kPa] 
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Tabulka 33: Dimenzování potrubí provozní vody 
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Stanovení dopravní výšky ponorného čerpadla H [m]: 

𝐻 = 𝐻𝑔 +
∆𝑃

𝜌 ∙ 𝑔
 

kde Hg – geodetická výtlačná výška [m] 

g – tíhové zrychlení [m/s2] 

ρ – hustota vody [kg/m3] 

∆p – tlakové ztráty v potrubí [Pa] 

𝐻 = 4,4 +
30279

1000 ∙ 9,81
= 7,48 𝑚 

QD            

[l/s] 
l          

      [m] 
R 

[kPa/m] 
l.R               

[kPa] 
∑ξ              
[-] 

∆pr              
[kPa] 

l.R  +∆pr         

[kPa] 

1,1 23,616 0,459 10,839 27 19,44 30,279 

Qd = 3,96 m3/h     

H = 7,48 m 

Návrh: ponorné čerpadlo Grundfos SB  

Graf 4: Charakteristika čerpadla 

 

Návrh mezi-nádrže: 

Celkový počet zaměstnanců = 144 

V = 15 . 72 = 1080 

Navrhuji nádrž AS-REWA ECO 1000 l. 
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B.1.5.4. Dimenzování potrubí cirkulační vody 

Výpočtový průtok cirkulace teplé vody Qc v místě cirkulačního čerpadla [l/s]: 

𝑄𝑐 =
∑ 𝑞𝑖

𝑐 ∙ 𝜌 ∙ ∆𝑡
=

∑ 𝑞𝑖

4127 ∙ ∆𝑡
 

kde qi – tepelná ztráta úseku přívodního potrubí [l/s] 

 c – měrná teplená kapacita teplé vody [J/(kg . K)] 

∆t – rozdíl teplot vody mezi výstupem přívodního potrubí teplé vody z ohřívače 

a jeho spojením s cirkulačním potrubím 

 ρ – hustota teplé vody v přívodním potrubí [kg/m3] 

Výpočtový průtok cirkulace teplé vody u rozvodů s více cirkulačními okruhy Q [l/s]: 

𝑄𝑎 = 𝑄𝑐 ∙
𝑞𝑎

𝑞𝑎 + 𝑞𝑏
 

𝑄𝑏 = 𝑄𝑐 − 𝑄𝑎 

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

Qa, Qb – výpočtové průtoky cirkulace teplé vody v jednotlivých úsecích 

přívodního a jemu odpovídajícího cirkulačního potrubí [l/s] vzniklé rozdělením 

výpočtového průtoku cirkulace teplé vody Q z předchozího úseku potrubí 

 Qc – výpočtový průtok cirkulace teplé vody [l/s] 

Tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušeném úseku potrubí Δpr[kPa]: 

∆𝑝𝑟 =
𝜌 ∙ 𝑣2

2000
∙ ∑ 𝜉 

kde ρ – hustota vody [kg/m3], ρ = 999 𝑘𝑔/𝑚3 

 ∑ξ – součet součinitelů místního odporu 

 v – průtočná rychlost v potrubí [m/s] 

Tlaková ztráta v potrubí ΔpRF [kPa]: 

∆𝑝𝑅𝐹 = ∑(𝑙 ∙ 𝑅 + ∆𝑝𝑟) 

kde L – délka příslušeného úseku potrubí [m] 

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

 Δpr – tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušeném úseku potrubí [kPa] 
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Tabulka 34: Dimenzování potrubí cirkulační vody (1. varianta, 2. varianta) 

 

 

Návrh čerpadla: 

GRUNDFOS UPS 25 – 40 N 180 

Stanovení dopravní výšky čerpadla [m]: 

𝐻 =
∆𝑝

𝜌 ∙ 𝑔
 

∆p – tlakové ztráty v potrubí [Pa] 

ρ – hustota vody [kg/m3] 

g – tíhové zrychlení [m/s2] 

𝐻 =
14680

1000 ∙ 9,81
= 1,496𝑚 

𝑄 = 0,128 𝑙/𝑠 = 0,461 𝑚3/ℎ 

 Graf 5: Charakteristika čerpadla 
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Tabulka 35: Dimenzování potrubí cirkulační vody (3. varianta) 
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B.1.5.5. Dimenzování potrubí požární vody 

Tabulka 36: Dimenzování potrubí požární vody 
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B.1.5.6. Výpočet kompenzačních délek potrubí teplé vody 

V rámci návrhu vnitřního vodovodu byla zohledněna tepelná roztažnost potrubí. Ta je 

řešena vybočením ohybového ramene, nebo použitím kompenzátoru.  

Velikost prodloužení ∆l [mm]: 

∆𝑙 = 𝛼 ∙ 𝑙0 ∙ ∆𝑡 

kde α – součinitel délkové roztažnosti potrubí [mm/mK] 

 α = 0,05 mm/mK pro vícevrstvé potrubí (Ekoplastik) 

l0 – kompenzační délka [m] 

∆t – rozdíl provozní a montážní teploty [K]  

Volná délka pružného ramene Lp [mm]: 

𝐿𝑝 = 𝐶 ∙ √∆𝑙 ∙ 𝑑 

kde C – materiálová konstanta, C=20 

 ∆l – velikost prodloužení [mm] 

d – vnější průměr trubky [mm] 

 

 

 

Obrázek 30: Kompenzační délky  
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Tabulka 37: Výpočet roztažnosti potrubí teplé vody 

Výpočet roztažnosti potrubí teplé vody 

Úsek Délka úseku 

L [m] 

Průměr  

potrubí 

Délková změna 

∆l [mm] 

Volná kompenzační délka 

Lp [mm] 

PB1 2,879 32 6,4 287,9 

PB2 5,9 32 13,3 412,2 

PB3 5,28 32 11,88 389,9 

PB4 25 32 56,25 848,5 

PB5 2,3 40 5,175 287,7 

PB6 2,8 40 6,3 317,5 

PB7 5,8 63 13,05 573,4 

PB8 4,2 75 9,45 532,4 

PB9 6,1 90 13,725 702,9 

PB10 3,2 90 7,2 509,1 

PB11 6,6 90 14,8 731,16 

PB12 7,8 90 17,55 794,85 
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B.1.5.7. Výpočet tl. tepelné izolace.  

Výpočet tl. tepelné izolace potrubí TV a CV dle vyhlášky 193/2007. 

Potrubí je navrženo, jako vícevrstvé ze systému Ekoplastik – STABI PLUS 

Tepelná izolace MIRELON PRO (tloušťka stěny: 6, 9, 13, 20, 25) 

Tl. tepelné izolace u vnitřních rozvodů, dle vyhlášky č.151/2001 Sb: 

DN 
Tl. izolace 

[mm] 

20 ≥ 20 

25 až 35 ≥ 30 

40 až 100 ≥ DN 

>100 ≥ 100 

(Poznámka: u vnitřních rozvodů plastových potrubí se tl. tepelné Izolace volí podle 

 vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN.) 

Součinitel prostupu tepla Uo [W/mK]: 

𝑈𝑜 =
𝜋

1
2 ∙ 𝜆𝑡

∙ 𝑙𝑛
𝑑

𝑑 − 2 ∙ 𝑠𝑡
+

1
2 ∙ 𝜆𝑖𝑧

∙ 𝑙𝑛
𝐷
𝑑

+
1

𝛼𝑒 ∙ 𝐷

 

kde λt– součinitel teplené vodivosti trubky (0,22 W/mK) 

 λiz – součinitel tepelné vodivosti izolace (0,037 W/mK) 

 d – vnější průměr trubky [m] 

 st – tloušťka stěny trubky [m] 

 αe – součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu (10 W/m2K) 

𝐷 = 𝑑 + 2 ∙ 𝑠𝑖𝑧 
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Pro potrubí 25 x 3,5 

𝑈𝑜 =
𝜋

1
2 ∙ 0,22 ∙ 𝑙𝑛

0,025
0,025 − 2 ∙ 0,0035

+
1

2 ∙ 0,037 ∙ 𝑙𝑛
0,032
0,025

+
1

10 ∙ 0,087

 

= 0,165 𝑊/𝑚𝐾 < 0,18 𝑊/𝑚𝐾  VYHOVUJE 

Pro potrubí 32 x 4,5 

𝑈𝑜 =
𝜋

1
2 ∙ 0,22

∙ 𝑙𝑛
0,032

0,032 − 2 ∙ 0,0045
+

1
2 ∙ 0,037

∙ 𝑙𝑛
0,041
0,032

+
1

10 ∙ 0,108

 

=  0,17𝑊/𝑚𝐾 < 0,18 𝑊/𝑚𝐾  VYHOVUJE 

Pro potrubí 40 x 5,6 

𝑈𝑜 =
𝜋

1
2 ∙ 0,22 ∙ 𝑙𝑛

0,04
0,04 − 2 ∙ 0,0056

+
1

2 ∙ 0,037 ∙ 𝑙𝑛
0,0512

0,04 +
1

10 ∙ 0,12

 

=  0,169𝑊/𝑚𝐾 < 0,27 𝑊/𝑚𝐾  VYHOVUJE 

Pro potrubí 63 x 8,6 

𝑈𝑜 =
𝜋

1
2 ∙ 0,22 ∙ 𝑙𝑛

0,063
0,05 − 2 ∙ 0,0086

+
1

2 ∙ 0,037 ∙ 𝑙𝑛
0,082
0,063 +

1
10 ∙ 0,13

 

=  0,2𝑊/𝑚𝐾 < 0,27 𝑊/𝑚𝐾  VYHOVUJE 

Pro potrubí 75 x 8,4 

𝑈𝑜 =
𝜋

1
2 ∙ 0,22 ∙ 𝑙𝑛

0,075
0,05 − 2 ∙ 0,0075

+
1

2 ∙ 0,037 ∙ 𝑙𝑛
0,0918
0,075

+
1

10 ∙ 0,0918

 

=  0,17𝑊/𝑚𝐾 < 0,34 𝑊/𝑚𝐾  VYHOVUJE 

Pro potrubí 90 x 10,1 

𝑈𝑜 =
𝜋

1
2 ∙ 0,22 ∙ 𝑙𝑛

0,090
0,05 − 2 ∙ 0,0084

+
1

2 ∙ 0,037 ∙ 𝑙𝑛
0,11
0,05

+
1

10 ∙ 0,11

 

=  0,23𝑊/𝑚𝐾 < 0,34 𝑊/𝑚𝐾  VYHOVUJE 
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B.1.6 Dimenzování domovního plynovodu 

Redukovaný odběr plynu Vr[m3/h]: 

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

kde V1– součet objemových průtoků spotřebičů pro přípravu pokrmů [m3/h] 

V2– součet objemových průtoků lokálních topidel a zásobníkových ohřívačů 

vody[m3/h] 

V3– součet objemových průtoků všech kotlů včetně kotlů kombinovaných 

[m3/h] 

V4– součet objemových průtoků všech technologických plynových spotřebičů 

a plynových spotřebičů ve velkokuchyních [m3/h] 

K1 – koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V1, K1 = n−0,5 

K2 – koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V5,𝐾2 = 𝑛−0,15 

K3 – koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V3,𝐾3 = 𝑛−0,1 

K4 – koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V4 

Předběžná ztráta tlaku na 1 m [Pa/m]: 

∆𝑝 =
∆𝑝𝑐

𝐿 + ∑ 𝐿𝑒
 

kde ∆pc- celková ztráta tlaku v ležatém potrubí v [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] 

Vnitřní NTL plynovod přivádí plyn ke třem kotlům a velkokuchyňskému plynovému 

sporáku. U dimenzování se vychází z nejvyšší a nejdelší větve.  

Plynové spotřebiče: 

3 x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 100 

- Výkon 318 kW 

- Spotřeba 29,4 m3/h 

1 x plynový velkokuchyňský sporák 

- Výkon 13 kW 

- Spotřeba 1,9 m3/h  
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Posouzení akumulačního prostoru plynovodu 

Akumulační prostor plynovodu O [m3]: 

O =
Vp,h

575 ∙ (1 +
p2

10000)
 

Kde Vp,h – součet objemových průtoků přístrojů [m3/h] 

 p2 – Tlak plynu na výstupu z regulátoru [kg.cm-2] 

Plynový sporák: 

O =
1,9

575 ∙ (1 +
2

10000)
= 0,0033 𝑚3 

Kotle: 

Objem plynu v potrubí je 0,103 m3 

O =
79,02

575 ∙ (1 +
2

10000)
= 0,134 𝑚3 

Potřebný objem je menší než objem potrubí. Není nutné navrhnut akumulační kus.  

Dimenzování přípojky 

Dimenze potrubní přípojky D [mm]: 

D = K ∙ √
Q1,82 ∙ L

(pz + 100)2 − (pk + 100)2

4,8

 

Kde K – konstanta [-], K = 13,8 

 Q – dopravované množství plynu (Vr) [m3/h] při 20 °C a 0,101325 MPa 

 L – délka potrubí [m] 

 pz – počáteční pracovní přetlak plynu [kPa] 

 pk– koncový pracovní přetlak plynu [kPa] 

D = 13,8 ∙ √
80,921,82 ∙ 2,4

(100 + 100)2 − (95 + 100)2

4,8

= 18,029 𝑚𝑚 

Aby vyhovělo posouzení rychlosti proudění, volím HDPE SDR 11 50x4,6. 

Posouzení rychlosti proudění plynu v potrubí v [m/s]: 

𝑣 =
𝑄

𝑠
 

Kde Q – dopravované množství plynu [m3/h] při 20 °C a 0,101325 MPa 
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 S – vnitřní průřezová plocha [m2] 

𝑣 =
80,92

0,001307
= 61912 𝑚/ℎ = 17,19 𝑚/𝑠 < 20 𝑚/𝑠 VYHOVUJE 

Návrh regulátoru tlaku  

Tlak za regulátorem bude redukován na tlak 2,5 kPa. Volím regulátor Actaris 233.  
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C.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA    

Akce:    Přístavba výrobního závodu 

Místo    Brno – Slatina 

Investor:   RIVER, s.r.o 

Stupeň dokumentace:  Projekt pro provedení stavby 

Datum:   1/2019 

Vypracovala:   Bc. Petra Strnadová 

ÚVOD 

Jedná se o dvoupodlažní skeletový objekt, nepodsklepený. Všechny prostory se nachází 

v 1.NP, kromě administrativní částí, která leží v 2.NP. Projekt řeší kanalizace, vnitřní 

vodovod, plynovod. Navržená kanalizace bude napojena na uliční splaškovou kanalizaci. 

Pro vodovodní instalace bude navržena vodovodní přípojka napojena na uliční 

vodovodní řad. Bude vybudována i plynovodní přípojka. Jako podklad sloužila projektová 

dokumentace stavební části a situace.  

Potřeba vody: 

Specifická potřeba vody: 

Výrobní hala:  na 1 pracovníka v jedné směně/rok = 26 m3/rok = 104 l/den 

Admin. část:  na 1 osobu při průměru 250 prac. dnů/rok = 14 m3/rok = 56 l/den 

Kuchyně:   na 1 strávníka a 1 prac. na jednu směnu/rok = 8 m3/rok = 32 

l/den 

Průměrná denní potřeba vody: 

𝑄𝑝 = ∑ 𝑛 ∙ 𝑞 = 122 ∙ 104 + 20 ∙ 56 + 100 ∙ 32 = 45 808 𝑙 𝑑𝑒𝑛⁄  

Maximální denní potřeba vody: 

𝑄𝑚 = 𝑄𝑝 ∙ 𝑘𝑑 = 45 808 ∙ 1,25 = 57 260 𝑙/𝑑𝑒𝑛  

Maximální hodinová potřeba vody: 

𝑄ℎ =
1

24
∙ 𝑄𝑚 ∙ 𝑘ℎ =

1

24
∙ 57 260 ∙ 1,8 = 4 295 𝑙/ℎ  
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Roční potřeba vody: 

𝑄𝑟 = 𝑄𝑝 ∙ 250 = 45 808 ∙ 250 = 11 452 000 𝑙/𝑟𝑜𝑘 = 11 452 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

Potřeba teplé vody: 

Denní potřeba teplé vody: 

𝑄 = ∑ 𝑛 ∙ 𝑞 = (
3760

100
) ∙ 20 + 122 ∙ 30 + 20 ∙ 10 + 100 ∙ 1,5 = 4760 𝑙 𝑑𝑒𝑛⁄  

PŘÍPOJKY 

Kanalizační přípojka 

Objekt bude odkanalizován do stávající oddílné kanalizační stoky DN 400, která 

je vedena v komunikaci před objektem. Pro odvod splaškových vod bude vybudována 

nová kanalizační přípojka z materiálu PVC KG DN 160. Průtok odpadních vod přípojkou 

je 13,5 l/s. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta 

se bude nacházet na pozemku před objektem výrobního závodu. Hlavní vstupní šachta 

bude provedena z betonových skruží o průměru 1000 mm a opatřena poklopem 

o průměru 600 mm. 

Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu o mocnosti 150 mm. Zasypáno bude pískem 

o mocnosti 300 mm. Tento pískový zásyp nesmí být hutněn. Na zásyp bude položena bílá 

výstražná folie šířky 300 mm. Dále bude výkop zasypán původní vytěženou zeminou a po 

vrstvách 500 mm hutněn. 

Vodovodní přípojka 

Objekt bude zásobován pitnou vodou z nově vybudované vodovodní přípojky. Přípojka 

bude z materiálu HDPE 100 SDR 11 90x8,2 mm, bude napojená na vodovodní řád 

pro veřejnou potřeb. Na veřejný vodovod bude přípojka napojena navrtávacím pasem 

s uzávěrem a zemní soupravou a poklopem. Přetlak vody v místě napojení přípojky 

se dle informací od provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,5 MPa. Výpočtový 

průtok potrubím podle ČSN 75 5455 činí 5,98 l/s. Vodoměrná soustava s vodoměrem 
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DN 65 bude umístěn ve vstupní vodoměrné šachtě 2500 x 1500 x 1800 mm s poklopem 

o průměru 600mm na řešeném pozemku. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tl. 150 mm a obsypáno pískem 

do výše 300 mm nad vrchol trouby. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. 

Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná folie šířky 300 mm. 

Plynovodní přípojka 

Objekt bude napojen na stávající STL plynovodní řád plynovodní přípojkou PE 100 SDR 

11 50x4,6 mm. Nová přípojka bude napojena na stávající řad odbočkovým T-kusem 

a povede do betonové přípojkové skříně nacházející se na hranici pozemku. V ní bude 

osazen regulátor tlaku plynu Actaris 233 a průmyslový plynoměr G65. Pokračovat bude 

na soukromém pozemku NTL plynovod z PE 100 SDR 110x10 mm. Redukovaný odběr 

plynu činí 80,92 m3/h. Skříň bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem HUP, větracími 

otvory a uzávěrem na trojhranný klíč.  

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tl. 150 mm a obsypáno pískem 

do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. 

Ve výšce 300 mm nad potrubím bude umístěna žlutá výstražná folie šířky 300 mm.. 

VNITŘNÍ KANALIZACE 

Splašková vnitřní kanalizace 

Vnitřní kanalizace odpovídá normám ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. Kanalizace odvádějící 

splaškové odpadní vody z objektu bude napojena na nově vybudovanou kanalizační 

přípojku vedenou do stávající veřejné stoky splaškové kanalizace. Průtok splaškových 

odpadních vod přípojkou činí 13,5 l/s.  

Splašková odpadní potrubí budou spojena s větracím potrubím s venkovním prostředím 

ukončená 0,5 m nad střechou, jsou vedena v instalačních šachtách nebo předstěnách.  

Připojovací potrubí budou vedena v předstěnách a pod omítkou. Pro napojení myček 

budou osazeny zápachové uzávěrky HL 406. Instalační šachty budou opatřeny revizními 

dvířky s požární odolností. Na odpadním potrubí bude osazena čistící tvarovka ve výšce 

1 m nad úrovní čisté podlahy. Splašková odpadní, připojovací a větrací potrubí budou 
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z polypropylenu HT a budou upevněna ke stěnám kovovými objímkami s gumovou 

vložkou. 

Svodná potrubí budou vedena v zemi pod úrovní podlahy 1. NP. Pro jejich čištění budou 

vybudovány uvnitř objektu železobetonové čistící šachty s čistící tvarovkou. Vně objektu 

budou zřízeny revizní šachty. Jednotlivá svodná potrubí budou při výstupu z objektu 

procházet otvory v základových k-cích. Otvory mají rozměr 300x300 mm. V objektu 

se nachází kuchyně, ze které je splašková voda odváděna tukovou kanalizací. Tato 

splašková voda je vedena přes lapák tuků AS – FAKU ER osazený v terénu vně objektu. 

V místě napojení svodného splaškového potrubí na přípojku bude zřízena hlavní vstupní 

šachta. Hlavní vstupní šachta bude provedena z betonových skruží o průměru 1000 mm 

a opatřena litinovým poklopem o průměru 600 m. Revizní šachty budou o průměru 600 

mm a opatřené litinovým poklopem o průměru 600 mm s třídou zatížení A15.  

Dešťová vnitřní kanalizace 

Pro odvod srážkových vod ze střech bude provedeno dešťové kanalizační potrubí 

z materiálu PVC KG. Z větší střechy nad výrobním prostorem bude srážková voda 

sváděna podtlakovým potrubím a dál svodným potrubím odvedena přes vstupní šachtu 

AS-AKU FILTR o průměru 1000 MM s filtrem a kalovým prostorem do betonové nádrže 

pro zachytávání a následné využívání srážkových vod. Průtok srážkových odpadních vod 

je 210,32 l/s. Přítok dešťové kanalizace do nádrže je navržen s uklidňovacím kusem 

v dolní části nádrže. Přebytečná srážková voda bude odváděna potrubím do rozdělovací 

a revizní šachty a dále do vsakovacího zařízení.  

Srážková voda z menší střechy (ve výpočtech označované jako střecha A1-A6) 

je odváděna gravitačně vnitřním dešťovým odpadním potrubím. Svodným potrubím 

je následně vedena k druhému vsakovacímu objektu.  

Odvodnění parkovacích stání bude pomocí odlučovače lehkých kapalin. Byl navržen 

odlučovač od firmy ASIO AS-TOP_VF/EO PB PP NS 15. Srážková voda z parkovacích stání 

nejprve poteče do jednotlivých vpustí, dále přes odlučovač lehkých kapalin do revizní 

šachty a dále do vsakovacího zařízení. Potrubí vedeno pod komunikací je z materiálu PP 

MASTER SN 10. 
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Nádrž pro využití srážkových vod a vsakovací zařízení 

Z větší střechy nad výrobním prostorem bude srážková voda sváděna podtlakovým 

potrubím a dál svodným potrubím odvedena přes vstupní šachtu AS-AKU FILTR 

o průměru 1000 MM s filtrem a kalovým prostorem do betonové nádrže na využití 

srážkových vod. Nádrž má objem 117,6 m3 a rozměr 7x7x2,4 m. Před akumulační nádrží 

je navržena vstupní šachta s poklopem o průměru 600 mm. Přítok do srážkové vody 

do nádrže je navržen s otevřeným hrdlem nahoře a s uklidňovacím kusem v dolní části 

nádrže. Přebytečná srážková voda bude odváděna do vsakovacího zařízení.  

Na pozemku se nachází 2 vsakovací zařízení. Oba objekty jsou navrženy z bloků AS-

NIDAPLAST EP 600. První vsakovací zařízení je provedeno ve čtyřech vrstvách nad sebou, 

ze 144 vsakovacích bloků. Vsakovací objem činí 204,8 m3. Druhé vsakovací zařízení je 

provedeno ve třech vrstvách, z 36 vsakovacích bloků. Vsakovací objem činí 51,196 m3. 

Obě vsakovací nádrže jsou navrženy dle podkladů od výrobce. 

Uložení vsakovacího zařízení bude dle pokynů od výrobce. Výkop pro uložení bloků musí 

být minimálně o 500 mm větší na každé straně. Před položením vsakovacích bloků musí 

být vytvořena podkladní vrstva štěrku o tl. 15 cm, ve které je současně položeno 

drenážní potrubí. Mezi podkladovou vrstvou bloky je uložena geotextílie. Dno výkopu 

musí být minimálně 1 m nad hladinou spodní vody. Potom se správně osadí revizní 

a spojovací šachty. Dále jsou pokládány bloky vedle sebe a na ně jsou pak položeny 

křižně další bloky. Bloky lze svisle uříznout, přizpůsobit je tím dispozičním potřebám. 

Po montáži bloku se musí provést uložení odvzdušňovacího potrubí. Toto potrubí 

je uloženo mezi bloky a geotextilií. Následují zásypové práce. Zásyp musí být proveden 

rovnoměrně po obou stranách a po jednotlivých vrstvách maximálně 20 cm.  

VNITŘNÍ VODOVOD 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody (viz výkres situace). 

Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 5,98 l/s. Vodoměr a hlavní 

uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrné šachtě 2500x1500x1800 mm 

s poklopem o průměru 600mm. Přetlak vody v místě napojení přípojky se dle informací 

od provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,5 MPa. Hlavní přívodní ležaté potrubí 



117 
 

od vodoměrné šachty do domu povede v hloubce 1,5 m pod terénem vně objektu. 

Potrubí vnitřního vodovodu vstoupí do objektu přes otvor v základových k-cích 

v ochranné trubce. Rozměr prostupu je 150x150 mm. Za vstupem se nachází betonová 

montážní šachta. Hlavní uzávěr objektu bude umístěn v montážní šachtě v místností 1.55 

– TECHNICKÁ MÍSTNOST. 

V objektu jsou navrženy rozvody studené, teplé, cirkulační, provozní a požární vody.  

Ležaté potrubí vnitřního vodovodu bude v objektu vedeno volně pod stropem, 

pod stropem v podhledech a podél stěn. Stoupací potrubí bude vedeno v instalačních 

šachtách, předstěnách a nenosných příčkách pod omítkou.  

V objektu budou dva zásobníkové ohřívače pro přípravu teplé vody. První ohřívač bude 

umístěn v místnosti 1.55 – TECHNICKÁ MÍSTNOST. Jedná se o ohřívač REGULUS 400 l 

a bude dodávat teplou vodu k zařizovacím předmětům v místnostech 1.54, 1.52, 2.08, 

2.09, 2.12, 2.13. Všechny tyto místnosti jsou v blízkosti ohřívače a nebyla nutné 

navrhnout pro ně cirkulační potrubí. Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude 

kromě uzávěru osazen ještě zpětný ventil a pojistný ventil, výtokový kohout a tlakoměr. 

Druhý ohřívač bude umístěn v místnosti 1.39 – TECHNICKÁ MÍSTNOST. Jedná se 

o ohřívač REGULUS 2000l a bude dodávat teplou vodu pomocí cirkulačního potrubí pro 

zbytek objektu.  

Vnitřní vodovod je navržen podle 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 806-4 a ČSN 75 5409. 

Materiálem potrubí uvnitř budovy bude PPR STABI PLUS. Potrubí vně domu vedené 

pod terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze plastové 

potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce.  Pro napojení výtokových armatur 

budou použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou 

armaturou musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené 

potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím pevněno kovovými objímkami 

s gumovou vložkou. Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tl. 150 mm 
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a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou 

použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu.  

Součástí vnitřního vodovodu je také požární vodovod s hadicovými systémy pro první 

zásah s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m s dostřikem maximálně 10 m. Potrubí je 

pozinkované ocelové. Požární vodovod je od vodovodu pitné vody oddělen 

prostřednictvím ochranné jednotky EA.  

2. varianta vodovodu se liší pouze v tom, že se v ní nevyužívá povrchová srážková voda. 

Toalety a pisoáry jsou napojeny na studenou pitnou vodou. Příprava teplé vody zůstává 

v tomto případě stejná jako ve variantě první. 

Ve 3. variantě vodovodu se opět nevyužívá povrchová srážková voda. Rozdíl oproti druhé 

variantě je v tom, že teplá voda se zde připravuje centrálně pro celý objekt v technické 

místnosti 1.55. Pro tuto variantu je navržen zásobníkový ohřívač REGULUS 3000 l. 

Z technické místnosti je následně vedeno cirkulačním potrubím do zbytku budovy.  

DOMOVNÍ PLYNOVOD 

Plynové spotřebiče: 

3 x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 100 

- Výkon 318 kW 

- Spotřeba 29,4 m3/h 

1 x plynový velkokuchyňský sporák 

- Výkon 13 kW 

- Spotřeba 1,9 m3/h 

Domovní plynovod bude proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Hlavní uzávěr plynu 

a plynoměr bude umístěn v betonové skříni na okraji pozemku. Domovní plynovod 

vedený v zemi bude z materiálu PE 100 SDR 110x10 mm. Na hranici budovy bude 

vyvedeno ze země do skříně s domovním uzávěrem a dále vedeno dovnitř objektu. 

Prostupy zdmi budou opatřeny ochrannými trubkami.  

Podhled, ve kterém je plynovod částečně veden, bude opatřen větracími mřížkami. 

V chodbě u kuchyně je umístěn uzávěr plynu pro odstavení plynového sporáku. 
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Před dveřmi do kotelny je umístěn uzávěr a havarijní ventil pro odstavení kotelny. Přívod 

spal. vzduchu a odvod spalin je řešen pomocí koaxiálního komína.  

Materiál vnitřního plynovodu je nerezová ocel o rozměrech dle výkresu.  

Potrubí přípojky bude uloženo na pískové lože o tloušťce 150 mm a obsypáno pískem 

do výšky 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude uložen signalizační vodič. Ve 

výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí žlutá výstražná folie.  

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích 

předmětů. Záchodové mísy budou závěsné. V místnosti pro tělesně postižené bude 

navržena záchodová mísa s horním okrajem ve výšce 480 mm nad podlahou, budou u ní 

osazeny předepsané madla. U umyvadel a dřezů budou stojánkové směšovací baterie. 

Sprchové baterie budou navrženy jako nástěnné. U výlevky bude nástěnná směšovací 

baterie s dlouhým otočným výtokem. Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné 

proti zpětnému nasátí vody podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409. 

ZEMNÍ PRÁCE 

Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 1 m. Tam, 

kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. 

Při provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než 

1,3 m je nutno pažit příložným pažením. 

Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je třeba z výkopů 

odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina 

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

podzemních inženýrských sítí tyto sítě vytyčili (u provozovatelů objedná investor nebo 

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

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

ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí 

s mapovými podklady získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace 
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s příslušnými provozovateli.  Výkopové práce v místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je 

nutno provádět ručně a opatrně bez použití pneumatického, bateriového 

nebo motorového nářadí, aby nedošlo k poškození křížených sítí. Obnažené křížené sítě 

je přízemních pracích nutno zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou 

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

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

uvedeny do původního stavu.  

Při stavbě je nutno dodržet příslušné ČSN a zajistit bezpečnost práce. 
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Tabulka 40: Legenda zařizovacích předmětů 

Legenda zařizovacích předmětů 

OZN. POPIS POČET 

U 

Umyvadlo keramické bílé Jika LYRA PLUS 550 x 450 x 195 mm 

31 
Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá 

Stojánková umyvadlová baterie Jika LYRA PLUS 

2 x rohový ventil 

WC 

Záchodová mísa keramická bílá závěsná s hlubokým splachováním 

Jika Mio – N 360 x 530 

17 Instalační prvek pro závěsnou záchodovou mísu 

Ovládací tlačítko bílé 

Záchodové sedátko duroplastové bílé Mio-N SLIM 

WC1 

Záchodová mísa keramická bílá kombinační Jika Mio  

360 x 715 x 480 mm 
1 

WC sedátko bílé Mio/Cubito se zpomalovacím mechanismem 

Rohový ventil DN 15 

PM 

Pisoárová mísa, keramická bílá  

9 Rohový ventil pochromovaný 

Pisoárová zápachová uzávěrka 

VL 

Nástěnná výlevka ABU 550 x 450 x 200 mm 

2 Baterie umyvadlová s dlouhým raménkem 

Zápachová uzávěrka plastová 

DJ 

Nerezový dřez, standartní uložení na desku – Alveus ALLUX 70 

statin 480 x 480 mm 

4 Zápachová uzávěrka dřezová plastová bílá  

Dřezová baterie stojánková otočná 

1x rohový ventil pochromovaný DN 15 

VP Podlahová vpusť HL 310 se zápachovou uzávěrkou PRIMUS 12 

SM  1 

MN 

Podomítková zápachová uzávěrka 

2 Výtokový ventil DN 15 se zpětným a zavzdušňovacím ventilem 

Kulový kohout  

DJK 

Velkokuchyňský dřez, 600x600, nerezový 

2 
Zápachová uzávěrka dřezová bílá 

Kryt na zápachovou uzávěrku plastový bílý 

Baterie stojánková dřezová, pochromovaná 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo komplexně navrhnout zdravotně technické instalace 

a plynovod ve výrobním závodě. Projekt byl vypracován na základě platných norem 

a ustanovení.  

V teoretická část práce se zabývá možnostmi využívání povrchových srážkových vod. 

Podrobně popisuje, z jakých částí se systém pro zpětné využívání skládá. Dále se zabývá 

výpočty stanovující vhodnost návrhu. 

Ve výpočtové části jsou obsaženy všechny výpočty související se správným návrhem 

kanalizace, vodovodu a plynovodu. Až na administrativní část má objekt pouze jedno 

nadzemní podlaží, což částečně usnadnilo vedení jednotlivých rozvodů.  

Splašková voda je sváděna odpadním potrubím rovnou do země, kde se napojuje 

na svodné potrubí a je dál odváděno do splaškové kanalizace. Součástí objektu 

je kuchyně. Proto bylo nutné navrhnout odvětrávanou tukovou kanalizaci, která před 

napojením na zbytek splaškové vody musí projít přes lapák tuků. 

Informace získané při zpracování teoretické práce byly zužitkovány, při návrhu zařízení 

pro využití srážkové vody.  

Projektová část zahrnuje všechny potřebné informace k realizaci stavby. Obsahuje 

technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a legendu zařizovacích předmětů.  
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