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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací 

v polyfunkčním objektu v Miroslavi. Jedná se o polyfunkční dům se čtyřmi nadzemními a jed-

ním podzemím podlažím. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích a kanceláře 

v prvním nadzemním podlaží. V teoretické části je pojednáno o recyklaci vod a o jejich zpětném 

využívání.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Vedení domovních plynovodů, zdravotně technické a plynovodní instalace, vnitřní kanalizace, 

vnitřní vodovod, domovní plynovod. Recyklovaná voda. 

ABSTRACT  
Diploma thesis deals with sanitation installations and gas installations in polyfunctional buil-

ding in Miroslav. Polyfunctional building has four overground floors and one basement. The 

apartments are located on all overground floors and the offices are located on first overground 

floors. In the theoretical part discusses about the recycling of water and its use. 

KEYWORDS  
Conduction of gas pipeline, sanitation installations and gas installations, sewerage system, 

water system, gas main. Recycled water. 
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ÚVOD 
 

Cílem této diplomové práce je navrhnout zdravotně technické a plynovodní instalace v 

novostavbě polyfunkčního domu v Miroslavi.  

Řešený objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. V nadzemních podla-

žích se nachází dvacet šest bytových jednotek a dvě kancelářské jednotky. V podzemním pod-

laží jsou umístěny sklepní kóje, garáže a technická místnost, kde bude docházet k centrálnímu 

ohřevu teplé vody. 

V teoretické části je pojednáno o recyklování vod a jejich zpětném využití na reálném ob-

jektu, konkrétně na Otevřené zahradě v Brně. 

Ve výpočtové části jsou řešeny rozvody splaškové a dešťové kanalizace, rozvod studené 

vody, příprava a rozvod teplé vody s cirkulací, požární vodovod a rozvody domovního plynovo-

du.   
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A.  TEORETICKÁ ČÁST 

Úvod 
V teoretické části jsem zpracovával, jak se recyklují srážkové a šedé vody na reálném ob-

jektu. Pro tento účel mi bylo umožněno zvolit si Otevřenou zahradu, na jejíchž pozemcích se 

výzkum spjatý s přírodou odehrával již od 19. století. 

Nejprve jsem přiblížil celý objekt, jak funguje a k čemu slouží. Zmínil jsem se, jaké údaje 

lze na otevřené zahradě měřit, jak se měří a které jsem si vybral. Dále se blíže podívám, na to, 

co to šedé vody jsou a k čemu slouží. Zhodnotím, jak se voda recykluje na otevřené zahradě. 

Provedu srovnání s normou, a nakonec posoudím, co by se mohlo na otevřené zahradě zlepšit, 

změnit, nebo kam by mohla zahrada směřovat dále. 

A.1 Popis otevřené zahrady 
Vlastník: Nadace Partnerství 

Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno 

Parcela:  727/1 – zahrada 

 728/1 – objekt C (administrativní část a byty) 

 728/2 – objekt B (administrativní část) 

 728/3 – komunikace 

 728/4 – parkoviště 

 730/1 – zahrada 

 730/4 – objekt C (administrativní a konferenční část) 

 718/1  – Boromejské zahrady – patřící Řádu sester Karla Boromejského 

 721  – Boromejské zahrady – patřící Řádu sester Karla Boromejského 

 
Obrázek 1, Katastrální mapa otevřené zahrady. 
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A.1.1 Obecné informace 
Teoretickou část jsem měl možnost zpracovávat na „Otevřené zahradě“, kterou vlastní 

Nadace Partnerství. Otevřená zahrada se nachází ve středu Brna v ulici Údolní 33. Je to kom-

plex tří objektů, čtyř přístřešků, zahrad, vodních atrakcí a naučných stezek sloužících pro nej-

různější exkurze. Nadace Partnerství je zaměřena mimo jiné i na seznamování laické veřejnosti, 

jak lze žít s přírodou v symbióze a využívat její potenciál. Objekty se snaží být nejen šetrné 

k životnímu prostředí, ale také využívají to, co nám příroda dává. Využívá se zde tepelné čerpa-

dlo a veškerá srážková voda, na střeše jsou umístěny solární panely. 

Komplex je vybaven spoustou senzorů a čidel, které se snaží zaznamenávat a archivovat 

veškerá důležitá data. Ty se dále vyhodnocují, zkoumají a užívají se pro výzkum (více v kapitole 

A.2). Následně se nadace partnerství snaží informovat veřejnost o těchto technologiích 

na nejrůznějších přednáškách a workshopech. 

 
Obrázek 2, Mapa technologií v Otevřené zahradě. [3] 
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Na místě, kde dnes leží otevřená zahrada, se využíváním přírodních zdrojů zabývali již od 

druhé poloviny 19. století, kdy jistý pěstitel Arnošt Emanuel Silva Tarouca vyšlechtil 26 druhů 

hrušek, mnoho druhů jablek, meruněk a švestek. Po přestěhování Arnošta Tarouca do Průhonic 

se pozemku ujal řád sester Karla Boromejského, které zahrady využívali pro pěstování zeleniny 

a přilehlý objekt pak jako klášter, školu pro dívky a hospic. V listopadu 1944 při bombardování 

Brna spojeneckými letouny byla budova Kláštera zasažena a zničena. Po válce se stihl obnovit 

pouze internát, neboť v roce 1950 byli sestry odsunuty nastupujícími komunisty, kteří pozemky 

zabavili. Zřícený klášter již nebyl obnoven a na jeho místě je dnes proluka. Roku 2006 zakoupila 

Nadace Partnerství pozemek Údolní 33, objekt A a B, a přišla s myšlenkou obnovení zahrad na 

severní části Špilberku. Zahrada na pozemku Nadace byla zpřístupněna roku 2013 a o dva roky 

později se za spolupráce města Brna a řádu sester Karla Boromejského zpřístupnili pro veřej-

nost i Boromejské zahrady ve vlastnictví stejnojmenného řádu. [2] 

Spolu se zahradou na pozemku vznikl i nový objekt C, který je vystavěn v pasivním stan-

dartu, a právě v něm se nachází většina měřící techniky o které se zmíním dále. Po otevření 

Boromejské zahrady přišli do provozu i přístřešky Bistra, skladu a kuchyňky, které mají zelené 

střechy a měří se na nich odtok srážkových vod. 

 
Obrázek 3, Pohled z dronu na otevřenou zahradu. [1] 
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A.2 Měřené hodnoty  
Objekty slouží i pro zaznamenávání vlivů s nimi spojenými. Je zde nespočet sond, které 

pomáhají monitorovat všechno co se na otevřené zahradě děje. [3] 

A.2.1 Obecné měřené hodnoty 
Jak jsem se již zmínil, Otevřená zahrada disponuje mnoha sondami a meteostanicí které 

vyhodnocují co se v objektu děje a jakou má spotřebu. Zachycuje spotřebu plynu v budově A, 

elektrickou energii v každém objektu a patře, pitnou vodu pro jednotlivé objekty a spotřebu 

vyčerpané vody z vrtu, který slouží jako záložní zdroj pro provozní vodu. Provozní voda je získá-

vána primárně ze střech a je svedena do retenční nádrže. Zisk srážkové vody ze střech je také 

měřen. 

Dále se měří dodaný výkon na vytápění a chlazení objektu, výkon spotřebovaný pro tep-

lou vodu a spotřebu elektrické energie na provoz tepelného čerpadla. Jsou zde ale i sondy na 

stromech. Konkrétně na čtyřech javorech, které měří jejich přírůstek dřeviny, kolik strom spo-

třebuje vody z půdy a následně kolik ji vypaří do ovzduší. 

Meteostanice je umístěna na zelené střeše objektu C s dvěma čidly ve výšce 0,5 m a 2 m 

nad terénem. Stanice zaznamenává úhrn srážek, vlhkost a teplotu půdy, směr a rychlost větru 

a globální a přímé záření. [3] 

 
Obrázek 4, Meteostanice na střeše objektu C. [3] 
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A.2.2 Data, které využiji 
V rámci Diplomové práce budu posuzovat recyklované vody v objektu. Kolik srážkové vo-

dy je potřeba pro provoz objektu, kolik z toho se musí dodat z vrtu. K tomu budu potřebovat 

vědět, kolik přiteče srážkové vody do jímky a kolik budeme muset přivést vody ze studny. Také 

se nám budou hodit data z meteostanice, konkrétně úhrn srážek. 

A.2.2.1 Zdroj provozní vody 

Jako primární zdroj provozní vody slouží srážková voda, která se sbírá ze střech. Zdroj ne-

zahrnuje střecha objektu A, která je svedena do městské kanalizační stoky, a zelená střecha 

nad kuchyňkou, která je spolu s vedlejším přístřeškem, svedena do trativodu. Střecha nad ku-

chyňkou vyhrála 2. místo zelené střechy 2018 v kategorii zelená střecha na rodinném domě. 

U této střechy se měří pouze odtok srážkové vody, ale z důvodu odtoku do trativodu nemůže-

me střechu jako zdroj vody uvažovat. 

Specifický je odtok ze zelené střechy objektu C. Na této střeše se měří odtok srážkové vo-

dy, který se však může zanedbat. Je to způsobeno navrženou konstrukcí střechy, (skladbu stře-

chy znázorňuje obrázek č. 5). Vpusť je záměrně navržená tak, aby se srážková voda primárně 

vsákla do zeminy a až poté odtekla do vpusti. Háček je v tom, že střecha je zároveň pochozí 

a za dobu užívání se substrát udusal natolik, že veškerá srážková voda, která naprší, než se 

stihne dostat k přepadu a vtéct do jímky, tak se odpaří. Jsou zde celkem čtyři vpusti. Tři vedou 

do retenční nádrže a jedna do jezírka na jihovýchodní straně objektu C, které slouží jako koře-

nová čistička, (více v kapitole A.3.2.1). Na téže střeše se také nachází meteostanice a naučná 

stezka pro návštěvníky zahrady.  

 
Obrázek 5, Skladba střechy nad objektem C.  
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Střecha nad objektem B o ploše 330 m2 má nepropustnou horní vrstvu a veškerá odpadní 

voda je svedena do hlavní retenční nádrže. Na střeše jsou umístěny solární panely, které nema-

jí vliv na kvalitu ani odtok dešťové vody.  

Poslední střecha bistra a přilehlého skladu má experimentální střechu, která se neujala 

a rostliny zahynuly, (skladbu střechy znázorňuje obrázek č. 6), v tuto chvíli ji pro další výpočty 

považujeme jako za střechu se štěrkovým posypem. Voda z této střechy je svedena do vedlejší 

retenční nádrže (na obrázku 7, označeno č. 2), která slouží pro zálivku zahrady. Pokud je 

v nádrži vody hodně, přetéká přepadem do hlavní nádrže, a naopak pokud je vody nedostatek, 

čerpá se voda z hlavní nádrže zpátky do vedlejší nádrže. [7] 

 

 
Obrázek 6, Skladba střechy nad bistrem. 

 

 

Všechny dešťové vody vtékají do hlavní retenční nádrže o užitném objemu 25 m3. Při ne-

dostatku dešťové vody je zde i sekundární zdroj. Tento zdroj je z vrtané studny (na obrázku 7, 

označeno č. 7), který je blízko hlavní jímky. Pokud plovák v hlavní nádrži klesne pod minimální 

hladinu, automaticky se sepne čerpadlo, které potřebnou vodu dočerpá. Veškeré hodnoty se 

zaznamenávají a vyhodnocují. 

A.2.2.2 Využití provozní vody 

Zadržená voda v nádržích se využívá na zalévání zeleně a provozování vodní atrakce. Pře-

čištěná voda se pak používá i na splachování záchodů v budově C.  

Co se zalévání týká, zalévají se plochy, které mají špatnou udržitelnost vody. Střecha nad 

objektem C se zalévá v pravidelných intervalech řízených programem, který sám pozná, kdy 

střecha potřebuje zalít. Z důvodu umístění meteostanice se tato střecha zalévá pouze z části, 

neboť by meteostanice při zálivce podávala klamné hodnoty. Další plochy, kde je třeba zalévat 

jsou plochy naučné stezky a plochy před přístřeškem v Boromejské zahradě. Celková plocha 

zeleně, která se zalévá je 930 m2. Schéma ploch, které se zalévají znázorňuje obrázek 

s označením 7. 
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Obrázek 7, schéma ploch, které se musí zalévat. 

A.3 Recyklované vody 
Diplomovou práci jsem zaměřil hlavně na recyklaci šedých a srážkových vod. Vody začíná 

být nedostatek a využívání vody na maximum považuji za něco co by mělo být samozřejmostí. 

Informace, jak lze vody využívat je u každého distributora, který se touto problematikou zabývá 

spousta, ale málo kdo z nich řekne i problémy, které mohou nastat.  

Proto jsem se rozhodl zmapovat situaci na otevřené zahradě, jestli nemá recyklace vody 

i nějaké stinné stránky, se kterými by se mělo při navrhování počítat.  

A.3.1 Obecně o šedých vodách 
Šedé vody se považují za vody splaškové, které neobsahují fekálie a moč, a zároveň za vo-

dy, které pocházejí z interiéru. Tím pádem to jsou všechny vody, které jsou vyprodukovány 

umýváním těla, nebo prádla a přípravou pokrmů. Takže veškerá voda ze sprch, van, umyvadel, 

ale i dřezů se svede do retenčního čistícího setu, který obsahuje nádrž na šedou vodu, čistící 

filtry a nádrž na provozní neboli bílou vodu. [4],[5] 

Čistění šedé vody se provádí podle míry znečištění. Jinou pozornost budeme věnovat vo-

dě z umývání rukou než vodě z kuchyně, která může obsahovat tuky a zbytky jídel. Vody 
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z kuchyně se mírou znečištění někdy také nazývají vody černé. Jejich čištění bývá velmi neeko-

nomické, a proto se s vodou v kuchyních pro recyklaci neuvažuje. Voda se čistí ve více fázích. 

První fáze je zbavení vody hrubých nečistot, to se provádí pomocí filtru mechanických nečistot. 

Nejpoužívanější jsou filtry síťkové, které se snadně udržují. Jejich výměna závisí na množství 

přečištěné vody, nebo alespoň jednou do roka. Další alternativní filtry jsou pískové, ty jsou 

mnohem jemnější než filtry síťové, ale jejich čištění je náročnější, nebo filtry na horkou vodu. 

[4], [5], [6] 

Další stupeň čistění se provádí pomocí UV lampy. Toto čištění je ekologické, neboť se při 

něm nevyužívá žádná chemie. UV lampy zbavují vodu bakterií, mikroorganismů. Pokud chceme 

zapojit i chemii, nejčastěji se používá chlor, nebo ozon. Naopak pokud chceme šedou vodu 

čistit ekologicky, můžeme pomocí kořenových čističek odpadních vod. Šedé vody se svedou do 

mokřadů, nebo rákosových jezírek, ze kterých protečou pískovým filtrem s osázenými rostli-

nami. Přefiltrovaná voda se jímá do nádrží a dále se využívá. Výhodou přírodního čištění je 

nízká provozní cena. Nevýhodou je pak velká plocha jezírek, které ale mohou také sloužit jako 

architektonický prvek zahrady. [6] 

 
Obrázek 8, schéma kořenové čističky odpadních vod. [8] 

 

Čištění šedé vody není vhodné brát na lehkou váhu. Pokud je čištění podceněno a provoz-

ní voda nesplňuje požadované hodnoty, zaděláváme si na problém. Ve splachovacích nádrž-

kách se postupem času začnou usazovat nečistoty a tím přestane těsnit plovák a bude protékat 

záchod. Uvnitř splachovací nádržky u toalety, se může začít objevovat sliz a vše může provázet i 

zápach. Co ale teprve ucpané potrubí? Pokud naopak je čištění navrženo kvalitně, tak se pro-

vozní voda přibližuje kvalitou vodě srážkové. [5] 

Bílá provozní voda se dále může používat na splachování záchodů, zalévání zahrady, umý-

vání auta, ale také na praní prádla. Tato voda však v žádném případě nesmí přijít do kontaktu 

s vodou pitnou. Pokud záložní zdroj šedé vody souží právě voda pitná je třeba napojení provést 

pomocí beztlakové nádržky s plovákem. Tato nádržka funguje podobně jako splachovací zaří-

zení u toalety. [9] 
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A.3.2 Recyklované vody v Otevřené zahradě 
Recyklují se zde vody šedé i srážkové. Šedé vody se čistí a hromadí v kořenové čističce na 

zahradě ve východní části objektu C a dále se s nimi nepracuje. Srážkové vody se využívají 

k zalévání zahrady, provozování vodní atrakce a splachování záchodu. 

A.3.2.1 Čištění 

Zdroj veškeré provozní vody pochází pouze ze srážkových vod, proto je nemůžeme nazý-

vat vodami šedými, srážkové vody neobsahují větší znečištění. Základní čištění je provedeno 

pomocí lapačů hrubých nečistot. Provozní vody pro účel uvnitř budovy prochází řadou filtrů 

skládajících se z mechanické filtrace se zpětným proplachem a čištěním pod UV lampou. Pokud 

nedochází k odběru provozní vody, vrací se přečištěná voda zpátky do hlavní retenční nádrže a 

tím tak průběžně koluje a postupně se čistí. [7] 

Kvalita přečištěné provozní vody se pouze blíží kvalitě vody pitné. Tím, že voda projede fil-

trem mechanických nečistot, který zbaví vodu hrubých nečistot a UV lampou, která zbaví vodu 

bakterií, zajistíme jen aby se neucpávaly plováky ve splachovacích nádržkách. Tímto však neza-

bráníme mikročásticím, které se usazují na dně záchodů a pisoárů. Tyto usazeniny pak vytvářejí 

hnědý povrch, jako právě v Otevřené zahradě. Kromě tohoto nedostatku však nebyl zpozoro-

ván další rozdíl s užíváním běžné pitné vody. Za dobu provozu nebyly zaznamenány problémy 

s ucpanými plováky pro splachování, oslizlými stěnami v nádržkách, nebo se zápachem. [7] 

Pro zalévání zeleně není potřeba vodu dále upravovat, a proto se užívá voda z retenční 

nádrže bez dalšího upravování.  

 
Obrázek 9, Schéma čištění dešťové vody v otevřené zahradě. 
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Obrázek 10, Usazeniny po splachování přečištěnými dešťovými vodami v otevření zahradě. 

Filtr mechanických nečistot (na obrázku 9, označeno číslem 1) 

Tento filtr slouží pro zbavení hrubých nečistot, které se ve vodě nacházejí. Čištění samot-

ného filtru probíhá buď za provozu, kdy se provede proplach s přepadem do kanalizace anebo 

mechanickým čištěním sítka, které se provádí dvakrát do roka. Při čištění síta se musí dbát na 

jeho celistvost, protože při delším používání se v něm mohou vytvořit díry, případně může 

i prasknout. To se pak musí vyměnit. Tato výměna sítka včetně těsnění stojí zhruba 1 000 Kč. 

[7] 

 
Obrázek 11, Mechanický filtr tuhých nečistot v Otevřené zahradě včetně náhradního sítka. 

UV lampa (na obrázku 9, označeno číslem 2) 

Zbavuje vodu bakterií a mikroorganismů. Lampa má výkon 60 W. Životnost lampy je 

8 000 svítících hodin a spíná se v časovém intervalu mezi 5:00 – 23:00 hodinou, to znamená, že 

se lampa musí měnit zhruba každých sedmnáct měsíců.  Výměnu a servis provádí dodavatelská 

firma a stojí zhruba 3 000 Kč. [7] 
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A.3.2.2 Trasování provozních vod v Otevřené zahradě 

Srážkové vody se shromažďují v retenčních nádržích. V hlavní o užitném objemu 25 m3 (na 

obrázku 12, označeno č. 1) a dvou vedlejších o užitném objemu 7 m3 a 5 m3 (na obrázku 

12, označeno č. 2 a 3). Většina srážkových vod ze střech vtéká do hlavní nádrže. Pouze ze stře-

chy nad bistrem a přilehlým skladem se voda svádí do vedlejší nádrže (2), která při přeplnění 

přepadem žene vodu také do hlavní nádrže. 

 
Obrázek 12, Trasování vody na Otevřené zahradě. 

Rozvody provozní vody 

Většina srážkové vody se zadržuje v hlavní retenční nádrži vně objektu. Z nádrže se voda 

čerpá přes sací koš umístěný pomocí plováku 150 mm pod hladinou do technické místnosti, 

kde probíhá čištění. Přečištěná voda se rozděluje na čtyři úseky. 

První úsek slouží pro splachování v administrativní části pro 60 pracovníků. Zásobuje cel-

kem devět záchodů a tři pisoáry, které jsou umístěny v objektu C. Druhý úsek zásobuje provoz-

ní vodou konferenční sál. Zde jsou tři záchody a jeden pisoár. Tento úsek užívá veřejnost 

v době provozu zahrady. Voda po spláchnutí se dále nevyužívá a pokračuje do veřejné kanali-

zace. 

Třetí úsek byl uvažován pro zálivku veškeré zeleně a zásobování vodních atrakcí. Jsou zde 

čtyři výtoky. Tři z nich se nevyužívají (na obrázku 12, označeno č. 6), neboť je to pro zahradníky 

nepohodlné, ti raději využívají retenční nádrže blíže zahrad, kde mají umístěná ponorná čerpa-

dla s hadicemi. Čtvrtý výtok ústí právě do jedné z těchto retenčních nádrží (na obrázku 12, 

označeno č. 3), které zahradníci využívají pro zalévání. Z této nádrže je také dotována i vodní 
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atrakce, která o pár metrů níže přepadem znovu pošle vodu do hlavní retenční nádrže. Voda 

z atrakcí slouží podobně jako čtvrtý úsek. Celý třetí úsek se v zimním období uzavře a vypustí, 

aby nedocházelo k promrznutí a popraskání potrubí. 

čtvrtý úsek je vratný a spíná se, pokud předchozí úseky nemají odběr. Voda se z něj vrací 

zpátky do hlavní retenční nádrže. Úsek se spíná časově na základě zkušebního provozu, a kvali-

tě vody v nádrži.  

Při poruše, údržbě, nebo při nedostatku vody provozní vody je v technické místnosti na 

rozvodu provozní vody umístěna beztlaková nádrž, napojená na vodovodní domovní řád. Vo-

dovod není přímo napojen na provozní potrubí, ale právě přes nádrž, která funguje na podob-

ném principu jako nádržky u splachovacích záchodů, a tudíž splňuje normu ČSN EN 1717. [9] 

Kořenová čistička 

Kořenová čistička se nachází na východní straně objektu C (na obrázku 12, označeno č. 5). 

Je zprovozněna pouze v letním období. Přes zimu jsou splaškové vody svedeny do veřejné ka-

nalizační stoky. Do kořenové čističky se svádí pouze část zařizovacích předmětů obsluhující 

kancelářské prostory a část srážkové vody ze střechy objektu C. Konkrétně ze dvou výlevek, 

dvou dřezů a čtyř umyvadel. Tyto zařizovací předměty se nacházejí v severní části objektu ve 

2. a 3. nadzemním podlaží. Záchody a pisoáry nejsou svedeny do kořenové čističky, ale do ve-

řejné kanalizace. Část zelené střechy je svedena do kořenové čističky. Vpusť se nachází 

v severní části střechy. 

Přečištěná šedá voda z kořenové čističky pokračuje přepadem do retenční nádrže (na ob-

rázku 12, označeno č. 4), kde se voda zadržuje a užívá se na zalévání zahrady ve východní části 

zahrady. Nádrž je dotována mimo kořenové čističky také pomocí drenážních potrubí umístě-

ných ve svahu zahrady na východní straně a odvádějí z něj přebytečnou vodu. Je zde přibližně 

35 m drenážního potrubí, která se svádí do retenční nádrže. Přebytečná voda z nádrže přepa-

dem odtéká do veřejné kanalizační stoky. [7] 

 
Obrázek 13, Kořenová čistička v Otevřené zahradě. [10] 
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Jelikož se spousty dat nezaznamenávají, nebo je nelze změřit, není možno dojít 

k žádnému závěru, který by se týkal šedých vod procházejících přes kořenovou čističku. Už jen 

to, že nedokážeme zjistit, kolik vody drenáže ve svahu odvodní. Ze zkušeností údržby Otevřené 

zahrady bylo však zjištěno, že jezírko není dostatečně dotované šedou vodou. Veškerá voda, 

která do čističky doteče v ní zůstane a přepad vody zůstává nevyužit. Je to pravděpodobně 

způsobeno již zmíněnou zkušeností s odtokem vody na střeše objektu C, o kterém jsem se zmí-

nil v kapitole A.2.2.1. Substrát na střeše je velmi udusán a srážková voda odtéká pouze 

v minimálním množství, a tak jezírko přichází o velkou část vody, která při dimenzování byla 

uvažována. [7] 

A.4 Posouzení retenčních nádrží 
V této kapitole posoudím nádrže, jestli jsou dostatečně velké a jaké je jejich využití. 

A.4.1 Retenční nádrž (na obrázku 12, označeno č. 2) 
Tato nádrž je zásobená ze střechy bistra a přilehlého skladu o celkové ploše 86,2 m2. Po-

vrch střechy je experimentálně zelená střecha, která uhynula a v tuto chvíli je na ní ve velké 

míře kačírek. Nádrž se využívá pro kropení zeleně na ploše zhruba 243,4 m2. Nádrž má celkový 

objem 9 m3, z toho užitný objem tvoří 7 m3. 

Posuzoval jsem, jestli zdroj srážkové vody ze střech bude dostačující pro zalévání. Výsle-

dek byl kladný i s malou rezervou. Podle normových hodnot do nádrže za rok nateče 30,4 m3 

vody a na zalévání se spotřebuje 29,2 m3. Pro výpočet jsem použil normu ČSN EN 16941-1. [11]  

Tabulka 1, Výpočet, zda vystačí dešťová voda pro odpovídající zalévanou plochu dle ČSN EN 16941-1. 
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Srovnával jsem výpočet i s nejsušším obdobím zaznamenané meteostanicí v Otevřené za-

hradě, byl to rok 2018. V tomto případě by srážkové vody nestačily a muselo by se dodat ze 

studny 7,6 m3. Z důvodu proměnlivosti experimentální střechy jsem nebyl schopen určit souči-

nitel výtěžnosti sběrné plochy střechy. Proto jsem ho nechal stejný jako pro předchozí normo-

vou variantu.  

Kdyby se střecha porovnávala naopak v nejdeštivějším rokem 2017, kdy počet srážek činil 

529 mm, chybělo by tak 0,5 m3 vody. Tohle množství vody by se také muselo dotovat ze stud-

ny. 

Tabulka 2, Výpočet, zda vystačí dešťová voda pro odpovídající zalévanou plochu 

 
 

Dále jsem posuzoval velikost nádrže. Předpokládal jsem třítýdenní sucho, a že na počátku 

období sucha bude nádrž plná. V tomto případě by se celá nádrž za normového používání vy-

čerpala za 29 dnů, což je 73 % rezerva.  

Tabulka 3, Výpočet potřebné velikosti nádrže. 
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A.4.2 Hlavní retenční nádrž (na obrázku 12, označeno č. 1) 
Pro přítok srážkových vod do hlavní nádrže uvažujeme pouze střechu nad objektem B 

o ploše 332,4 m2, jelikož střecha nad objektem C nepropouští žádnou vodu (více jsem tento 

problém rozebral v kapitole A.2.2.1), a střechy nad bistrem a přilehlým skladem které dotují 

podružnou retenční nádrž, která podle předchozích výpočtů využije veškerou vodu, která do ní 

vteče. A podle výpočtů s reálnými údaji se ještě musí voda do nádrže přičerpávat. 

 
Obrázek 14, Pohled na vodní atrakce v Otevřené zahradě. [12] 

Nádrž slouží pro zásobování vodou vodní atrakce, zalévání zeleně a pro splachování zá-

chodů v objektu C. Splachování toalet se měří ve dvou úsecích. Administrativní část slouží pro 

šedesát pracovníků, kteří pracují 246 dní v roce a mají normovou spotřebu nepitné vody 

15 l/ (os. × den). [11] V této části se nachází tři pisoáry a devět záchodů. Ve veřejné části konfe-

renčního sálu se nachází pisoár a tři záchodové mísy. Norma neudává potřebu nepitné vody 

pro veřejné záchody, a proto jsem do výpočtu zahrnul průměr spotřeby provozní vody WC ve 

veřejné části za období čtyř roků. Zpětně jsem pak určil, kolik litrů spotřebuje veřejnost za den. 

Výsledek pak byl 100 000 l/rok a 407 l/den. Přepočítat tohle množství na osobu a den by bylo 

nepřesné, neboť četnost návštěvníků se nezaznamenává.  

Co se zalévání týká, zalévá se část střechy objektu C a přilehlá zeleň o ploše 685 m2.  

Nádrž má celkový objem 30 m3, z toho užitný objem tvoří 25 m3. Do tohoto objemu mů-

žeme přičíst i další retenční nádrž (na obrázku 12, označeno č. 3) o celkovém objemu 7 m3, 

z toho užitný objem tvoří 5 m3. Započítat ji můžeme, neboť voda do ní se čerpá právě z hlavní 

nádrže, poté se z ní zalévá, nebo se použije jako zdroj vodní atrakce. A právě pomocí vodní 

atrakce se voda přepadem dostává zpátky do hlavní nádrže a tím se kruh uzavře. 

Ani dostatek srážek nevystačí pro zálivku a splachování. Nádrž bude muset být dotována 

právě z kopané studny vedle nádrže. Je to nejspíš způsobeno tím, že v projektu se uvažovalo 



 
  29 
 

s fungující střechou nad objektem C, která měla vykazovat odtok vody, ale v průběhu let se 

stala nefunkční a nádrž přišla o velkou dotaci vody právě z této střechy. Více jsem se o problé-

mu zmínil v kapitole A.2.2.1. 

Kdyby se s vodou pouze zalévalo srážková voda by stačila pouze pro zalévání, ale jelikož 

se s ní i splachuje potřebujeme dodat 269,6 m3/rok 

Tabulka 4, Výpočet, zda vystačí dešťová voda v hlavní nádrži  
pro odpovídající zalévanou plochu a splachování toalet dle ČSN EN 16941-1. 

 
Dále se budu zabývat reálným stavem hlavní nádrže. Dosadím měřené hodnoty a budu 

ověřovat, jak se liší od normy. Srážky budu zaznamenávat pro nejsušší zaznamenaný rok a to 

rok 2018. 

Průměrný roční výdej vody pro zalévání je 56,1 m3/rok, z čehož jsem vyvodil, že se využije 

82 l/(m2 × rok), nebo dále 0,7 l/(m2 × den). Z toho usuzuji, že se v otevřené zahradě zalévá mé-
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ně a v kratším ročním rozptylu, než udává norma, nebo se bere voda z jiného místa než 

z nádrží. Jiný zdroj může být přímo ze studny. Průměrná spotřeba nepitné vody za čtyři roky 

pro splachování v administrativní části činí 238 m3/rok. Z toho jsem spočítal, že reálná denní 

spotřeba nepitné vody je 16 litrů na osobu, což je jen o litr více než normová hodnota.  

Hodnoty pro konferenční sál vypočítáme na stejném principu, jako v případě administra-

tivní části budovy.  

Po zanesení veškerých hodnot jsem zjistil, že by se ze studny muselo přičerpat 

300,9 m3/rok, což je o 30 m3/rok více než v případě s normovými hodnotami.  

Tabulka 5, Výpočet, zda vystačí dešťová voda v hlavní nádrži  
v Otevřené zahradě pro nejsušší zaznamenaný rok. 
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I u hlavní jímky jsem posuzoval velikost a srovnával normové hodnoty s naměřenými. 

Užitný objem jsem sčítal s vedlejší jímkou, takže celkový užitný objem je 30 m3.  

Obě varianty těsně splnili dvoutýdenní období sucha. Překvapivě na tom byla o den lépe 

varianta se skutečnými hodnotami, ač za celý rok musíme přičerpat více vody. Tato skutečnost 

byla zapříčiněna právě suchým obdobím, který na výpočet nemá vliv. 

 
Tabulka 6, Výpočet potřebné velikosti hlavní nádrže dle ČSN EN 16941-1. 

 
 

 
Tabulka 7, Výpočet potřebné velikosti hlavní nádrže dle naměřených hodnot. 
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A.4.3 Studna  
Tato vrtaná studna (na obrázku 12, označeno č. 7) je hluboká 30 m. Primární účel má zá-

sobovat nedostatek srážkové vody v období sucha. Voda se ze studny čerpá do hlavní retenční 

nádrže.  [10]  

Podle předchozích výpočtů (tabulka č. 5) by se teoreticky mělo ze studny ročně vyčerpat 

300 m3 vody. Realita však mluví jinak. Jsou naměřené tři roky a průměrná roční spotřeba vody 

ze studny činila 472 m3, což je o 172 m3 více než se uvažovalo. Může to být zaviněno zčásti 

nárazovými dešti, kdy se hlavní nádrž naplní a přeteče přepadem do veřejné kanalizace, nebo 

nějakým jiným odběrem, který není znám. Nejpravděpodobněji tento neznámý odběr bude 

neměřené zalévání zahrady přímo ze studny. 

 
Graf 1, Přehled vyčerpané vody ze studny. 

 
Graf 2, Součet vyčerpané vody ze studny. 
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Vzniklou otázku, kam se ztrácí voda ze studny jsem se pokusil rozluštit v grafu 3 a 4, kdy 

jsem porovnal závislost mezi úhrnem srážek, vodou potřebnou pro kropení a čerpanou vodou 

ze studny. Za data jsem dosazoval vždy průměr z měřeného období. 

Nejvíce vody pro zalévání se spotřebuje v létě. Zároveň ale i nejvíce srážek připadá na lé-

to. Z grafu můžeme odhadnout, že oněch 172 m3, které nemají daný účel můžeme opravdu 

považovat za kropení zeleně, které se neměří. 

 
Graf 3, Závislost mezi čerpáním vody ze studny a úhrnem srážek. 

 
Graf 4, Závislost mezi čerpáním vody ze studny a spotřebou vody na zalévání zeleně. 

A.5 Otevřená zahrada z pohledu normy 
Normové hodnoty byly stanoveny na základě experimentů a spousty měření. V této kapi-

tole budu srovnávat normové hodnoty s hodnotami které byli naměřeny v Otevřené zahradě. 

Již v předchozí variantě jsem často srovnával normové hodnoty s naměřenými hodnotami. 

Proto některé jen zmíním, ale nějak víc je nebudu rozebírat. 

Použité normy: 

- ČSN EN 16941-1 (75 6781) Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 1: Zařízení 

pro využití srážkových vod [11] 
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A.5.1 Potřeba nepitné vody pro kropení zeleně 
 Podle normy vychází zhruba 1,0 l/m2 na jedno kropení, nebo 80 až 200 l/(m2 × rok) za 

předpokladu, že se kropí od dubna do září.  

V Otevřené zahradě se kropení zeleně zaznamenávalo pouze dva roky. Z grafu s číslem 5 

můžeme vyčíst, že se nejvíce zalévalo od května do srpna a z grafu 6 pak, že součet srážek se 

dotkne pouze spodní hranice normových hodnot.  

Tohle mohlo ovlivnit několik faktorů. Nedostatečné zalévání v měsíci červenec, kdy mohla 

nastat nějaká mimořádná situace, např. odstavení systému, nebo jeho porucha. Dalším fakto-

rem může být použití vody ze zdroje, u kterého není měřen odběr atd. 

 

Graf 5, Přehled provozní vody pro zalévání zeleně. 

 
Graf 6, Součet provozní vody za rok pro zalévání zeleně. 



 
  35 
 

A.5.2 Potřeba nepitné vody pro záchody v administrativní budově 
Norma uvažuje potřebu nepitné vody 12 až 19 l/(osoba × den). Z tabulky č. 5 jsem zjistil, 

že průměrná potřeba nepitné vody za čtyři roky v Otevřené zahradě činí 16 l/(osoba × den), což 

je hodnota shodující se s normou. 

 
Graf 7, Přehled provozní vody v administrativní části. 

 
Graf 8, Součet provozní vody v administrativní části. 



 
36 
 

A.5.3 Úhrn srážek 
Dle normy je pro Jihomoravský kraj roční úhrn srážek 559 mm, avšak ani nejdeštivější mě-

řený rok na tuto hodnotu nedosáhl. Zde by se mohlo diskutovat, proč tomu tak je. Pravděpo-

dobně za to může globální oteplování a vyšší teplota ve městě. Vyšší teploty zabraňují dešťo-

vým mrakům, aby pršeli, takže ve městě je úhrn srážek nižší, což by naší situaci mohlo odpoví-

dat. 

Z hodnot dále můžeme vyčíst, že nejvíce prší v červenci. Naneštěstí to bývají ale přívalové 

deště, které se přeženou, voda se nestihne vsáknout a vteče do řek. Tento problém řeší právě 

naše zachycování srážkové vody a její zpětné využívání. 

 
Graf 9, Přehled úhrnu srážek. 

 
Graf 10, Součet úhrnu srážek. 
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A.6 Finanční srovnání 
Kromě ekologického hlediska se využívání vody šedé/srážkové realizuje i z hledis-

ka ekonomického. A právě teď porovnám, kolik peněz za rok Otevřená zahrada ušetří za vodu, 

a za jak dlouho se jí náklady vrátí. 

A.6.1 Srovnání podílu vody pitné s vodou užitkovou 
V grafu 11 je znázorněno, kolik vody se v Otevřené zahradě spláchne do záchodu, nebo 

využije na kropení zeleně. 60 % veškeré spotřebované vody v objektu C tvoří právě voda užit-

ková. Tohle již není zanedbatelné množství, které by nás mělo nechat klidnými. 

V grafu 12 pak srovnám jednotlivé měřené úseky. Z téhož grafu vyčteme, že nejvíce se uži-

je na splachování toalet v administrativní části. Do grafu jsem vnášel vždy průměrné hodnoty 

za měřené období. 

 
Graf 11, Podíl vody pitné a užitkové 

 
Graf 12, Rozdělení užitkové vody na jednotlivé větve 
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A.6.2 Návratnost 
Zjištění skutečných nákladů je nereálné, neboť objekt se budoval v několika fázích a sku-

tečné ceny jsou již nedohledatelné, a proto veškeré hodnoty, které jsem dosazoval jsou vyčte-

ny z aktuálních ceníků a naměřených hodnot. 

Ušetřeno 

Na celém systému se ušetří tím, že se nekupuje voda pitná, ale využije se voda srážková, 

případně voda z vlastního zdroje. Vodné a stočné pro rok 2019 činí 80 Kč/m3 a každým rokem 

se zvyšuje. [17] Navyšování však do výpočtu nezahrnuji. Kdyby se veškerá provozní voda na-

hradila vodou pitnou, pak by její celkové množství bylo v průměru 393 m3. Tudíž by se za rok 

zaplatilo o 31 275 kč více. 

Náklady 

Náklady za energie byly opět stanovené na základě aktuálního trhu a to 4 Kč/kWh. [18] Do 

výpočtu byla zahrnuta jen doba užívání daného předmětu. Celková cena za energie pak byla 

3 013 Kč. Náklady na údržbu zahrnuje výměna filtrů. [7] V přepočtu jde o 2 618 Kč. 

Pořizovací náklady byly určeny na základě teoretických cen v aktuálních cenících. Součet 

nákladů na pořízení by pak mohl být 209 500 Kč. [13], [14], [15], [16] 

Vyhodnocení 

Čistá úspora pak činí 25 644 Kč/rok a když to srovnáme s pořizovacími náklady zjistíme, že 

návratnost investice do recyklace vody je něco málo přes 8 let. 

Tabulka 8, Výpis nákladů a ušetřených položek. 

 
 

Tabulka 9, Souhrn nákladů a výdělků. 
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A.7 Doporučení 
Otevřená zahrada jako výzkumná budova je velmi ceněná. Ukazuje veřejnosti, jak recyklo-

vat a šetřit vodou. Co se týče srážkové vody, tak ta je poměrně dobře zaznamenávána. Pomoh-

lo by však ohlídat možné černé odběry vody ze studny, které se neměří, aby data byla reálná. 

Pak bych navrhoval na střechu bistra instalovat střechu s konstantním odtokem. Dále, kdyby se 

střecha nad kuchyňkou a přístřeškem, místo do trativodu svedla do nějaké nádrže, mohla by se 

srážková voda z těchto střech také využívat pro zálivku. Tyto střechy by vyprodukovali přes 

35 m3 za rok srážkové vody. 

Abychom byli schopni vyvodit závěr o používání provozní vody pro splachování toalet 

v konferenčním sále, musela by se vytvořit databáze o množství návštěvníků na Otevřené za-

hradě. Tento krok by byl však pro provoz zahrady komplikovaný. 

Povlak na dně zařizovacích předmětů by se dal zamezit přidáním chemických prostředků. 

Otevřená zahrada se však snaží jít ekologickou cestou, a proto tato varianta nepřipadá v úvahu. 

Tento povlak je pouze estetický nedostatek, který nemá vliv na provoz budovy. Nevytváří zá-

pach a ani neucpává plováky ve splachovacích nádržkách. 

Je škoda, že šedé vody nejsou nijak zaznamenávané. Pouze stečou do kořenové čističky, 

v podobě jezírka, ale tím vše končí. Mohl by se měřit přítok šedých vod a zjistit, zda voda 

opravdu neodtéká a jestli odpar může být opravdu tak velký, že je v jezírku stále nedostatek 

vody. V opačném případě by se mohlo zjistit, jestli kořenová čistička není protržená a voda z ní 

nevytéká.  

A.8 Závěr 
Předmětem této diplomové práce bylo pohlédnout na problematiku recyklovaných vod 

na reálném objektu. Pro tento účel byla zvolená Otevřená zahrada, která se touto problemati-

kou zabývá a má k dispozici data za několik let. 

Zaměřil jsem se hlavně na vody srážkové, jak se využívají, kolik ušetříme a za kolik let se 

vrátí pořizovací investice.  Okrajově pak na šedé vody a kořenovou čističku, která pro naše 

účely neměla vhodná data. Provedl jsem také srovnání s normovými hodnotami a zdůvodnil 

proč se některé hodnoty naměřené v Otevřené zahradě s normou lišily. 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 

B.1.1 Úvod  

B.2 Výpočty související s analýzou zadání a koncepčním řešením insta-

lací v celé budově a jejich napojením na sítě pro veřejnou potřebu. 

 

B.2.1 Bilance potřeby vody 

 
 

 
 

 
 

 



 
  41 
 

B.2.2 Bilance potřeby teplé vody 

 

B.2.3 Bilance odtoku odpadních vod 

 

 

 

 

B.2.4 Bilance odtoku srážkových vod 
Část srážkové vody se napojí na splaškovou kanalizace a pokračuje přípojkou do jednotné 

kanalizace. Zbylé srážkové vody se vsakují na pozemku investora a přepadem jsou také napo-

jeny na jednotnou kanalizaci, však v jiném místě. 
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B.2.5 Bilance potřeby plynu 
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B.3 Výpočty související s následným rozpracováním 1 - 3 dílčích instalací 

B.3.1 Návrh přípravy teplé vody 
Návrh je proveden podle ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách, příprava teplé vody, navr-

hování, projektování. Posuzoval jsem tři metody a to „sešit projektanta“ [3], metodou zohledňující odbě-

rovou špičku a DIN 4708. 

 

 

 



 
44 
 

 

 
Graf 13, Rozdělení odběrové špičky. 
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Graf 14, Velikost zásobníku v závislosti na výkonu kotle. 

 

 

 

 

• Po srovnání všech variant navrhuji zásobník 

OKC 1000 NTR BP o objemu 930 l. Rozhodl 

jsem se na základě velikosti kotle, který má 

výkon v rozmezí 8-45 kW. V objektu jsou 

umístěny dva tyto kotle, tudíž přes léto bude 

v provozu pouze jeden. 
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B.3.2 Výpočet tepelných ztrát pomocí obálky budovy 

 

 

B.3.3 Dimenzování kanalizace 

B.3.3.1 Dimenzování kanalizačního potrubí pro splašky 

Dimenzování splaškového potrubí – připojovací a odpadní potrubí  

Tabulka 10, Výpočtové odtoky DU jednotlivých zařizovacích předmětů 
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Srážkové vody vtékající přes kanalizační přípojku do jednotné kanalizace 

 

 

B.3.3.2 Návrh odlučovače lehkých kapalin  
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B.3.3.3 Návrh vsakovacího zařízení  
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Dále bude za vsakovacím zařízením umístěn přepad se zpětnou klapkou. Přepad vede do jed-

notné kanalizace Potrubí je dimenze 200 PVC KG ve spádu 17 %. 

B.3.4 Dimenzování vodovodního potrubí 
Návrh je proveden podle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. Hydraulické posouzení nejne-

příznivější položené výtokové armatury.  

• Nejmenší přetlak v místě napojení přípojky na vodovodní řád je pdis = 450 kPa. 

• Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před nejnepříznivější armaturou je pminFl = 100 kPa.  

• Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před nejnepříznivější výtokovou armaturou požárního 

systému je pminFl = 200 kPa 

B.3.4.1 Návrh vodoměrů 

 

 
Graf 15, Tlaková ztráta domovního vodoměru 
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Graf 16, Tlaková ztráta bytového vodoměru 

B.3.4.2 Dimenze potrubí pro studenou a teplou vodu 

•Materiál: Vnitřní vodovod – PPR, PN20  

 Přípojka vodovodu - PE 100 SDR 11   

Tlakové posouzení 
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B.3.4.3 Dimenze požárního potrubí 

•Materiál: požární vodovod – ocelové pozinkované potrubí 

 



 
  53 
 

B.3.4.4 Dimenze cirkulačního 

•Materiál: PPR, PN20 

 

 



 
54 
 

 
 

 



 
  55 
 

 

 

  



 
56 
 

 

 

 



 
  57 
 

 

 

 

 
Alternativa vyvažovacích ventilů, které se musí vyvažovat škrcením, mohou být automatické 

termostatické ventily, které regulují talk v potrubí automaticky. 
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Podmínky splňuje například čerpadlo Wilo Stratos PICO-Z 25/1-4 

 

 
Graf 17, pracovní diagram cirkulačního čerpadla Wilo Stratos PICO-Z 25/1-4 
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B.3.5 Dimenzování plynu 

B.3.5.1 Dimenzování domovního plynoměru 

Materiál: Vnitřní domovní plynovod - ocelové potrubí  

 Vnější domovní plynovod - HDPE 100 SDR 11   
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B.3.5.2 Dimenzování plynovodní přípojky 

 

Materiál:  Vnější domovní plynovod - HDPE 100 SDR 11   
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B.3.5.3 Posouzení umístění plynových spotřebičů 

• Plynové sporáky 

Ve všech bytech i kancelářích bude umístěn plynový sporák, který má spotřebu plynu 1,2 m3/h. 

Požadavky jsou na objem a světlou výšku místnosti. 

 

Posouzení na požadovaný objem místnosti [m3] 

Vmin = 20,00 m3  <  Vskutečná = 63,30 m3  => objem místnosti vyhovuje 

 

Posouzení na světlou výšku místnosti [m] 

SVmin = 2,30 m  <  SVskutečná = 2,60 m => výška místnosti vyhovuje 

• Plynový kotel 

V objektu jsou dva kotle Panther Condens 45 KKO pro vytápění. Jsou to kondenzační kotle 

v provedení C. Pro tyto kotle nejsou požadovány žádné zvláštní požadavky pro výměnu vzdu-

chu v místnosti, kde jsou umístěny. 

Oba kotle mají spotřebu plynu 4,8 m3/h.   
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C. PROJEKT 

Technická zpráva 
Akce:   Novostavba polyfunkčního domu - ZTI 

Místo:   na parc. č. 166/2, K.Ú.: Miroslav [695378], Ulice Mlýnská 

Stupeň:  Projekt pro realizaci  

Datum:   Prosinec 2019 

Vypracoval:   Bc. Vojtěch Bartek 

Vedoucí práce:   Ing. Alena Vaščáková  

C.1 Úvod 
Projekt řeší vnitřní vodovod, kanalizaci, plynovod a jejich přípojky novostavby polyfunkč-

ního domu na ulici Mlýnská v obci Miroslav. Jako podklad pro vypracování sloužily stavební 

výkresy včetně situace, ve které byly informace o poloze inženýrských sítích. 

Dům je rozdělený na dva bloky. Tyto bloky jsou spojené a mají společné technické zázemí 

a garáže. Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází 

technické zázemí, sklepní boxy a nevytápěná garáž. V 1NP jsou celkem dvě kancelářské jednot-

ky a šest bytů. Ve 2NP a 3NP je 8 bytů. Ve 4NP jsou pak 4 vetší byty s terasou. 

Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky městského úřadu, stavebního úřadu 

a zásady bezpečnosti práce. 

C.2 Bilance potřeb 

C.2.1 Potřeba vody 
•Předpoklad: 60 osob, (bytový dům 100 l / os. a den) 

 12 osob, (administrativní dům 60 l / os. a den) 

•Roční potřeba vody =                                2 316,0 m3/rok 

•Průměrná denní potřeba=   6 720,0 l/den 

•Maximální denní potřeba = 10 080,0 l/den 

•Maximální hodinová potřeba =    1 062,6 l/h 

C.2.2 Potřeba teplé vody  
•Předpoklad: 60 osob, (bytový dům 40 l / os. a den) 

 12 zaměstnanců (8 l / os. a den) 

•Průměrná denní potřeba =          2 496 l/den 

C.2.3 Bilance odtoku odpadních vod 
•Roční odtok =                                2 316,0 m3/rok 

•Průměrný denní odtok=   6 720,0 l/den 

•Maximální denní odtok = 10 080,0 l/den 

•Maximální hodinová odtok =    3 477,6 l/h 



 
  63 
 

C.2.4 Bilance odtoku srážkových vod 
Roční úhrn pro jihomoravský kraj činí 559 mm/rok. Součinitel odtoku pro střechu činí 1 a pro 

parkoviště 0,6. 

•Roční množství odváděných srážkových vod= 804 m3/rok 

•Z toho množství určené pro vsakování= 764 m3/rok 

C.3  Přípojky 

C.3.1 Kanalizační přípojka 
Objekt bude mít dvě kanalizační přípojky. První slouží pro splaškové vody s část srážkové 

vody odvádějící vodu z vjezdu do garáže. Druhá přípojka pak pro zbytek srážkové vody. 

Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky DN 400 v Miroslavi na ulici Mlýn-

ská. Pro odvod splaškových a srážkových vod bude vybudována nová kanalizační přípojka 

z materiálu PVC KG 160. Maximální průtok odpadních vod přípojkou činí 8,45 l/s. Přípojka bude 

na stoku napojena jádrovým vrtem. Hlavní vstupní šachta je plastová Ø 1000 

mm s poklopem Ø 600 mm. Šachta bude umístěna na soukromém pozemku investora před 

objektem. Potrubí přípojky bude ve spádu 40 %. 

Srážková voda ze střech a z parkovišť bude svedena do vsakovací nádrže. Vsakovací nádrž 

má přepad do stávající jednotné stoky DN 400 v Miroslavi na ulici Husova. Bude vybudována 

nová kanalizační přípojka z materiálu PVC KG 200. Maximální průtok srážkových vod přípojkou 

při selhání vsakovací nádrže může být až 35 l/s. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým 

vrtem. Hlavní vstupní šachta je plastová Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm. Šachta bude umís-

těna na soukromém pozemku investora před objektem. Potrubí přípojky bude ve spádu 17 %. 

Potrubí je uloženo na pískovém podsypu o mocnosti 150 mm. Dále bude zasypáno pískem 

o mocnosti 300 mm. Tento pískový zásyp nesmí být zhutněn. Na tento zásyp bude položena 

bílá výstražná fólie šířky 300 mm. Následně bude výkop zasypán vytěženou původní zeminou 

a po vrstvách 300 mm hutněn.  

C.3.2 Vodovodní přípojka 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená 

z HDPE 100 SDR 11 63×5,8mm. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici Mlýn-

ská. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozova-

tele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený podle 

ČSN 75 5455 činí 2,61 l/s. Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný řád DN 100 navrtáva-

cím pasem s uzavřením, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová souprava s vodoměrem 

DN 40 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna v typové betonové vodoměrové šachtě o roz-

měru 900 x 1200 x 1600 mm na pozemku investora vedle objektu. 

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

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

ce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 
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C.3.3 Plynovodní přípojka 
Do objektu bude zemní plyn přiveden novou STL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 100 

SDR 11 32x3,0 mm podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Redukovaný odběr plynu přípojkou či-

ní 13,14 m3/h. Nová přípojka bude napojená na stávající STL plynovodní řád DN 80. Hlavní uzá-

věr plynu a regulátor bude umístěn ve skříni o rozměrech 410 x 510 x 250 mm ve sloupku vedle 

objektu. Skříň bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory dole i nahoře 

a uzávěrem na trojhranný klíč. 

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

do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič CY 1x4 mm2, 

který bude uchycen po 1 m páskou. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí žlutá 

výstražná fólie. 

C.4 Vnitřní rozvody 
Veškeré rozvody, které procházejí mezi požárními úseky musí být opatřeny požární man-

žetou. Veškeré prostupy procházející hydroizolací musí být provedeny tak, aby zachovali vo-

děodolnost budovy. Instalace, které prochází nosnými stěnami nesmějí narušit statiku objektu. 

C.4.1 Kanalizace 
Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační přípojku 

vedenou do stoky v ulici Mlýnská. Maximální průtok odpadních vod přípojkou činí 8,85 l/s. 

Srážkové vody budou vsakovány na pozemku investora a přepadem přes přípojku svedeny do 

stoky v ulici Husova. 

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

tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Splaškové i srážkové 

odpadní, větrací a připojovací potrubí budoe z polypropylenu HT a bude upevňováno ke stě-

nám kovovými objímkami s gumovou vložkou. 

Splašková kanalizace 

Svodná splašková potrubí povedou v zemi pod podlahou 1PP, pod základy a pod terénem 

vně domu. V místě napojení hlavního svodného potrubí na přípojku bude zřízena hlavní vstupní 

plastová šachta Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm. Šachta bude umístěna na soukromém po-

zemku investora před objektem. Do šachty se také napojuje část srážkových vod, z odvodnění 

vjezdu do garáže. 

Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím 

a povedou v instalačních šachtách. Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách, předstě-

nových instalací, pod omítkou a v podlaze. Pro napojení praček budou osazeny zápachové uzá-

věrky HL 406. Odpadní potrubí, které není vyvedeno nad střechu má nainstalovaný přivzduš-

ňovací ventil. 

Potrubí, které vede v nevytápěné garáži, bude opatřeno topným kabelem a tepelnou izo-

lací. Topný kabel obsahuje termostatické čidlo, které se přidává na nejchladnější část potrubí 

a samo ovládá výkon kabele. Topný kabel se nesmí klást přímo na potrubí. Na potrubí se umístí 

hliníkový alobal, na který se namotá kabel. Na kabel se obalí další hliníkový alobal, na který se 

umístí tepelná izolace. 
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Dešťová kanalizace 

Svodná dešťová potrubí povedou pod stropem v 1PP a pod terénem vně budovy. Na po-

zemku investora je umístěna vsakovací nádrž, do které vtékat srážkové vody. Před vtokem do 

vsakovacího zařízení bude umístěna šachta, která tvoří funkci revizní i filtrační. Je z plastu 

Ø 600 mm s poklopem Ø 600 mm.  

Dešťová odpadní potrubí jsou umístěna na plášti objektu. Při vtoku budou opatřena lapa-

čem hrubých nečistot. Vody tekoucí interiérem budou mít 1PP instalován čistící kus HT RE 125. 

Vnitřní kanalizace je navržena a bude provedena a zkoušena podle ČSN EN 12056 

a ČSN 75 6760.  

Potrubí, které vede v nevytápěné garáži, bude opatřeno topným kabelem a tepelnou izo-

lací. Topný kabel obsahuje termostatické čidlo, které se přidává na nejchladnější část potrubí 

a samo ovládá výkon kabele. Topný kabel se nesmí klást přímo na potrubí. Na potrubí se umístí 

hliníkový alobal, na který se namotá kabel. Na kabel se obalí další hliníkový alobal, na který se 

umístí tepelná izolace. 

Na dešťové kanalizaci se nachází dva objekty. První je odlučovač lehkých kapalin. Svádí se 

do něj vody z parkoviště o ploště 984 m2. Lapač o rozměru (Š×D×V) 1,50 × 2,16 × 1,66 m má 

odtok dešťových vod Qr = 11,81 l/s.  

Druhý objekt je vsakovací zařízení. Jedná se o 80 plastových bloků AS-RIGOFILL - Blok ST 

naskládané ve dvou řadách. Vsakovací zařízení má celkový užitný retenční objem 32,48 m3 

a plochu vsaku 25,6 m2. Sestava má čtyři řady a každá řada má jednu revizní šachtu pro moni-

toring a případný proplach. Koeficient vsaku je stanoven 0,0001 m/s. Vsakovací bloky budou 

uloženy do 100 mm vyrovnávací vrstvy ze štěrku fr. 8/16, budou zabaleny do geotextilie a za-

spáno štěrkem o fr. 16/32. Na tento zásyp přijde původní zemina hutněná po 300 mm. Pojistný 

přepad povede přes přípojku do jednotné kanalizační stoky. 

C.4.2 Vodovod 

Vnitřní vodovod 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody v ulici Mlýnská (viz situ-

ace). Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 2,61 l/s. Vodoměr DN 40 

a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn v typové betonové vodoměrové šachtě 

o rozměru 900 x 1200 x 1800 mm na pozemku investora před objektem. Podružné vodoměry 

pro studenou a teplou vodu budou umístěny v instalačních šachtách u každého bytu. Přetlak 

vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje 

v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. 

Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede 

v hloubce minimálně 1,4 m pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou ze 

stěny. V domě bude ležaté potrubí vedeno podél stěny a pod stropem. 

Stoupací potrubí povedou v instalačních šachtách společně s odpadním potrubím kanali-

zace a domovním plynovodem. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena 

v přizdívkách, předstěnových instalacích a pod omítkou. 

Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a ČSN 75 5409. Montáž a tlakové zkoušky 

vnitřního vodovodu budou prováděny podle ČSN EN 806-4 a ČSN 75 5409. Vnitřní vodovod 

bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409. 
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Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20. Potrubí vně domu vedené pod teré-

nem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze plastové potrubí ze stejné-

ho materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou použity nástěnky 

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

pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním 

konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Potrubí vedené v zemi bude 

uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol 

trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou 

vodu. Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace MIRELON.  

Potrubí, které vede v nevytápěné garáži, bude opatřeno topným kabelem a tepelnou izo-

lací. Topný kabel obsahuje termostatické čidlo, které se přidává na nejchladnější část potrubí a 

samo ovládá výkon kabele. Topný kabel se nesmí klást přímo na potrubí. Na potrubí se umístí 

hliníkový alobal, na který se namotá kabel. Na kabel se obalí další hliníkový alobal, na který se 

umístí tepelná izolace. 

Teplá voda 

Teplá voda pro celý objekt bude připravována v tlakovém zásobníkovém ohřívači o obje-

mu 930 l, který ohřívá topnou vodou z ústředního vytápění. Na přívodu studené vody do ohří-

vače bude osazen uzávěr, zpětný ventil, teploměr, vypouštěcí kulový kohout a pojistný ventil. 

Stálou teplotu bude zajišťovat cirkulační potrubí. Na cirkulační potrubí bude osazen kulo-

vý kohout s vypouštěním, šikmý filtr, čerpadlo, zpětný ventil, kulový kohout. Pro cirkulační 

čerpadlo bude použito čerpadlo GRUNDFOS Comfort UP 15-14 BA PM. Déle se budou na cirku-

lačním potrubí nacházet čtyři vyvažovací ventily STAD DN 20 nastavený na otočku ¼. Alternati-

va tohoto ventilu může být automatický termostatický ventil. 

Požární vodovod 

Součástí vnitřního vodovodu je rovněž i požární vodovod. Požární vodovod se napojuje na 

domovní rozvod vody v suterénu objektu za projití suterénní stěnou přes ochrannou jednot-

ku EA.  

Na požárním vodovodu se nacházejí čtyři požární hydranty s hadicovým systémem. Po-

žární vodovod je navržen podle ČSN 75 5409 a bude zhotoven z ocelového pozinkovaného 

potrubí. 

C.4.3 Domovní plynovod 

Plynové spotřebiče 

Plynový sporák  1,20 m3/h 28 ks 

Plynový kotel 45 kW 4,80 m3/h   2 ks 

Plynové kondenzační kotle s uzavřenou spalovací komorou budou umístěny v technické 

místnost v suterénu budovy. Sání vzduchu pro spalování bude přes zeď otvorem ve zdi a trub-

kou Ø 250 mm. Odkouření bude provedeno přes komín vedoucí po plášti objektu. Montáž kot-

lů musí být provedena podle návodu výrobce a ČSN 33 2000-7-701. Plynové sporáky budou 

umístěny v kuchyních o minimálním objemu 63,3 m3. Okna kuchyně musí i při uzavřeném stavu 
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zajistit výměnu vzduchu alespoň 20 m3/h. K tomuto účelu musí být okna opatřena větrací štěr-

binou.       

Domovní plynovod bude proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Hlavní uzávěr plynu 

a regulátor tlaku bude umístěn ve sloupku (viz plynovodní přípojka). Ležaté potrubí bude ve-

deno pod terénem vně domu a uvnitř domu na stěně, a pod stropem, nebo v omítce. Stoupací 

potrubí bude procházet chodbami podél zdí ve větrané předstěně. Prostupy volně vedeného 

potrubí zdmi budou řešeny pomocí ochranných trubek přesahující 40 mm zeď na každou stra-

nu. Potrubí pod omítkou nesmí být uloženo do agresivního materiálu. Plynoměry pro jednotli-

vé byty budou umístěny na chodbách ve větrané předstěně s dvířkami. Plynoměr kotlů bude 

na chodbě v suterénu. 

Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí spojované sva-

řováním. Potrubí vedené v zemi vně domu bude provedeno z HDPE 100 SDR. Volně vedené 

potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím upevňováno ocelovými objímka-

mi. Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem 

do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzávěry budou použity kulové kohouty s atestem na 

zemní plyn. Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedena zkouška pevnosti 

a těsnosti podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize odběrného plynového zařízení 

podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. Po provedení zkoušek pevnosti a těsnosti bude potrubí natřeno 

žlutým lakem. 

C.5 Zařizovací předměty 
Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích 

předmětů. Záchodové mísy a bidety budou mít montážní prvky. U umyvadel a dřezu budou 

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

bude vysoko položený nádržkový splachovač a směšovací baterie s dlouhým otočným výtokem. 

Automatická pračka a myčka nádobí bude k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí připojena 

přes soupravu HL 406. 

Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody podle ČSN 

EN 1717 a ČSN 75 5409. 

Tabulka 11, Legenda zařizovacích předmětů 

Značené ve  
výkrese 

Popis sestavy 
Počet 
sestav 

VL 
Závěsná keramická výlevka Mira 

1 plastová mřížka, baterie nástěnná jedno páková směšovací s dlou-
hým otáčivým výtokem 

WC 
Záchodová mísa keramická závěsná bílá JIKA CUBITO 

10 záchodové sedátko s poklopem CUBITO/MIO, montážní prvek 
GEBERIT Kombifix ECO s nádržkou UP320, ovládací tlačítko Sigma20 

BI 
Bidetová mísa keramická zavěsná bílá Laufen 

4 Baterie jedno páková, montážní prvek GEBERIT Kombifix ECO s ná-
držkou UP320, ovládací tlačítko Sigma20 
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UM 
Umývátko keramické bílé, Aqualino OVAL 
39×23, zápustné, s otvorem a přepadem, zápachová uzávěrka umy-
vadlová plastová bílá, baterie stojánková jedno páková 

24 

U 
Umyvadlo keramické bílé IDEAL STANDARD CONNECT 

30 55x43, zápustné, s otvorem a přepadem, zápachová uzávěrka umy-
vadlová plastová bílá, baterie stojánková jedno páková 

DJ 

Dřez nerezový jednodílný s odkapávací plochou 

28 
vestavný do kuchyňské linky, zápachová uzávěrka dřezová plastová, 
nerezový odpadní ventil, baterie dřezová směšovací stojánková po-
chromovaná jedno páková, 2x rohový ventil DN20 

SM 

Sprchová vanička akrylátová RAVAK 

4 
90 x 90, sprchová zápachová uzávěrka, nástěnná sprchová baterie s 
ruční sprchou, držák ruční sprchy chromový, přímá posuvná zástěna 

AL 
Americká lednice 

4 
Přívod studené vody 

VA 

Akrylátová vana bílá RIGA 

26 
170 x 70, zápachová uzávěrka vanová plastová s přepadem, baterie 
páková vanová nástěnná s ruční sprchou HANSGROHE N, držák ruční 
sprchy, krycí dvířka plastová bílá 300x300 mm 

MN 
Myčka na nádobí 

28 nástěnná vodní zápachová uzávěrka HL410, výtokový ventil na hadici 
DN 15 pochromovaný se zpětným a zavzdušňovacím ventilem 

AP 
Automatická pračka 

26 podomítková zápachová uzávěrka, výtokový ventil na hadici DN 15 
pochromovaný se zpětným a zavzdušňovacím ventilem 

 

C.6 Zemní práce 
Pro přípojky a ostatní potrubí uložené v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 0,8 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 vodu ve výkopu je třeba od-

čerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh ve vzdálenosti nejméně 0,5 m od 

rýhy, přebytečná zemina odvezena na skládku.  Před prováděním zemních prací je nutno, aby 

provozovatelé všech podzemních inženýrských sítí tyto sítě vytýčili (u provozovatelů objedná 

investor nebo dodavatel stavby). Při křížení a souběhu s jinými sítěmi budou dodrženy vzdále-

nosti podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 

33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými 

podklady získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli.  

Výkopové práce v místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi 

opatrně bez použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo 

k poškození křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit proti 

poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených inženýrských sítí přizváni 
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ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Lože 

a obsyp křížených sítí budou uvedeny do původního stavu. 

Při provádění zemních prací je nutno dodržet ČSN EN 1610, ČSN EN 805, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., další příslušné ČSN, technická pravidla GAS, podmínky provozovatelů pod-

zemních sítí, stavebního a obecního (městského) úřadu a zajistit bezpečnost práce. 

  

ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout zdravotně technické a plynovodní instalace v 

polyfunkčním domě. Instalace jsem se snažil co nejvíce vést instalačními šachtami a předstě-

nami, aby byla umožněna jednoduchá kontrola a výměna. Spolehlivost a životnost instalací je 

navržena na 50 let. Aby všechny instalace fungovaly po celou dobu, na kterou byly navrženy, je 

nutná jejich pravidelná údržba, správnost užívání uživateli objektu a kvalitním provedení od 

realizační firmy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
SV  studená voda  

TV  teplá voda  

CV  cirkulační voda  

PV  požární voda  

HUP  hlavní uzávěr plynu  

HUV  hlavní uzávěr vody  

PB pevný bod  

KB  kluzný bod  

PE  polyetylen  

PPR  polypropylen  

S. R.  srovnávací rovina  

NTL  nízkotlaký plynovod 

STL  středotlaký plynovod 

 

Ostatní neuvedené zkratky a symboly jsou specifikovány přímo na výkresech nebo u výpočtů.  
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