
 

 
 
 
  

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 A PLYNOVODNÍ 

INSTALACE V BYTOVÉM DOMĚ  

SANITARY INSTALLATIONS AND GAS PIPELINE IN AN APARTMENT BUILDING 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 
 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 
 

Eliška Marková 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 
 

Ing. ALENA VAŠČÁKOVÁ 

BRNO 2020   



 
 

 
 

 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  

FAKULTA STAVEBNÍ 

 

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství 

  Bakalářský studijní program s prezenční formou 
studia 

Studijní obor  3608R001 Pozemní stavby 

Pracoviště  Ústav technických zařízení budov 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Student    Eliška Marková 

  Zdravotně technické a plynovodní instalace 
v bytovém domě 

Vedoucí práce  Ing. Alena Vaščáková 

Datum zadání  30. 11. 2019 

Datum odevzdání  22. 5. 2020 
 
 

V Brně dne 30. 11. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

   
 

 
 

 

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. 
Vedoucí ústavu 

 

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT 

 

Název 

Typ studijního programu 



 
 

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, vyhláškami, normami) pro navrhování 
zařízení techniky staveb 

Obsah a uspořádání práce dle směrnice FAST: 
A. Teoretická část – literární rešerše ze zadaného tématu 

B. Výpočtová část 

B1. výpočty související s analýzou zadání a koncepčním řešením instalací v celé budově a jejich 
napojením na sítě pro veřejnou potřebu 

- bilance potřeby vody 

- bilance potřeby teplé vody 

- bilance odtoku odpadních vod 

- bilance potřeby plynu 

B2. výpočty související s následným rozpracováním 1-3 dílčích instalací (kanalizace/vodovod/plynovod) 
podle zadání vedoucího práce 

- návrh přípravy teplé vody 

- dimenzování potrubí 

- posouzení umístění plynových spotřebičů 

- návrhy zařízení (čerpadla, vodoměry, lapáky, …) 

C. Projekt – v úrovni projektu pro provedení stavby, výkresy vyhotovit dle ČSN 01 3450 

- technická zpráva 

- situace stavby 1:200 (1:500) 

- podélné profily přípojek, detail vodoměrné sestavy 

- půdorysy základů a podlaží 1:50 

- rozvinuté řezy vnitřní kanalizace (rozsah zadá vedoucí práce) 

- axonometrie vodovodu (plynovodu) 

- legenda zařizovacích předmětů 

- funkční (regulační) schéma, pokud je nutné 

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 
závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na 
FAST VUT" (povinná součást VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání, a zveřejňování 
závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a zveřejňování prací na 
FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 
část doplňují). 
 

 
 
 
 
 

Ing. Alena Vaščáková 
Vedoucí bakalářské práce 



ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních 

instalací v bytovém domě v Brně a jejich napojením na stávající inženýrské sítě. 

Jedná se o bytový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemím podlažím. V 

každém nadzemním podlaží se nachází čtyři byty. Teoretická část je zaměřena na 

historii hygienických zařizovacích předmětů. Řeší se v ní jak současnost, tak i doba, 

kdy ještě lidé nevěděli o tom, že někdy nějaké zařizovací předměty budou. Ve 

výpočtové části této práce jsou řešeny rozvody dešťové a splaškové kanalizace, 

vody a plynu a jejich napojení na veřejné sítě. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Zdravotně technické instalace, plynovodní instalace, vnitřní kanalizace, vnitřní 

vodovod, domovní plynovod, zařizovací předměty 

 

ABSTRACT 
This bachelor's thesis deals with the design of sanitary and gas installations in an 

apartment building in Brno and its connection to existing utilities. It is an 

apartment building with four floors above ground and one underground floor. 

There are four apartments on each floor. The theoretical part focuses on the 

history of hygienic fixtures. It decribes both the present and the time when people 

had no idea about furnishing items. The computational part deals with the 

distribution of rainwater and sewage, water and gas and its connection to public 

networks. 

 

KEYWORDS 
Sanitary installations, gas plumbing installations, internal sewerage, internal water 

supply, domestic gas supply, fixtures.
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ÚVOD 
 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout zdravotně technické a plynovodní 

instalace v bytovém domě v Brně. 

Řešený objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází sklepní kóje, technické  zázemí a čtyři bytové jednotky. V 

každém dalším nadzemním podlaží jsou čtyři byty. V podzemním podlaží jsou umístěny 

garáže, vodoměrná místnost a místnost s retenční nádrží. 

 

Práce je rozdělena do tří částí: 

A. Teoretická část, která obsahuje historický vývoj zařizovacích předmětů až po 

současnost 

B. Výpočtová část, ve které jsou řešeny rozvody splaškové a dešťové kanalizace, rozvod 

studené vody, příprava a rozvod teplé vody s cirkulací, požární vodovod a rozvody 

domovního plynovodu. 

C. Projektová část, obsahující jednotlivé výkresy, schémata pro návrh splaškové a 

dešťové kanalizace, plynovodu, vnitřního vodovodu  a jejich napojení na stávající 

inženýrské sítě. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST 

 
A.1 Úvod 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá historickým vývojem hygienických zařízení, 

převážně toaletou. Rozebírá jejich typy, materiály, tvary a také rozmístění. Nejdříve se 

podívá do úplných začátku, kdy ještě lidé skoro vůbec nedodržovali hygienu. Poté se zabývá 

postupným vývojem zařizovacích předmětů i tak jak je známe dnes. 

 

A.2 Historie toalet 
 

A.2.1 První náznaky toalet 

První zmínka o vykonávání potřeb zmiňuje už Bible „A budeš míti kolík mezi nástroji 

svými, a když bys chtěl sednouti vně (svého stanu), vykopáš jím důlek a obrátě se, zahrabeš 

nečistotu svou..." (Pátá kniha Mojžíšova, kap. 23:12-13).  

Kolem roku 2300 př. n. l. měli v indickém městě Mohendžodáro vymyšlený chytrý 

princip toalety a to tak, že chodili vykonávat potřeby do stoky, která vedla do řeky. Podobný 

princip používali i Egypťané. [1], [2]   

Indie 

Mezi vůbec nejstarší patří nálezy ze západoindického města Ahmedabadu, které 

pochází z období 2500 př. n. l. Tehdejší obyvatelé už používali kanalizaci. Toalety byly 

vybavené poklopy k uzavření, aby nepáchly. Kanalizace vedla přímo pod otvorem toalety a 

odváděla výkaly pryč. [3]  

       Pákistán 

Také lidé z Pakistánu z oblasti Harappa měli v každém domě vodní toaletu spojenou 

kanálem zakrytým pálenými hliněnými cihlami. [2] 

Egypt 

Ve starověkém Egyptě sloužil Nil jako univerzální kanalizace. Zámožní Egypťané měli 

v palácích koupelny i toalety s mělkými kanály, kterými voda splachovala nečistoty do řeky. 

Archeologové objevili klozet v podobě trůnu vytesaného do vápence, který byl používaný 

kolem roku 2100 př. n. l. Ten údajně používal i Faraon. [3] 

Irák 

V Babylonii byla jako záchod používaná do země vykopaná díra. Je možné, že kolem 

stála zástěna z proutí nebo z hliněných cihel. V pozdějším období bylo v paláci asyrského 

vládce a vojevůdce Sargona Velikého objeveno šest toalet v řadě vedle sebe s vysokými  

kamennými sedátky. [3] 
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Řecko  

O starořeckých toaletách máme jen strohé zprávy. Avšak víme, že v  Athénách  roku    

6 př. n. l. byly vybaveny odvodní stokou s terakotovým potrubím. Na konci 1. století              

př. n. l. bylo postaveno na přilehlých svazích sedm velkých jímek s vodou. Měly stavidla         

a po jejich otevření se voda prohnala stokou Cloacou Maximou a vyčistila ji. [3] 

Řím 

V antickém Římě tehdejší obyvatelé už používali kanalizaci. Toalety byly vybavené 

poklopy k uzavření, aby nepáchly. Kanalizace vedla přímo pod otvorem toalety a odváděla 

výkaly pryč. Záchody se čistily vodou. Roku 400 př. n. l. se v Římě používaly veřejné latrínové 

místnosti, kde lidé seděli společně v jedné místnosti vedle sebe. Pouze do místnosti nebylo 

vidět. Roku 69 našeho letopočtu byly v Římě veřejné záchody zpoplatněny. [3], [4] 

Ve starém Římě se toalety zřizovaly buď v rohu kuchyně nebo těsně vedle ní. Šlo              

o mělké jímky vykopané do země, kam se vyhazovaly i odpadky. Později se jímky zřizovali 

dále od kuchyně a byly vybaveny odtokem do rohu zahrady do jámy, nebo později přímo 

do kanalizace, zvláště v helénistickém období. Římská kanalizace byla původně otevřená             

a vedla po povrchu a s roustoucí potřebou pozemků pro výstavbu ji Římané zahloubili             

a zakryli obvykle pod chodníky. Dále se kanalizační větve stahovaly do jedné stoky, která 

pak vedla několik kilometrů do řeky Tibery a z ní pak do blízkého moře. Podobně byla 

zařízena i velká města v Itálii včetně Pompejí, kde se systém zachoval neporušený. Časem 

byly vybudovány veřejné latríny, do kterých se vcházelo malými dvířky. Ta vedla nejprve    

do předsíňky, aby z fóra nebylo vidět přímo dovnitř. Teprve odtud se vstupovalo do velké 

místnosti s vlastní toaletou. Kolem tří stran vedl kanál, kterým neustále proudila voda. Nad 

ním byla z lávového kamene postavena zídka s dřevěnými sedátky a bedněním. Latríny byly 

zpoplatněny, a tak tvořily hranici mezi chudými a bohatými. V předsíni stával otrok, který 

vybíral peníze a také hlídal věci zákazníků. [3] 

Obrázek 1,  Toalety ve starořeckém měste Ezefus na území dnešního Turecka [5] 
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Středověk 

Lidé na venkově jako záchod používali hnojník na dvoře a nebo chodili kamkoliv             

do přírody,  kde to bylo možné. Také byl objeven záchod, jehož základem byl soudkovitý 

koš omazaný jílovitou hlínou, kolem kterého stála jednoduchá zástěna z latí či pletená 

z proutí. Šlo o typ „kadibudky“. Nikomu nevadilo chodit na záchod, na který bylo ze všech 

stran vidět, lidé na to byli zvyklí. Někteří lidé mívali záchod na zahradě pomocí nádoby.        

Ta když se naplnila, tak se vyvezla a nebo se pod ní vykopala jáma, která se po naplnění 

zakopala. Místo staré jámy se jen vykopala nová. Nad nádobou bývalo sedátko a jen občas 

se kolem dávala zástěna. Stejně jako v antice, tak i ve středověku sloužily pro vykonávání 

potřeby v noci nočníky („nádoby noční“). Občas se také přes noc používala stará dřevěná 

vědra, nepoužívané keramické hrnce nebo mísy. Od 14. století se městské rady pokoušely 

zlepšit hygienické podmínky, ale moc se jim nedařilo. Ještě v 16. století konšelé opakují 

zákaz vylévání „nočních nádob“ z okna. [3] 

Kláštěrní toalety byly budovány podobně jako starořímské, a to tak, že bylo 

vybudováno jedno dlouhé sedátko s několika otvory. Tyto otvory byly odděleny pouze 

dřevěnými přepážkami mezi sebou. V mužských klášterech se také zřizovaly pisoáry. Ke zdi 

bylo upevněno buď dřevěné nebo kamenné koryto skloněné na jednu stranu, tak aby moč 

odtékala otvorem ve zdi.[3]                       

Středověké hrady v polovině 12. století až koncem 15. století používaly prevét.              

Byl vybudován v arkýři na straně paláce tak, aby sedátko a otvor byly na vnější straně a 

výkaly padaly dolů podél zdi do příkopu. Pod otvorem bývala záklopka, aby na pozadí 

nefoukalo. Po použití se otevřela a obsah vypadl dolů a zůstal ležet u paty paláce. Nejstarší 

prevét je z poloviny 12. století na hradě Přimda v okrese Trachov. [4] 

   

 

Obrázek 2,  Prevét v arkýři ve Středověku [5] 
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Baroko 

Od 18. století  se staly záchody běžnou součástí ložnice či přilehlé toaletní místnosti  

ve většině palácích. [3] 

Anglie 

V roce 1189 byly v Londýně vybudované veřejné a soukromé zařízení nazvané 

„garderobes", které měli směřovat ke zbavení města velké špíny. Zařízení bylo vybaveno 

toaletou se sedátkem, buď v soukromém domě nebo ve veřejné hale. Odpad                               

se vyprazdňoval pomocí roury, která vedla přes zadní stěnu budovy přímo do jámy, příkopu 

nebo řeky ven z budovy. Ohromné veřejné záchody se vyprazdňovaly přímo do řeky Temže, 

a to způsobovalo silný zápach a znamenalo to šíření nakažlivých nemocí, které ohrožovalo 

celou populaci Londýna. Řeka Temže byla silně znečistěná a zaváněla hnilobou. Veřejnost 

si proto vyžádala nařízení, že veřejné záchody musí být vyzděné, nebo alespoň vzdálené      

5 stop od nejbližšího souseda. Toto nařídila v roce 1189 Londýnská zdravotní komise a tento 

zákon měl zlepšit zdravotní podmínky obyvatel. V Anglii byl první zákon o záchodech vydán 

roku 1848, ale nebyl obyvateli příliš dodržován.  [2], [3] 

 

A.2.2 Splachovací toalety 

První náznaky splachování toalet 

První splachování pochází z paláce Knóssos na Krétě. Lidé seděli na dřevěném prkénku, 

které bylo umístěno na kamenné desce s otvorem. Splachovalo se pomocí páčky, za kterou 

se zatáhlo a vypouštěla se z nádržky dešťová voda.  [4] 

 

Splachování toalet tak, jak už ho známe dnes 

V roce 1739 ve Francii se záchody začaly rozlišovat  na dámské a pánské a také od této 

doby se záchody začaly značit panenkou a panáčkem.[4] 

Obrázek 3,  První sifonový záchod [6] 
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V roce 1597 Angličan Sir John Harrington vynalezl moderní splachovací záchod,            

kde z nádobky stříkala voda do mísy pomocí ukrytých trysek. V roce 1775 k němu Alexander 

Cummings přidal i technologii, kterou dnes známe jako sifon, který zamezuje průniku 

zápachu z kanalizace do interiéru domu. [1] [4]  

V roce 1778 založil Angličan Joseph Bramah první firmu na výrobu splachovacích 

záchodů. Většina byla určená pro lodě, kde není nutné napojení na kanalizaci. Ovšem 

nejvýznamějším podnikatelem v oboru výroby splachovacích záchodů v 18. století byl 

Thomas Twyfor, který jako první začal vyrábět mísy z porcelánu. Jediné, co vývoj záchodů 

brzdilo bylo, že ne všude byla vybudovaná kanalizace. [3] 

Počátkem 19. století byl zkonstruován záchod se zásobníkem písku ukrytým v poklopu. 

Po jeho zavření vypadla automatická hrst písku a spolu se vším propadla do spodní nádoby 

se záklopkou. Vylepšený typ přesunul zásobník písku do stěny za záchod a písek se sypal    

po zmáčknutí páčky. Někdy se místo písku používal popel s přídavky vonné esence                            

a dezinfekčními látkami pro eliminování pachu. Roku 1859 byla v Anglii vyrobena toaleta 

zdobená zlatem pro královnu Viktorii. [3] 

Ve druhé polovině 19. století se pomalu začal prosazovat splachovací záchod                     

se sifonem. Někde nebyla zavedená kanalizace, a tak byla možnost využívání upravené 

varianty s nádržkou, do které se ručně vlévala voda. Další možností byla uzavřená nádoba 

na nečistoty, která se musela jednou za čas vynést. Posledním krokem ve vývoji byla 

přidaná mělká prohlubeň v záchodové míse, kterou má patentovanou od roku 1852                

J. G. Jennings. V prohlubni zůstávala voda, díky které se dno nešpinilo, a tak byl hladký 

odtok při spláchnutí do kanalizace. Jennings také jako první opatřil mísu oválným 

záchodovým prkénkem. V roce 1885 vyrobili v Anglii první jednodílnou porcelánovou 

toaletu se splachovacím sifonem. V letech 1900 a 1932 bylo podáno na Patentní úřad 

Spojených států více jak 350 nápadů na vylepšení záchodu. [3], [6] 

  První veřejné záchody v Anglii byly otevřené roku 1852 ve Fleet Street v Londýně, ale 

jen pro pány. Pro dámy otevřel veřejné záchody později sir Samueal Petoa v Bedford Street. 

Byly však zpoplatněny a lidé je téměr vůbec nevyužívali. Další veřejné záchody otevřela 

londýnská městská správa v roce 1855, i když dosud nebyly moc úspěšné. Do 19. století byly 

záchody zřízeny společně pro muže i ženy. V roce 1739 byly poprvé v jedné pařížské ulici 

záchody zřízeny odděleně. [3] 

Do 20. století bylo i u nás běžné, že záchod na pavlači bytového domu sdílelo i 20 a 

více lidí. Začátkem 20. století má většina venkovských usedlostí na dvoře suché záchody.  

[1], [4] 
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A.2.3 Současné toalety 

Koncem 20. století vznikají luxusní a důmyslné toalety, kde při vykonávání potřeby 

hraje hudba, čidla změří tlak, tep a tuk v těle a informace dokonce může posílat lékaři. Velmi 

oblíbené jsou vodní trysky, které jemně namasírují pozadí. Prkénko se poté samo očistí. [4]  

Sanitární keramika nabízí kvalitní povrchovou úpravu, nejčastěji glazuru bránící 

mikroorganismům zachytit se v povrchových pórech i usazování vodního kamene. Zakoupit 

lze třeba přídavná sedátka pro děti s integrovanou vložkou pro zmenšení velikosti dosedací 

plochy nebo vyšší klozet (od 48 cm) pro osoby s omezenou pohyblivostí. Závěsné klozety 

jsou ideální pro lehké udržení čistoty, odpad i splachování mají nainstalované ve zdi, takže 

při mytí podlahy nic nepřekáží. Šetří místo, minimální prostor pro umístění toalety                    

je 80 x 120 cm. Při instalaci závěsné toalety je nutné správně vyřešit odpad. Spád by měl 

být nastaven tak, aby nedocházelo k jeho zanášení. Je možnost i montáže bidetového 

sedátka se sprškou na záchod namísto samotného bidetu. [7] 

Moderní záchody mají také různé typy splachování. Funkce start stop umožňuje držet 

tlačítko splachování, dokud je třeba, a opětovným stlačením ho zastavit. Dual flush má 

dvojité tlačítko ventilu. Spotřeba vody je standardně 3 l na malé spláchnutí (menší tlačítko) 

a 6 l velké spláchnutí (větší tlačítko). Máme také několik typů sedátek. Například plastové, 

které se rychle zahřeje. Dále z duroplastu i s dekoračním polepem. Vybírat můžeme                     

i odstíny odlišné od barvy toalety a nebo také dřevěné s povrchovou úpravou. Při výběru 

sedátka musíme znát typ mísy, jaké vyžaduje upevnění, rozměry, ať už má oválný,              

nebo hranatý tvar. Důležité jsou vzdálenost otvorů na uchycení sedátka k záchodové míse, 

vnější délka, tj. od šroubů k okraji sedátka, a jeho vnější šířka. K dalším mírám patří vnitřní 

délka i šířka, aby sedátko náležitě rámovalo celý okraj mísy. Systém označovaný nejčastěji 

jako softclose umožňuje pomalé samostatné sklopení bez prudkého nárazu při zavření 

mísy. [7] 

Obrázek 4, Moderní chytrý záchod [8] 
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Nejvíce pokrokové jsou moderní záchody v Japonsku, nejhůř jsou na tom v Africe,         

na Středním východě a také v Indii, která je již tradičně považovaná za jednu z nejméně 

hygienických zemí světa. Třeba v Indii či v Pákistánu chodí chudé ženy na toaletu kvůli studu 

ještě před rozedněním. Přesto jsou často právě v těchto chvílích přepadeny a znásilněny. 

[9] 

V Japonsku mají již tradičně záchody nejkomplikovanější. Jde o poměrně složité 

zařízení s mnoha příjemnými (a pro Evropana často i nepříjemnými) funkcemi. Moderní 

japonský záchod má vyhřívané prkénko, vydává zvuky, a to často hned dvojnásobné. 

Zatímco v prostoru záchodu se ozývá příjemná hudba, sám záchod lehce hrká či drnčí,        

aby zakryl případné zvuky vycházející zevnitř. Po pravé ruce máte k dispozici ovládací panel 

s mnoha funkcemi včetně umytí proudem vody s různě nastavitelnou intenzitou. Řada 

záchodů je navíc vybavena fotobuňkou, takže již splachují automaticky.[9] 

V muslimských zemích a také v hinduistické Indii neexistují leváci, protože levá ruka    

se používá pouze k očištění po toaletě. Indie je silně zalidněná, a tak se běžně setkáte               

s lidmi, kteří vykonávají potřebu přímo na ulici. Ve velkých městech jsou také veřejné 

pisoáry, které jsou úplně otevřené, neboť muži se za močení nestydí. Ještě horší je situace 

ve velkých afrických slumech, kde rodiny bydlí v plechových či bambusových boudách             

o rozměru tři krát tři metry a na sociální zařízení mohou jednoduše zapomenout. [9] 

V Evropě již tradičně zůstávají pozadu země Balkánu, respektive Bulharsko, Řecko           

či Turecko. Bulharsko je pověstné svými tureckými záchody. V Řecku sice používají sedací  

a splachovací záchody, ale z nějakého důvodu jim inženýři naplánovali příliš úzké                          

a nevýkonné odpadní sítě, takže použitý papír se nesmí házet do záchodu, ale do koše 

stojícího vedle toalety. [9] 

 

A.2.4 Toaletní papír 

Nikdo neví, jak se lidé očistili po vykonání potřeby v dávné minulosti. Nejspíš užívali 

různé rostlinné materiály (listy, mech trávu, seno), anebo jiné dostupné materiály (hadry, 

hobliny, písek, mušle). Ve starověkém Římě patricijové používali speciální mycí houby 

z mořského dna. Obvyklé rovněž bývalo, že se lidé po vykonání potřeby omyli ve vodě. [3] 

Obrázek 5, Toaletní papír od Josepha Cayettyho [10] 
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Asijští hindové i muslimové vykonávali potřebu pouze levou rukou, kterou si pak umyli 

v nádobě a tak vzniklo u věřících pravidlo pojídání pokrmu pravou rukou a možná i pravidlo, 

že si lidé při pozdravu podávají pravou ruku. V oblastech rovníkové Afriky to bývalo naopak, 

proto je tam nevhodné podávat pravou ruku. [3] 

První výroba papíru, jak toaletního, tak i na psaní, byla v Číně. Kolem roku 600 n. l. se 

tam začal ve velkém vyrábět toaletní papír z rýžové slámy. V Evropě se papír začal vyrábět 

ve velkém až v 15. století. Ale až do poloviny 19. století se používal jen starý papír. První 

skutečný toaletní papír se začal vyrábět v roce 1857 v Americe v New Jersey. Majitel firmy 

se jmenoval Joseph Cayetty a nazval ho „léčivý papír“, a to kvůli esenci, kterou byl 

napouštěn. Prodával ho v balíku po 50 kusek s podiskem Cayetty na každém listu. [3] 

Obyčejný toaletní papír v rolích se začal vyrábět roku 1880 v anglické firmě British 

Perforated Paper Company. Nebyl perforovaný, odtrhával se přes ostrou hranu zásobníku, 

v němž se ukládal. Toaletní papír s perforací v rolích se začal vyrábět koncem 19. století. 

V roce 1942 se začal vyrábět dvouvrstvý papír ve firmě St. Andrew‘s Paper Mill v Anglii. [3] 

 

A.3 Historie pisoárů 

Pisoár je zařizovací předmět, hygienické zařízení převážně určené pro močení mužů    

ve stoje. Slovo pisoár je odvozeno z francouzštiny. V některých zemích může název znít 

neslušně, proto se užívá také slovo urinál.  Pisoáry používali už staří Římané. Ve středověku 

jimi byly běžně vybaveny mužské katolické kláštery. Většinou šlo o dřevěná nebo kamenná 

korýtka, skloněná k jedné straně, aby vyloučená moč odtékala pryč otvorem ve zdi. Poprvé 

si toto zařízení v moderní podobě nechal patentovat Andrew Rankin roku 1866                           

ve Spojených státech.  Výhody tohoto zařízení oproti klasické záchodové míse spočívají           

v menší potřebě prostoru, v menší spotřebě vody a také například v možnosti rychlejšího 

střídání uživatelů. [4], [11] 

Zařízení pro močení ve stoje můžeme rozdělit podle několika hledisek. Podle tvaru 

rozeznáváme pisoárové stěny a žlaby, pisoárové stání, pisoárové boxy, pisoárové mušle. 

Pisoáry se vyrábějí ze sanitární keramiky, ale také z nerezové oceli a plastů. Existují také 

pisoáry pro ženy. Jejich užívání se ovšem nijak zvlášť nerozšířilo. [8] 

 

Obrázek 6, Ženský pisoár [12] 
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Splachování pisoáru 

Existuje několik způsobů splachování jako například ruční, automatické, časované, 

teplotní. Splachování je nutnou součástí každého pisoáru a neustále prochází svým 

vývojem. Pokud pisoár nesplachujeme, dochází k usazování solí v odpadním sifónu a 

nedodržování optimálních hygienických požadavků. Mezi nejstarší senzorové typy 

splachování patří klasické senzorové splachovače zabudované ve zdi s nerezovým krytem. 

Pro montáž je nutné připravit ve stěně niku. Abychom minimalizovali požadavky na 

stavební připravenost a zjednodušili montáž, začaly se v roce 1997 vyrábět takzvané 

"komplety". Jsou to senzory zabudované přímo do vybraných keramik. Jejich výhodou je 

větší odolnost vůči vandalům, snadnější montáž a samozřejmě lepší vzhled. Dokonalejší 

technologií splachování pisoárů nazýváme teplotní splachovač. Zákazník při použití vůbec 

nepozná, o jakou technologii splachování se jedná, protože elektronika je umístěna přímo 

v keramice a samotné čidlo je v samonasávacím sifonu. Teplotní čidlo reaguje na změny 

teploty kapaliny při použití v čase. [11], [13] 

  

A.4 Historie osobní hygieny 
 

A.4.1 Způsob hygieny před vanami 

Pojem vana pochází z latinského pojmu vannus, který se užíval pro označení pletené 

slaměné nádoby k polévání při koupání. [16] 

V prehistorických dobách sloužily pro očistu těla řeky, moře, a především vodopády, 

které lze považovat za přírodního předchůdce sprchy. Z pravěku se žádné informace o 

hygieně nedochovaly. [3], [14] 

Středověk 

Ačkoliv se o středověku hovoří jako o éře plné špíny a nemocí, většina měst byla 

vybavena koupelovými domy, kde se lidé mohli za poplatek umýt. Byly společenskými a 

relaxačními centry a lidé tu dokonce pořádali večírky s občerstvením a hudbou. Doma bylo 

zvykem umývat se v dřevěné vaně umístěné v ložnici. Na vrcholu středověku, kdy se ve     

14. století Evropou šířila morová epidemie, se však začalo od koupelí upouštět. Lidé totiž 

věřili, že se otevřenými póry nemoc dostane snáze do těla. Veřejné koupelny navíc začala 

církev vykreslovat jako místo hříchu, což řadu lidí odrazovalo od návštěvy. [14] 

Koupelová kultura si v průběhu středověku vydobyla postavení také v Asii. Ve zdejších 

buddhistických klášterech se prováděly koupele z náboženských důvodů, aby se lidé očistili 

od tělesných a duševních nečistot. Rituál pak převzali i Židé a muslimové, kteří jej dále 

praktikovali stovky let. A zatímco v Evropě bylo trendem se koupelím vyhýbat, ve 

východních zemích se hygienické standardy udržovaly nadále.  [14] 
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Starověk 

Ve starověku žily vyspělé civilizace na jihu Asie a také v údolí afrického Nilu.                         

Je paradoxem, že tam, kde dříve byli lidé nejčistotnější, tak teď považují hygienu z méně 

důležitou. Už i v Mezopotánii se lidé pravidelně myli, prali prádlo a používali i kosmetiku. 

Egypťané byli až úskostlivě čistotní, jejich hygiena byla podobná té dnešní. V Bibli ve Starém 

zákoně můžeme najít zmínku o hygieně. [3] 

I staří Řekové a Římané věděli, že čistota je pro zdraví důležitá, a proto vynalezli první 

formu sprchy. Ta měla podobu veřejných prostor, do nichž byla voda přiváděna pomocí 

akvaduktů. Antické sprchy byly podobné těm, které známe dnes z šaten sportovišť                     

či plováren, zahrnovaly i háčky pro zavěšení oblečení. Většina Řeků se však myla v misce na 

podstavci, koupelny byly výsadou bohatých. V Římě vznikaly veřejné umývárny, kam se lidé 

chodili nejen mýt, ale také navazovat společenské styky. [14] 

Tradici pravidelné péče o tělo vybudovali starověcí Egypťané, známí svou čistotností    

a používáním kosmetických prostředků. Egypt dal život i koupelovým rituálům. Věřilo se,   

že čím čistší a naolejovanější člověk je, tím více se přiblíží k bohům. Egypťané se myli 

několikrát denně, například před jídlem a po něm. [10] 

         Největším rozdílem mezi středověkem a starověkem je to, že do středověkého chrámu 

přicházeli lidé špinaví a na čisté se dívali jako rozmařilé bezbožníky. Naopak do 

staroegyptského chrámu vstupovali pouze lidé čistí. [3] 

O zvyku ranního mytí ve starověkém Egyptě zmiňuje hymnus na slunce faraona 

Achnatona. Ve Starém zákoně Mojžíš stanovil Izraelitům mytí před každou modlidbou             

a také způsob očisty před jídlem. Rituální omývání známe i z dalších asijských náboženství.  

Mytí a celková čistota nodmyslitelně patřila  ke starořecké kultuře i k starověkému Římu. 

Od 3. století př. n. l. přijímala starořímská společnost většinu kulturních návyků svých 

řeckých sousedů. [3] 

Středověk a novověk 

V 8. století se stavěly v některých jihoevropských palácích teplé i studené lázně           

pro panovníky. Lidé ve středověku si myli jen ruce a obličej. Zbytek těla se začal zřídka 

setkávat s vodou až ve 12. a 13. století. Ve středověku se při mši pro umývání používala 

zvláštní konvička, která se nazývala akvamanile. Podobný typ se používá na mši dodnes. 

K mytí rukou se užívaly velké mísy, které sloužící přinášeli přímo ke stolu. [3] 

Renesance 

V renesanční době se mytí moc nepraktikovalo. Dochovalo se, že bohatí lidé se myjí 

málo, aby ukázali, že mají peníze na drahé parfémy. [3] 

 Terpve po třicetileté válce se začal pohled na hygienu měnit. Zjistilo se, že špatná 

hygiena vede k nemocem. Ovšem i tak trvalo dlouho, než si evropská společnost zvykla        

na mytí jako každodení součást života. [3] 
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Ve 13. století vládla špatná hygiena. Až v 16. století se začaly protestantské rodiny 

vyznačovat hygienou. V létě se lidé od středověku myli studenou vodou ze žlabu                     

pro dobytek, v rybníku, potoku, ve vodním příkopu nebo městské kašně. V zimě se lidé myli 

jen občas.[3] 

Baroko 

V Baroku nastal velký pokrok. Lze říci, že do konce 18. století se všeobecně prosadilo 

mytí a zcela se změnil názor na hygienu.[3]  

 

A.4.2 Prví vany, koupelny a lázně 

K nejstarším nálezům místností či staveb ke koupání patří objevy z doby archaické 

městské civilizace v povodí Indu, která pochází ze 3. tisíciletí př. n. l. V domech bohatých 

byly koupelny a chudí lidé se chodili koupat do lázní. Nejstarší vana která byla nalezena 

pochází z královského paláce v Mezopotánii, který pocházel z 3. tisíciletí př. n. l.                         

Ve starověkém Egyptě nejspíš používaly ke koupeli bazény, ale je o nich známo že se chodili 

koupat do Nilu. [3] 

 

Veřejné léčebné lázně jsou doložené v antickém Řecku již od 5. století př. n. l.                

Byly zřizovány zejména u posvátných pramenů. Lázně s podlahovým vytápěním                     

byly vybaveny potními lázněmi, venkovními bazény a sedacími vanami. Řecký lázeňský 

systém pak převzali a rozvinuli Římané. Návštěva lázní se pak stala běžnou součástí života. 

To bylo rozšířeno i po celé Evropě. [16] 

K běžnému omývání v antickém Řecku soužily terakotové sedací vany a velké mělké 

kovové nebo kamené mísy na podstavcích určené k omývání pod proudem vody. [15] 

Ve středověkých lázních se koupali muži i ženy dohromady a nazí. Středověké lázně 

byly vybaveny zapuštěnými bazény, káděmi, vanami určenými pro více osob, opatřeny 

příslušenstvím, dřevěnými vědry na polévání. Jako vany se užívaly okrouhlé či oválné 

dřevěné kádě, které byly vyloženy jemným bílým plátnem. Menší vaničky se užívaly k mytí 

nohou. Z pozdního středověku jsou doloženy i vany měděné a mramorové. [16] 

Obrázek 7, Antické lázně aneb Koupání ve starém Římě  [15] 
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Ke skutečné koupeli celého těla se již od starověku užívaly vany zhotovené z různých 

materiálu jako je kámen, mramor, keramika, bronz, kov. [16] 

S příchodem renesance se koupelny stávaly nezbytným vybavením paláců. Některé 

paláce byly již od 16. století připojeny na vodovodní systémy a připojeny na kanalizaci. Vany 

a další vybavení do koupelen se zhotovovalo z bronzu, mramoru a dalších luxusních 

materiálů. V devadesátých letech 18. století byly koupelny v řadě evropských sídel 

přepychové, v provedení zapuštěného bazénu obloženým mramorem s kohouty                      

na studenou a teplou vodu. [16]   

 V době baroka se ve šlechtických a městských domácnostech rozšířil zvyk koupání       

se doma ve dřevěné vaně či velké kádi. V určený den ji připravilo služebnictvo ve světnici, 

která se dala vytápět krbem, kamny nebo pecí. Na venkově se lidé běžně koupali v neckách. 

[3] 

Koupelny na šlechtickcýh sídlech se všeobecně rozšířily až během 19. století.                    

Na počátku 20. století již byla vybavena veškěrá šlechtická sídla moderními koupelnami. 

Voda se ohřívala ve speciálně vytápěných bojlerech. Vana bývala buď litinová nebo zděná 

a obložená kachlíky. [3], [16] 

V Evropě domácí koupelna nebyla dlouho běžnou záležitostí. V roce 1750 bylo 

koupelnami vybaveno jen asi šest procent pařížských paláců. Koncem 18. století se ve 

Francii objevila vana s výpustí ve dně. Jako módní novinku si ji nechal roku 1790 do USA 

dovést Benjamin Franklin. V 80. letech 19. století začala sériová výroba litinových van.  [3] 

Koupelny s vanami se šířily v českých zemích od konce 19. století v souvislosti 

s budováním vodovodů především ve velkých městech jako byla Praha, Brno, Liberec, Plzeň 

a další. [3]  

 

A.4.3 Vany  a sprchy současnosti  

Během 90. let se v mnoha domácnostech začaly k pravidelné hygieně vedle van 

využívat i sprchové kouty. Stejně jako vany se sprchy přizpůsobily zvyšujícím se nárokům na 

relaxaci, ale také na estetiku, snazší údržbu a později i na úsporu vody. Výraznou změnou 

Obrázek 8, Koupel ve středověku [17] 
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za posledních dvacet let prošly i sprchové kouty, jejichž minimalistické provedení se 

promítlo do jednoduchých řešení s omezeným počtem konstrukčních prvků. [18] 

Kromě sprchových setů se nově ve sprchových koutech využívají velkoplošné sprchové 

hlavice, které jsou upevněné v podhledu. Vedle standardního režimu dokážou tyto sprchy 

nabídnout i režim hustého tropického deště, nebo naopak jemného mrholení, eventuálně 

i intenzivní mono proud s masážním efektem. Sprchové sety nebo panely jsou osazené 

masážními tryskami, které se dají nastavit na různé partie těla. K umocnění relaxačního 

efektu přispívají barevná světla a aromaterapie. Některé luxusní sprchové systémy 

disponují několikaminutovými předem naprogramovanými scénáři, během kterých se 

střídají různé sprchové režimy a barvy. Současné sprchové hlavice včetně standardních 

ručních typů disponují dvěma až třemi typy proudu a dokáží poskytnout dostatečný 

komfort oplachu i s úsporným průtokem vody. Bezpečné sprchování bez rizika opaření 

zajišťují termostaty. [18]  

Nové uzavíratelné sprchové kouty jsou vybavené prostorově úsporným otevíráním s 

kvalitními mechanismy, které na rozdíl od starších typů zajišťují snadný chod i údržbu. 

Hitem posledních let jsou otevřené kouty.  [18] 

Vyrábějí se i speciální vany pro tělesně postižené. Minimální rozměr těchto van                

je  1500 x 710 mm, v záhlaví vany musí být plocha široká 300 mm. Ovládací armatury musí 

být dobře dosažitelné (montáž na podélné straně vany). Madla a případná závěsná zařízení 

se musí osadit do stabilních konstrukcí tak, aby spolehlivě přenesla extrémní zatížení. Mezi 

dnem vany a podlahou musí být mezera nejméně 140 mm, horní hrana vany musí být 

maximálně 500 mm nad podlahou. [19] 

 

A.4.4 Mýdlo 

Mýdlo vzniklo v Babyloně 2800 let př. n. l. a brzy se dostalo i do Egypta. Je to hmota 

vzniklá zmýdelněním tuků účinkem alkalických látek. Racionálně vyrobené mýdlo se začalo 

používat k osobní očistě od 2. století n. l. v Římě. Mýdlo tekuté nebo tuhé se vyrábělo 

z louženého olivového oleje. [14], [16]  

 

A.4.5 Vývoj umyvadla 

Lavaba 

Speciálním zařízením užívaným k liturgickému omytí rukou se nazývalo lavabo. Lavabo 

bylo situováno v sákristii formou žlabu s tekoucí vodou. Posléze se jako lavabo označovala 

nástěnná závěsná vodní nádržka opatřená kohoutkem. Jako lavabo se označovala i speciální 

liturgická umyvadla s konvicí. Lavaba se zhotovovala z běžně používaných i drahých kovů, 

často i z keramiky nebo také ze vzácných materiálů, například z kříšťálu a perleti. Byla 

tvarována do specifických forem, častý tvar byla mušle nebo také delfín, ryba, forma 

vegetabilní a další řada tvarů. [16] 
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Prameníky 

Pokud byly v zámeckých objektech zabudovány rozvody čisté pramenité vody, 

používaly se k čerpání vody prameníky. Prameník byl vybaven uzavíráním vody kohoutkem 

a mísou s odtokem, obvykle zabudován do stěny či na stěnu. Mísa se zhotovovala z kamene, 

nejčastěji mramoru, keramiky, porcelánu, v 19. století a počátkem 20. století také z litiny    

a smaltovaného plechu. Prameníky se vyvinuly v moderní umyvadla s tekoucí vodou. 

Prameníky byly vytvarovány obdobně jako lavaba [16]     

Umyvadlo s konvicí 

Funkci lavaba plnilo a bylo tak i mnohdy nazýváno i kostelní umyvadlo s konvicí. Voda 

z konvice se nelila do umyvadla, ale na ruce. Používaly se při stolech v rodiných jídelnách 

pro umývání rukou před jídlem. Umyvadlo s konvicí předkládala obsluha každému,                

kdo seděl u stolu, nejčastěji ještě i před modlitbou. [16] 

Akvamanile 

V raném středověku se užívalo také akvamanile, což je nádobka, respektive konvička 

na rituální omytí, polévání rukou. Nejčastěji je vyráběna z kovu a keramiky ve formě zvířat 

jako například lva, koně, nebo bájných tvorů jako jsou gryf, sfingy, pegas a podbně. [16] 

 

Obrázek 9, Lavaba [20] 

Obrázek 10, Akvamanile [21] 



27 
 

Dnešní umyvadlo 

Dnešní umyvadla nejsou pouze místem očisty, ale jsou také estetické. Široká škála 

provedení koupelnových umyvadel usnadňuje výběr do každé koupelny – malé, velké, ryze 

praktické či naopak designové. Umyvadlo může být zasazené přímo do koupelnové skříňky 

nebo desky, takže je prostor pod ním beze zbytku využitý. Umyvadla mohou být zapuštěna 

zcela, případně jen částečně. Rozdíl je ve výsledném vzhledu, drobně se liší ve velikosti 

úložného prostoru, který je u zcela zapuštěných umyvadel logicky menší. Když je 

instalované na desce, bývá většinou designové, nic ho ze stran nezakrývá, takže vyniknou 

jeho linie. Tento typ nabízí i dostatek odkládací plochy ve svém okolí. V oblibě jsou výrobky 

zajímavých tvarů z tradiční keramiky, ale i produkty ze skla, z přírodního kamene, ze dřeva 

a z jejich imitací. Luxusní koupelny zdobí umyvadla z litého mramoru. V poslední době           

se do koupelen vrací smalt. Doplňuje nejen moderní betonové materiály, ale zároveň 

dotváří retro atmosféru současných koupelen. Také jsou v módě samostatná závěsná 

umyvadla, jejichž jednoduchost a strohost odpovídá mnoha moderním trendům. 

Do malé koupelny spíše volíme malé umyvadlo. Pro větší domácnost můžeme použít  

dvojumyvadla. Při současném trendu zvětšování koupelen jsou dvojumyvadla stále 

oblíbenější a žádanější, zejména v početnějších rodinách, kde se řeší každodenní ranní 

rodinný souboj o urychlení hygieny. [22] 

 

A.4.6 Výlevka 

Výlevky bychom mohli dříve vidět nejčastěji na pavlačích městských nájemních domů. 

Do jednotlivých bytů nebyla voda zavedena, obyvatelé si pro ni chodili ke společné výlevce 

na pavlač a do ní také použitou vodu vylévali. Podobné to bylo i ve venkovských rodinných 

domech a chalupách. Pokud byla voda do stavení zavedena, k dispozici byla výlevka                  

v chodbě. Podle tvaru se jí někdy říkalo mušle. A protože práce na zahradě a manipulace      

s ovocem a zeleninou také často vyžaduje vodu, bývaly u vesnických domků umísťovány 

kovové výlevky i na venkovní stěně směřující do zahrady. [23] 

Výlevka je ve své podstatě velké umyvadlo. Dnešní modely již jsou na pohled 

příjemnější než tomu tak bývalo kdysi. Nejčastěji se s touto sanitární keramikou můžeme 

setkat ve speciálních úklidových místnostech, veřejných prostorách či jiných průmyslových 

objektech. Výlevka má dva typy, jeden je podobný umyvadlu a druhý svým vzhledem spíše 

připomíná toaletu. Také může být samostatně stojící nebo připevněná ke zdi. Nejčastěji 

používaným materiálem je keramika, dále také plast a nerez, avšak musí být dostatečně 

odolná, tak aby odolávala agresivním materiálům. [24] 
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A.4.7 Dnešní moderní koupelny 

Podoba koupelny souvisí nejen s požadavky jejích uživatelů, ale lze ji považovat také 

za odraz kulturního prostředí a standardů dané země. 

V Norsku je sprcha obvykle bez okraje, a když je prostor příliš malý, nachází se ruční 

sprcha přímo nad toaletou. Přebytečná voda se odvádí do odtoku pod záchodem. Vanou 

norské koupelny zpravidla vybaveny nejsou. 

V Japonsku platí, že součástí koupelny by neměla být toaleta. Právě japonské toalety 

přitom patří k nejsofistikovanějším na světě. Nejužívanější jsou dnes bidetové toalety. 

Pro arabské země jsou charakteristické takzvané bidetové sprchy. Jedná se o ruční 

hlavici s kontrolovatelnou spouští vodní trysky umístěnou hned vedle toalety. 

Americké koupelny jsou často nejdražšími místnostmi v domě, co se týče kvality 

zařízení a vybavení. 

Typická ruská koupelna se částečně podobá té, kterou známe z českých 

malometrážních bytů. Koupelna a WC představují dvě malé oddělené místnosti pouze             

s nezbytným vybavením. [27] 

Celosvětovým trendem je vytváření ucelených řad koupelnových setů, kvalitních ploch 

pro ukládání předmětů, nábytku apod. Širokou nabídku zařizovacích předmětů můžeme 

dnes najít téměř v každém větším koupelnovém studiu, od levnějších, ale i tak kvalitních 

výrobků přes standardní, až po luxusní provedení. Výrobci se snaží o maximální variabilitu 

designů výrobků a zároveň o jejich kvalitní funkce a povrchové úpravy. [28] 

Obrázek 11, Výlevka keramická stojící [25] 
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A.5 Typologie prostorů 
 
A.5.1 Typologie toalety 

Jako definice se uvádí prostor, který je určený pro vylučování lidských tělesných 

odpadů a pro jejich ukládání (takzvaný suchý záchod), odvod (splachovací záchod) nebo i 

zpracování (chemický záchod). 

Každá bytová jednotka musí mít vlastní wc. Minimální rozměry místnosti pro toaletu 

jsou 900 x 1200 mm, pokud se dveře otvírají ven z prostoru. Pokud se dveře otvírají dovnitř 

prostoru, tak jsou minimální rozměry místnosti pro toaletu 900 x 1500 mm. Vzdálenost 

mezi otevřeným křídlem dveří a čelem záchodové mísy by měla být minimálně 300 mm. 

Součástí záchodu musí být malé umyvadlo, od kterého se lze odpustit pouze v tom případě, 

kdy se nachází poblíž koupelna. Mezi záchodem a obytnými místnotmi a místem přípravy   

a konzumace jídla musí být alespoň dvoje uzavíratelné dveře. Pro byty s jednou nebo 

dvěma obytnými místnostmi může být záchodová mísa umístěna v koupelně. Pro byty se 

třemi nebo čtyřmi obytnými místnostmi musí být záchodová mísa umístěna v samostatné 

místnosti. V bytech s pěti a více obytnými místnostmi musí být minimálně dvě záchodové 

mísy, alespoň jedna záchodová mísa musí být umístěna v samostatné místnosti. Místnost 

se záchodem je nutné odvětrávat. Světlá výška místnosti je minimálně 2,3 m. [29] 

 

A.5.2 Typologie koupelny 

Jako definice se uvádí prostor s hygienickou funkcí (mytí, koupání). Dalšími funkcemi 

můžou být praní a sušení prádla a podobně. 

 Nejčastěji užívaným zařízením v koupelně je umyvadlo a proto bychom měli zajistit 

přístup světla právě k němu. Nejvhodnější osvětlení je rovnoměrné z obou stran. Okno by 

mělo zajistit nejen prosvětlení prosotru ale rovněž dostatečné soukromí. Toho je možné 

Obrázek 12, Moderní koupelna [26] 



30 
 

dosáhnout zastíněním nebo průhledností skel, nebo osazením okna s vyšším parapetem. 

Zařizovací předměty jsou umyvadla, vana, sprchovací kout, případně záchodová mísa a 

bidet (umístěné co nejdále od umyvadel), otopné těleso pro sušení ručníků. Průchod mezi 

vanou nebo umyvadlem a stěnou nebo otopným tělesem je minimálně 650 mm. Vzdálenost 

mezi stěnou a osou umyvadla nebo záchodové mísy je minimálně 450 mm. Světlá výška 

prostoru je minimálně 2,3 m. Je nutnost řešit odvětrávání prostoru. [29]  

 

A.6 Závěr 

Předmětem teoretické části této práce bylo přiblížit informace o vývoji hygienických 

zařizovacích předmětů. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací jak ohledně 

zařizovacích předmětů, tak i o historii obecně.  

Je pro mě fascinující, jaký pokrok lidstvo zvládlo i v tomto odvětví. Zajímalo by mě jaké 

budou další pokroky.  Je pravděpodobné, že za pár let nebude jen samočistící toaleta, ale 

bude už i samočistící vana a umyvadlo, nebo nějaké ještě lepší vymoženosti, které si ani 

nedokážeme představit. Také se asi bude muset vzít v úvahu problém s ubývající vodou 

všude ve světě. Jedno ale vím, že bych se nechtěla vrátit do doby, kdy se lidé koupali v řece 

nebo chodili vykonávat potřebu do hnojníku. 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 

 

B.1  Úvod 
 

Řešeným objektem je bytový dům o pěti nadzemních podlažích, kde se v podzemním 

podlaží nachází garážová stání. V prvním nadzemním podlaží jsou kóje a byty a v dalších 

nadzemních podlažích jsou jen byty. 

 
B.2 Výpočty související s analýzou zadání a koncepčním řešením instalací 

v celé budově a jejich napojením na sítě pro veřejnou potřebu 

 

Druh budovy: Obytná budova 

Počet bytů: 1NP – 4 byty 

    2NP – 4 byty 

    3NP – 4 byty 

    4NP – 4 byty          

    Celkem = 16 bytů 

Počet obyvatel: 32 

 

B.2.1 Bilance potřeby vody 

 Průměrná denní potřeba vody Q dp [l/den] 

𝑸dp = qs  ∙  n 

qs … specifická denní potřeba vody na měrnou jednotku  [l/mj.den] 

  qs  = 100 l/den 

n … počet měrných jednotek (obyvatelé) 

  n = 32 osob 

Qdp = 32  ∙ 100 = 3200 l/den 

 

 Maximální denní potřeba vody Q d max [l/den] 

Q d max = Q dp ∙  k d 

k d  … součinitel denní nerovnoměrnosti [-] 

  k d  = 1,5 (podle počtu obyvatel) 

Q d max = 3200  ∙ 1,5 = 4800 l/den 

 

 Maximální hodinová potřeba vody Q h max [l/h] 

Q h max = 
𝐐𝐝𝐦𝐚𝐱

𝐭
  ∙ k h 
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t … doba provozu budovy během dne (h), u obytných budov t = 24 h 

  t = 24 h 

k h … součinitel hodinové nerovnoměrnosti [-] 

  k h = 2,1 

Q h max = (4800/24) ∙ 2,1 = 420 l/h 

 

 Roční potřeba vody Q rok [m3/rok] 

Q rok = q rok  ∙ n 

n … počet měrných jednotek 

 n = 32 osob 

q rok … směrné číslo roční potřeby vody na měrnou jednotku 

 q rok = 35 m3/rok 

Q rok = 35  ∙ 32 = 1120 m3/rok 

 

B.2.2 Bilance potřeby teplé vody 

 Denní potřeba teplé vody Q p [l/den] 

Q p = q  ∙ n 

n … počet osob 

 n = 32 osob 

q … potřeba vody [l/den] 

 q = 60 l/den 

Q p = 32  ∙ 40 = 1920 l/den 
  

 

B.2.3 Bilance odtoku odpadních vod 

 Průměrný denní odtok Q p [l/den] 

Q p = q  ∙ n 

n … počet osob 

 n = 32 osob 

q … potřeba vody [l/den] 

 q = 100 l/den 

Q p = 32  ∙ 100 = 3200 l/den 

 

 Maximální denní odtok Q m [l/den] 

Q m = Q p  ∙ k d 

k d  … součinitel denní potřeby 
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 k d  = 1,5 

Q m = 3200  ∙ 1,5 = 4800 l/den 

 

 Maximální hodinový odtok Q h [l/h] 

Q h = (1/t) ∙ Q m  ∙ k h 

k h  … součinitel hodinové nerovnoměrnosti dle počtu obyvatel 

 k h  = 6,9 

t … počet provozních hodin za den 

 t = 24 

Q h = (1/24) ∙ 4800  ∙ 6,9 = 1380 l/den 

 

 Roční odtok Q r [m3/rok] 

Q r = (Q m  ∙ d)/1000 

d … počet provozních dnů budovy 

 d = 365 dnů 

Q r = (4800  ∙ 365)/1000 = 1752 m3/rok 

 

B.2.4 Bilance odtoku srážkových vod 

Druh odvodněné plochy -> střecha s nepropustnou krytinou 

  C … odtokový součinitel  

                             C = 1 (dle sklonu 2% ) 

  A … půdorysný průmět odvodňované plochy 

A = 457,3 m2 

  

 Roční množství odváděných srážkových odpadních vod Q s [m3/rok] 

   Q s = Ared  ∙ (dlouhodobý srážkový úhrn) 

   Ared … redukovaná odvoňovaná plocha 

  Ared=457,3  ∙ 1 = 457,3 m2 

   dlouhodobý srážkový úhrn pro jihomoravský kraj 0,39 m/rok 

   Q s = 457,3  ∙ 0,39 = 178,3  m3/rok 

 

B.2.5 Bilance potřeby plynu 

 Potřeba plynu pro vaření Esp1 [m3/rok] 

Esp1 = n  ∙ qpr 

n … počet varných desek 

n = 16 
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          qpr … zpotřeba plynu za rok 

qpr  = 85 m3/rok 

Esp1 = 85  ∙ 16 = 1360 m3/rok 

 

 Potřeba plynu pro ohřev teplé vody Esp2 [m3/rok] 

ETV,d … teplo pro ohřev vody [kWh/den] 

ETV,d = V  ∙ c  ∙ (ttv  - tSVZ)  

V … potřeba teplé vody 

V = 700,8 m3/rok 

          ttv … teplota studené vody  

ttv = 55 °C 

          tSV … teplota teplé vody 

tSV = 12 °C 

tSVz= 10 °C 

k … korekce teploty 

k = (55-12)/(55-10) = 0,96 

H … výhřevnost zemního plynu 

H = 37 MJ/m3 

c … měrná tepelná kapacita vody 

c = 1,163 

ETV,d  = 700,8   ∙ 1,163  ∙ (55-10) ∙ 0,001 = 36,68 kWh/den 

 

ETV ... roční potřeba tepla [kWh/rok] 

ETV = ETV,d  ∙ d + k  ∙ ETV,d   ∙ (350 – d) 

d … počet dnů otopného období 

d = 222 dnů 

ETV = 36,68  ∙ 222 + 0,96  ∙ 36,68  ∙ (350-222) = 12, 65 kWh/rok 

 

ETV,SK ... spotřeba energie [MWh] 

ETV,SK = ETV/(ηzdroj  ∙ ηdistr) 

ηzdroj … účinnost výroby 

ηzdroj = 0,9 

ηdistr … ztráta v distribuční síti  

ηdistr = 0,55 

ETV,SK = 12,65/(0,9 ∙ 0,55) = 25,56 MWh 

 

Spotřeba zemního plynu Esp2 [m3/rok] 

Esp2 = 3600  ∙  (ETV,SK/H)  

Esp2 = 3600  ∙ (25,56/37) = 2486,92 m3/rok 
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 Potřeba plynu pro vytápění Esp3 [m3/rok] 

Qi … výpočtová tepelná ztráta 

Qi = 89,76 kW 

ti … teplota v interiéru 

ti = 20 °C 

te … teplota v exteriéru 

te = -15 °C 

tes … průměrná venkovní teplota v otopném období 

tes = 3,6 °C 

d … počet dní v otopné sezóně 

d = 242 

D … počet denostupňů 

D = 242 ∙ (20 – 3,6) = 3969 

HT+i … měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací 

HT+i =  
Q

∆t
 = 

89,76

35
 = 2564,6 W/K 

H … Výhřevnost zemního plynu  

H = 35,00 MJ/m3 

 

Požadovaná využitá energie E [MWh/rok] 

E = 24 ∙ ei ∙ et ∙ D ∙ HT+i 

ei … je nesoučasnost infiltrace 

ei = 0,85 

et … je snížení teploty v místnosti během dne respektive noci 

et = 0,8 

E = 24 ∙ 0,85 ∙ 0,8 ∙ 3969 ∙ 0,0025646  = 166,11 MWh/rok 

 

Spotřeba energie EUT [MWh] 

EUT = E / (ŋzdroj ∙ ŋdistr) 

ŋzdroj … je účinnost výroby 

ŋdistr … je ztráta v distribuční síti 

EUT = 166,11 / (0,9 ∙ 0,99) = 50,76 MWh 

 

Spotřeba zemního plynu Esp3 [m3/rok] 

Esp2 = 3600  ∙  (EUT / H)  

Esp2 = 3600  ∙ (50,76 / 35) = 5221,03 m3/rok 

 

 Celková roční spotřeba plynu ESP [m3/rok] 

ESP = ESP1 + ESP2 + ESP3 = 1360 + 2486,92 + 5221,03 = 9067,95 m3/rok
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B.3 Výpočty související s následným rozpracováním dílčích instalací 
 

B.3.1 Návrh přípravy teplé vody  

Návrh je proveden podle ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách, příprava teplé 

vody, navrhování, projektování.  

Ohřev teplé vody bude řešen centrálním ohřevem vody umístěným v technické 

místnosti v 1NP objektu. 

 

B.3.1.1 Metoda podle ČSN 06 0320 

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

Q2p = Q2t + Q2z 

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

Q2t … teplo pro ohřev vody [kWh/den] 

Q2p = 137,3 + 68,7 = 205,96 kWh/den 

 

 Teplo pro ohřev vody Q2t [kWh/den] 

Q2t = c ∙ V2p ∙ (t2 – t1) 

c … měrná tepelná kapacita [J/kg.K] 

 c = 1,163 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 

n … počet obyvatel 

 n = 32 

Q2t = 32 ∙ 1,163 ∙ 0,082 ∙ (55 – 10) = 137,3 kWh/den 

 

 Celková potřeba teplé vody V2p [m3/den] 

V2p = Vo + Vn + Vu 

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] 

Norma ČSN 06 0320 doporučuje pro bytové domy počítat s celkovou potřebou teplé 

vody V2p = 0,082 m3/osoba∙den  
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 Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV Q2z [kWh/den] 

Q2z = Q2t ∙ z 

z … součinitel ztrát 

 z = 0,5 

Q2t … teplo pro ohřev vody [kWh/den] 

Q2z = 137,3 ∙ 0,5 = 68,66 kWh/den 

 

 Návrh přípravy teplé vody  

Tabulka 1, Rozdělení teoretické potřeby tepla Q2t do fází dle průběhu 

potřeby teplé vody v době periody 

 
 

 

 

 

 

 

 Graf křivky odběru tepla  

 

Časové 
rozmezí 

[hod] 

Využití 
[%] 

Teplo 
odebrané za 
daný časový 
úsek [kWh] 

Celkové teplo 
pro daný 

časový úsek 
[kWh] 

5-17 35 48,06 72,09 

17-20 50 68,65 102,98 

20-24 15 20,60 30,89 

Celkem 100 137,3 205,96 

 Graf 1,  Křivky odběru tepla 
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 Velikost zásobníku Vz [m3] 

Vz = ΔQmax/c ∙ (t2 + t1) 

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

∆Qmax = 46,97 kWh 

c … měrná tepelná kapacita [J/kg.K] 

 c = 1,163 J/kg.K 

t2 … teplota teplé vody – uvažuje se 55 °C 

t1 … teplota studené vody – uvažuje se 10 °C 

Vz = 46,97/ 1,163 ∙ (55 - 10) = 0,897 m3 -> 897 l 

 

 Jmenovitý výkon ohřevu Q1n [kW] 

Q1n = Q1/t 

Q1 … maximum křivky odběru  

Q1 = 214,27 kWh 

t … počet provozních hodin  

t = 24 h 

Q1n = 214,27/24 = 8,928 kW 

 

 Potřebná teplosměnná plocha A [m2] 

A = Q1n  ∙ 103 / U ∙ Δt 

Q1n … jmenovitý výkon ohřevu [kW] 

U … součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy  

U = 420 W/(m2K) 

Δt = (T1 - t2) – (T2 - t1) / ln ((T1 - t2)/(T2 – t1)) 

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) 

Δt = (80 – 55) – (60 – 10) / ln ((80 – 55)/(60 – 10) = 36,1 

A = 8,928 ∙ 103 / 420 ∙ 36,1 = 0,589 m2 

 
B.3.1.2 Metoda pro odběrové špičky 

 Objem zásobníku 

Vz= qTV,max ∙ n ∙ kTV  ∙ψ 

qTV,max – maximální specifická potřeba teplé vody (qTV,max = 60 l/osoba.den) 

n – počet osob, pro které je ohřívač nebo zásobník určen (n = 32) 

kTV – součinitel nerovnoměrnosti potřeby teplé vody 

ψ – součinitel mrtvého prostoru (ψ = 1,15) 

 

 Nejmenší potřebný výkon topné vložky ohřívače Pz 

𝑃𝑧 =
𝑉𝑧  ∙  𝑐 ∙ ∆𝑡

𝑧 ∙  3600
+ 𝑞𝑐 
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c – měrná tepelná kapacita vody (c = 4,2 kJ/(kg.K)) 

Δt – rozdíl mezi teplotou teplé a studené vody (Δt = 55 – 10 = 45 K) 

z – doba ohřevu vody v ohřívači 

qc – tepelné ztráty potrubí při cirkulaci vody (qc = 1,64 kW) 

 

Tabulka 2, Výpočet objemu zásobníkového ohřívače 

 a výkonu topné vložky ohřívače 

z [hod] kTV [-] Vz [l] Qz [kW] 

0,5 0,21 463,68 50,33 

1 0,22 485,76 27,14 

2 0,34 750,72 21,35 

3 0,45 993,6 19,03 

 

 

Po srovnání těchto dvou metod jsem zvolila stacionární nepřímotopný zásobník OKC 750 NTR/BP 

o objemu 725 l.  

Tabulka 3, Technické parametry zásobníku 
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B.3.2 Výpočet tepelných ztrát pomocí obálky budovy 

 
Výpočet proveden dle ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov.  

 

ti ... převažující teplota v interiéru 

ti = 20 °C 

te … teplota v exteriéru  

te = -15 °C 

V … objem budovy  

V = 5263,5 m3 

A … celková plocha  

A = 2206,18 m2 

A/V … objemový faktor tvaru budovy 

A/V = 0,42 

   
Tabulka 4, Výpoče měrné ztráty prostupu tepla 

konstrukce plocha 
součinitel 
prostupu 

tepla 

Požadovaný 
součinitel 
prostupu 

tepla 

redukč
ní 

součini
tel 

měrná 
ztráta 

prostupu 
tepla 

  A Ui UN,rq bi HT 

   [m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [-] [W/K] 

obvodová zeď 1038,10 0,27 0,3 1 280,29 

okna 244,80 2,9 3,5 1,15 816,41 

dveře 2,30 1,4 1,7 1,15 3,70 

střecha 461,35 0,2 0,24 1 92,27 

strop nad nevytápěným 
prostorem 

461,35 1,1 1,3 1 507,49 

Celkem 2207,90       1700,15 

Tepelné vazby  = 2207,9 ∙ 0,05 110,40 

Celková měrná ztráta 
prostupem tepla   1810,55 

   

HT … měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

HT = Ai ∙ Ui ∙ bi 

 

Celková měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

= ∑ HT + Tepelné vazby 

= 1810,55 W/K 

 

Uem … průměrný součinitel tepla [W/(m2 ∙ K)] 

Uem = HT/A = 1810,55/2207,9= 0,82 W/(m2 ∙ K) 
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 Klasifikační třída prostupu tepla obálky hodnocené budovy je: B – úsporná  

 

 Posouzení: 

Uem ≤ Uem,rc [W/(m2∙ K)] 

 

Uem … průměrný součinitel tepla 

Uem,rc … doporučená maximální hodnota průměrného součinitele prostuputepla 

budovy 

Uem,rc = 0,96 W/(m2∙ K)  (vypočteno dle požadovaného součinitele prostupu 

tepla) 

 

0,82 W/(m2∙ K) ≤ 0,96 W/(m2∙ K)  VYHOVUJE 

 

QTi … celková ztráta prostupem [kW] 

QTi = HT ∙ (ti,m – te) 

QTi = 1810,55 ∙ (20-(-15)) = 63,369 kW 

 

 QVi … celková ztráta větráním (přirozené) [kW] 

 QVi = 1300 ∙ Vih ∙ (ti,m – te) 

Vih … objemový průtok větracího vzduchu [m3/s] 

Vih = Va ∙ (n/3600) 

Va … zjednodušený vzduchový objem budovy [m3] 

n … násobnost výměny vzduchu 

Va = Vb ∙ 0,8 

Vb … vnější objem budovy 

Va = 5263,5 ∙ 0,8 = 4210,8 m3 

Vih = 4210,8 ∙ (0,5/3600) = 0,58 m3/s 

QVi = 1300 ∙ 0,58 ∙ (20-(-15)) = 11375 W = 26,39 kW 

 

 Qi … celková tepelná ztráta budovy [kW] 

 Qi = QTi + QVi  

Qi = 63,37 + 26,39 = 89,76 kW 

    

 Návrh plynového kondenzačního kotle: 

 Celková tepelná ztráta budovy: 89,76 kW 

 Příprava teplé vody: 8,928 kW 

 

Navrhuji dva závěsné plynové kondenzační kotle THERM 45 KD.A o výkonu 2x45  kW s 

možností připojení externího zásobníku TV. Spotřeba plynu při maximálním výkonu 

topení je  9,04 m3/hod. 
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B.2 Dimenzování kanalizace 
 

B.4.1 Dimenzování kanalizačního potrubí pro splaškové vody 

 Tabulka 6, Výpočtové odtoky DU jednotlivých zařizovacích předmětů 

 
    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vzorce potřebné pro výpočet dimenze splaškového potrubí 

Qww = K ∙ √Σ DU 

Qww … průtok splaškových vod [l/s] 

označení  zařizovací předmět 
výpočtový 
odtok DU 

[l/s] 

UM umývátko 0,3 

U umyvadlo 0,5 

B bidet 0,5 

SM sprchová mísa 0,6 

VA koupací vana 0,8 

DJ kuchyňský dřez 0,8 

AP automatická pračka do 6 kg 0,8 

VP podlahová vpust pro DN 75 1,5 

VL závěsná výlevka 1,5 

WC záchodová mísa 2,0 

Tabulka 5, Technickénúdaje o plynovém kotli 
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K … součinitel odtoku [l0,5/s0,5] 

K = 0,5 (bytový dům) 

ΣDU … součet výpočtových odtoků [l/s] 

 
Tabulka 7, Dimenze pro splaškové potrubí S1 

S1 
Zařizovací 
předmět 

DU 
[l/s] 

K 
ΣDU 
[l/s] 

Qww 

[l/s] 
DN 

(skutečné) 

4NP-LEVÁ VĚTEV 

1 VA 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

4NP-PRAVÁ VĚTEV 

2 UM 0,3 0,5 0,3   0,27     50 

3 WC  2,0 0,5 2,3   0,76     110 

4 DJ  0,8 0,5 3,1   0,88     50 

3NP-LEVÁ VĚTEV 

5 VA 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

3NP-PRAVÁ VĚTEV 

6 UM 0,3 0,5 0,3   0,27     50 

7 WC  2,0 0,5 2,3   0,76     100 

8 DJ  0,8 0,5 3,1   0,88     50 

2NP-LEVÁ VĚTEV 

9 VA 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

2NP-PRAVÁ VĚTEV 

10 UM 0,3 0,5 0,3   0,27     50 

11 WC  2,0 0,5 2,3   0,76     110 

12 DJ  0,8 0,5 3,1   0,88     50 

Odpadní potrubí 0,5 11,7   1,71     110 
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Tabulka 8, Dimenze pro splaškové potrubí S2 

S2 
Zařizovací 
předmět 

DU 
[l/s] 

K 
ΣDU 
[l/s] 

Qww 
[l/s] 

DN 
(skutečné) 

4NP-LEVÁ VĚTEV 1 

1 U 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

2 U 0,5 0,5 1   0,50     50 

3 VA 0,8 0,5 1,8   0,67     50 

4 SM 0,6 0,5 2,4   0,77     50 

4NP-LEVÁ VĚTEV 2 

5 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

6 WC  2,0 0,5 2,8   0,84     110 

4NP-PRAVÁ VĚTEV 

7 DJ  0,8 0,5 0,8   0,45     50 

3NP-LEVÁ VĚTEV 1 

8 U 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

9 U 0,5 0,5 1   0,50     50 

10 VA 0,8 0,5 1,8   0,67     50 

11 SM 0,6 0,5 2,4   0,77     50 

3NP-LEVÁ VĚTEV 2 

12 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

13 WC  2,0 0,5 2,8   0,84     110 

3NP-PRAVÁ VĚTEV 

14 DJ  0,8 0,5 0,8   0,45     50 

2NP-LEVÁ VĚTEV 1 

15 U 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

16 U 0,5 0,5 1   0,50     50 

17 VA 0,8 0,5 1,8   0,67     50 

18 SM 0,6 0,5 2,4   0,77     50 

2NP-LEVÁ VĚTEV 2 

19 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

20 WC  2,0 0,5 2,8   0,84     110 

2NP-PRAVÁ VĚTEV 

21 DJ  0,8 0,5 0,8   0,45     50 

1NP-LEVÁ VĚTEV 1   

22 U 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

23 U 0,5 0,5 1   0,50     50 

24 VA 0,8 0,5 1,8   0,67     50 

25 SM 0,6 0,5 2,4   0,77     50 

1NP-LEVÁ VĚTEV 2   

26 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

27 WC  2,0 0,5 2,8   0,84     110 

1NP-PRAVÁ VĚTEV   

28 DJ  0,8 0,5 0,8   0,45     50 

Odpadní potrubí 0,5 24,0   2,45     110 
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Tabulka 9, Dimenze pro splaškové potrubí S3 

 
S3 

Zařizovací 
předmět 

DU 
[l/s] 

K 
ΣDU 
[l/s] 

Qww 

[l/s] 
DN 

(skutečné) 

4NP-LEVÁ VĚTEV 1 

1 U 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

2 U 0,5 0,5 1   0,50     50 

3 VA 0,8 0,5 1,8   0,67     50 

4 SM 0,6 0,5 2,4   0,77     50 

4NP-LEVÁ VĚTEV 2 

5 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

6 WC  2,0 0,5 2,8   0,84     110 

4NP-PRAVÁ VĚTEV 

7 DJ  0,8 0,5 0,8   0,45     50 

3NP-LEVÁ VĚTEV 1 

8 U 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

9 U 0,5 0,5 1   0,50     50 

10 VA 0,8 0,5 1,8   0,67     50 

11 SM 0,6 0,5 2,4   0,77     50 

3NP-LEVÁ VĚTEV 2 

12 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

13 WC  2,0 0,5 2,8   0,84     110 

3NP-PRAVÁ VĚTEV 

14 DJ  0,8 0,5 0,8   0,45     50 

2NP-LEVÁ VĚTEV 1 

15 U 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

16 U 0,5 0,5 1   0,50     50 

17 VA 0,8 0,5 1,8   0,67     50 

18 SM 0,6 0,5 2,4   0,77     50 

2NP-LEVÁ VĚTEV 2 

19 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

20 WC  2,0 0,5 2,8   0,84     110 

2NP-PRAVÁ VĚTEV 

21 DJ  0,8 0,5 0,8   0,45     50 

1NP-LEVÁ VĚTEV 1   

22 U 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

23 U 0,5 0,5 1   0,50     50 

24 VA 0,8 0,5 1,8   0,67     50 

25 SM 0,6 0,5 2,4   0,77     50 

1NP-LEVÁ VĚTEV 2   

26 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

27 WC  2,0 0,5 2,8   0,84     110 

1NP-PRAVÁ VĚTEV   

28 DJ  0,8 0,5 0,8   0,45     50 

Odpadní potrubí 0,5 24,0   2,45     110 
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Tabulka 10, Dimenze pro splaškové potrubí S4 

S4 
Zařizovací 
předmět 

DU 
[l/s] 

K 
ΣDU 
[l/s] 

Qww 
[l/s] 

DN 
(skutečné) 

4NP-PRAVÁ VĚTEV 

1 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

2 U 0,5 0,5 1,3   0,57     50 

3 DJ  0,8 0,5 2,1   0,72     50 

4 WC  2 0,5 4,1   1,01     100 

3NP-PRAVÁ VĚTEV 

5 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

6 U 0,5 0,5 1,3   0,57     50 

7 DJ  0,8 0,5 2,1   0,72     50 

8 WC  2 0,5 4,1   1,01     110 

2NP-PRAVÁ VĚTEV 

9 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

10 U 0,5 0,5 1,3   0,57     50 

11 DJ  0,8 0,5 2,1   0,72     50 

12 WC  2 0,5 4,1   1,01     110 

1NP-PRAVÁ VĚTEV 

13 B 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

14 DJ  0,8 0,5 1,3   0,57     50 

15 SM 0,6 0,5 1,9   0,69     50 

16 WC  2 0,5 3,9   0,99     110 

Odpadní potrubí 0,5 16,2   2,01     110 

Tabulka 11, Dimenze pro splaškové potrubí S5 

S5 
Zařizovací 
předmět 

DU 
[l/s] 

K 
ΣDU 
[l/s] 

Qww 
[l/s] 

DN 
(skutečné) 

4NP-LEVÁ VĚTEV 

1 VA 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

4NP-PRAVÁ VĚTEV 

2 SM 0,6 0,5 0,6   0,39     50 

3NP-LEVÁ VĚTEV 

3 VA 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

3NP-PRAVÁ VĚTEV 

4 SM 0,6 0,5 0,6   0,39     50 

2NP-LEVÁ VĚTEV 

5 VA 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

2NP-PRAVÁ VĚTEV 

6 SM 0,6 0,5 0,6   0,39     50 

1NP-PRAVÁ VĚTEV 

7 U 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

8 AP 0,8 0,5 1,3   0,57     50 

Odpadní potrubí 0,5 4,6   1,07     75 
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Tabulka 12, Dimenze pro splaškové potrubí S6 

S6 
Zařizovací 
předmět 

DU 
[l/s] 

K 
ΣDU 
[l/s] 

Qww 
[l/s] 

DN 
(skutečné) 

4NP-LEVÁ VĚTEV 

1 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

4NP-PRAVÁ VĚTEV 

2 U 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

3 U 0,5 0,5 1,0   0,50     50 

4 SM 0,6 0,5 1,6   0,63     50 

3NP-LEVÁ VĚTEV 

5 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

3NP-PRAVÁ VĚTEV 

6 U 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

7 U 0,5 0,5 1,0   0,50     50 

8 SM 0,6 0,5 1,6   0,63     50 

2NP-LEVÁ VĚTEV 

9 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

2NP-PRAVÁ VĚTEV 

10 U 0,5 0,5 0,5   0,35     50 

11 U 0,5 0,5 1,0   0,50     50 

12 SM 0,6 0,5 1,6   0,63     50 

1NP-LEVÁ VĚTEV 

13 AP 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

14 SM 0,6 0,5 1,4   0,59     50 

1NP-PRAVÁ VĚTEV 

15 DJ 0,8 0,5 0,8   0,45     50 

16 U 0,5 0,5 1,3   0,57     50 

17 WC 2 0,5 3,3   0,91     110 

Odpadní potrubí 0,5 11,9   1,72     110 

 
Tabulka 13, Dimenze pro splaškové potrubí S7 

S7 
Zařizovací 
předmět 

DU 
[l/s] 

K 
ΣDU 
[l/s] 

Qww 
[l/s] 

DN 
(skutečné) 

Odpad-ní 
potrubí 

VL 1,5 0,5 1,5   0,61     110 

 
Tabulka 14, Dimenze pro splaškové potrubí S8 

S8 
Zařizovací 
předmět 

DU 
[l/s] 

K 
ΣDU 
[l/s] 

Qww 
[l/s] 

DN 
(skutečné) 

Odpad-ní 
potrubí 

VP 1,5 0,5 1,5   0,61     75 
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Tabulka 15, Dimenze svodného potrubí splaškové kanalizace 

Svodné 
potrubí 

K 
ΣDU 
[l/s] 

Qww [l/s] 
DN 

(skutečné) 

S1-S7' 0,5 11,7 1,71 75 

S7-S7' 0,5 1,5  0,61     110 

S1-S6' 0,5 13,2  1,82     110 

S6-S6' 0,5 11,9  1,72     125 

S1-S8' 0,5 25,1 2,50     125 

S8-S8' 0,5 1,5  0,61     125 

S1-S5' 0,5 26,6  2,58     125 

S5-S4' 0,5 4,6 1,07     110 

S4-S4' 0,5 16,2 2,01     125 

S5-S2' 0,5 20,8 2,28 125 

S2-S2' 0,5 24,0 2,45     125 

S3-S3' 0,5 24,0 2,45 125 

S3-S2' 0,5 48,0 3,46     125 

S5-S5' 0,5 68,8 4,15     125 

S1-S1' 0,5 95,4 4,88     125 

 

B.4.2  Dimenzování potrubí pro dešťovou kanalizaci 

Objekt má plochou střechu s nepropustnou krytinou. 

 Průtok srážkových odpadních vod Q r [l/s] 

Q r = i ∙ A ∙ C 

C … odtokový součinitel  

   C = 1 (dle sklonu 2% ) 

A … půdorysný průmět odvodňované plochy 

A = 457,3 m2 

i … intenzita deště 

   i = 0,03 l/s. m2  
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Tabulka 16, Dimenzování odpoadního potrubí pro srážkovou vodu 

OZN. 
A 

[m2] 
Qr 

[l/s] 
DN 

DN  

(skutečné) 

vnitřní 

D1= 59,1 1,8 70 110 

D2= 48,8 1,5 70 110 

D3= 130,4 3,9 70 110 

D4= 69,6 2,1 70 110 

D5= 54,1 1,6 70 110 

D9= 27,1 0,8 70 110 

D10= 22,5 0,7 70 110 

vnější 

D6= 15,2 0,5 70 75 

D7= 16,9 0,5 70 75 

D8= 13,6 0,4 70 75 

 

Vnitřní odvodnění - Dle průtoku a skladby ploché střechy volím střešní vtok HL 62.1 

Safe pro střechu s fóliovou hydroizolací s DN 110 s maximálním průtokem 4,5 l/s 

Vnější odvodnění – klempířský výrobek 

 Průtok svodného potrubí Q r [l/s] 

 
Tabulka 17, Dimenze svodného potrubí srážkovou vodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZN. 
Qr 

[l/s] 
DN 

(skutečné) 

D1-D1' 1,8 110 

D2-D1' 1,5 110 

D2-D8' 3,2 110 

D8-D8' 0,4 75 

D2-D3' 3,6 110 

D3-D3' 3,9 110 

D2-D6' 7,6 125 

D6-D6' 0,5 75 

D2-D2' 8,0 125 

D7-D2' 0,5 75 

D7-D7' 8,5 125 

D10-D9' 0,7 110 

D9-D9' 0,8 110 

D10-D5' 1,5 110 

D5-D5' 1,6 110 

D10-D4' 3,1 110 

D4-D4' 2,1 110 

D10-D10' 5,2 110 

D11' 13,7 150 
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B.4.3 Dimenzování nouzového odvodnění střech 

Maximální výška hladiny vody nad rovinou střechy: 91,0 mm 

Odvodnění střechy je navrženo jako podtlakové s více střešními vtoky a dimenzováno 

na intenzitu deště 0,03 l/(s ∙ m2). 

Vtoky DN 110 – výška hladiny vzdutí = 35 mm 

Nouzové odvodnění střechy se dimenzuje na intenzitu stoletého pětiletého deště = 

0,07 l/(s ∙ m2). 

 

 Odtok srážkových vod pro nouzové odvodnění Qnot [l/s] 

Qnot = (0,07 – 0,03 ∙ C) ∙ A  

Qnot = (0,07 – 0,03 ∙ 1) ∙ 457,3 = 18,29 l/s 

 

 Stanovení rozměrů nouzových přepadů  

Délka hranatých nouzových přepadů Lw [mm] 

Lw = (24 000 ∙ Qnot)/h1,5 

Qnot … Odtok srážkových vod pro nouzové odvodnění  [l/s] 

h … největší návrhová výška přepadající vody nad spodní hranou konstrukce 

nouzového přepadu (tlaková výška) [mm] 

Výška vody nad spodní hranou nouzového přepadu: 91,0 – 35,0 = 56,0 mm 

Lw = (24 000 ∙ 18,29)/419 = 1047,5 mm 

Požadovaná délka nouzového přepadu 1,1 m (zaokrouhleno). 

Pro tuto střechu bylo navrženo 5 přepadů o délce 250 mm. 

 

B.4.4 Dimenzování retenční dešťové nádrže 
   

 Retenční objem retenční dešťové nádrže V r [m3] 

V r = 0,001 ∙ w ∙ hd ∙ (Ared +Ar) – 0,001 ∙ Qo ∙ tc ∙ 60 

w … součinitel stoletých srážek 

    w = 1,72 (dle tabulkové hodnoty) 

hd … návrhový úhrn srážek [mm], periodicita p = 0,1  rok-1 

Ared … redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

    Ared=457,3 ∙ 1 = 457,3 m2 

Ar … plocha hladiny retenční dešťové nádrže [m2] 

    Ar = 0 

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

    Qo = Ared ∙ Qst/10000 

    Qo= 457,3 ∙ 10/10000=0,457 l/s 

tc … doba trvání srážky [min] 
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Návrhové úhrny srážek jsou s dobou trvání 5 min až 4 320 min. Za návrhový objem se 

považuje největší vypočtený retenční objem. 

Tabulka 18, Úhrn srážek pro dobu trvání 

ozn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

tc 5 10 15 20 30 40 60 120 240 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320 

hd 14 21 24 27 30 32 35 42 46 54 56 58 59 63 66 88 100 

 
Tabulka 19, Retenční objem retenční dešťové nádrž 

Vr1= 10,875 

Vr2= 16,243 

Vr3= 18,466 

Vr4= 20,688 

Vr5= 22,774 

Vr6= 24,072 

Vr7= 25,883 

Vr8= 29,743 

Vr9= 29,596 

Vr10= 32,596 

Vr11= 30,877 

Vr12= 29,157 

Vr13= 26,651 

Vr14= 19,920 

Vr15= 12,402 

Vr16= -9,805 

Vr17= -39,877 

   
Informace o retenční nádrži: 

Minimální objem retenční nádrže je 32,6 m3 -> 33 m3 

Retenční nádrž je vybetonovaná uvnitř budovy o ploše nádrže 10,3 m2 s výškou 3,2 m. 
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B.4.5 Dimenzování kanalizační přípojky 

 Celkový průtok splaškových a dešťových odpadních vod Q tot [l/s] 

Qtot = 0,33 Qww + Qr + Qc + Qp 

Qww … průtok splaškových vod [l/s] 

Qr … průtok dešťových vod [l/s] 

Qc … je trvalý průtok trvající déle než 5 min [l/s] 

Qp … je čerpaný průtok [l/s] 

Qtot = 0,33 ∙ 4,88 + 13,7 + 0 + 0 = 15,3 l/s → DN 150 (2,0%) 

 

 

B.5 Dimenzování vodovodního potrubí 

Návrh je proveden podle ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů.  

Vnitřní vodovod je navržen z plastového potrubí PPR (PN20) a požární vodovod je z 

ocelového závitového pozinkovaného potrubí. 

 Materiál: Vnitřní vodovod - PPR, PN20  

    Přípojka vodovodu - PE 100 SDR 11 

Hydraulické posouzení nejnepříznivěji položené výtokové armatury. 

 Nejmenší přetlak v místě napojení přípojky na vodovodní řád dle sdělení 

Brněnských vodáren a kanalizací 

  pdis = 570 – 670  kPa. 

 Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před nejnepříznivější 

armaturou 

  pminFl = 100 kPa. 

 Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před nejnepříznivější 

výtokovou armaturou požárního systému: 

 pminFl = 200 kPa 

 

B.5.1 Návrh vodoměrů 
 

B.5.1.1 Hlavní domovní vodoměr 

Návrh: navrhuji domovní vodoměr ELSTER MNR, DN 25 

Maximální průtok Qmax = 12 m3/h  

Minimální průtok Qmin = 30 l/h = 0,0083 l/s 

Jmenovitý průtok Qn = 6 m3/h 
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 Posouzení na maximální průtok 

Qd,max … maximální dimenzovaný průtok [l/s] 

Qmax … maximální průtok vodoměru [l/s] 

1,15 ∙ Qd,max < Qmax  

Qd,max = 2,1 l/s -> 7,56 m3/h   

1,15 ∙ 7,56 = 8,69 m3/h 

8,69 m3/h < 12 m3/h VYHOVUJE 

 Posouzení na minimální průtok: 

Qd,min … minimální dimenzovaný průtok [l/s] 

Qmin … minimální průtok vodoměru [l/s] 

Qd,min > Qmin 

Qd,min = 0,1 l/s  

0,1 l/s > 0,0083 l/s VYHOVUJE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 20, Návrh domovního vodoměru 
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Tlaková ztráta vodoměru: 

Qd,max = 8,69 m3/h -> ∆pWM = 0,55 barů (55 kPa) 
 

 

 
B.5.1.2 Bytové vodoměry 

Qd pro jednotlivé byty: 

a)  2.4, 3.4, 4.4  - Qd,max = 0,557 l/s 

   - Qd,min = 0,100 l/s  

b)  1.1 - Qd,max = 0,424 l/s 

  - Qd,min = 0,100 l/s 

c)  1.4 - Qd,max = 0,412 l/s 

- Qd,min = 0,100 l/s 

d)  2.1, 3.1, 4.1  - Qd,max = 0,510 l/s 

   - Qd,min = 0,100 l/s 

e)  1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3  - Qd,max = 0,548 l/s 

      - Qd,min = 0,100 l/s 

Návrh: navrhuji domovní vodoměr ELSTER MNR, DN 15 

Maximální průtok Qmax = 3 m3/h  

Minimální průtok Qmin = 10 l/h = 0,0028 l/s 

Jmenovitý průtok Qn = 1,5 m3/h 

 

 

 

Graf 2, Určení tlakových ztrát domovního vodoměru 
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Posouzení na maximální průtok: 

Qd,max … maximální dimenzovaný průtok [l/s] 

Qmax … maximální průtok vodoměru [l/s] 

1,15 ∙ Qd,max < Qmax 

 

a) Qd,max = 0,557 l/s -> 2,01 m3/h   

   1,15 ∙ 2,01 = 2,31 m3/h 

   2,31 m3/h < 3 m3/h VYHOVUJE 

 

b) Qd,max = 0,424 l/s -> 1,53 m3/h 

   1,15 ∙ 1,53 = 1,76 m3/h 

   1,76 m3/h < 3 m3/h VYHOVUJE 

 

c) Qd,max = 0,412 l/s -> 1,48 m3/h 

   1,15 ∙ 1,48 = 1,70 m3/h 

   1,70 m3/h < 3 m3/h VYHOVUJE 

 

d) Qd,max = 0,510 l/s -> 1,84 m3/h 

   1,15 ∙ 1,84 = 2,12 m3/h 

   2,12 m3/h < 3 m3/h VYHOVUJE 

 

e) Qd,max = 0,548 l/s -> 1,97 m3/h 

   1,15 ∙ 1,97 = 2,27 m3/h 

   2,27 m3/h < 3 m3/h VYHOVUJE 

 

Posouzení na minimální průtok: 

Qd,min … minimální dimenzovaný průtok [l/s] 

Qmin … minimální průtok vodoměru [l/s] 

Qd,min > Qmin 
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a),b),c),d),e) Qd,min = 0,1 l/s  

0,1 l/s > 0,0028 l/s VYHOVUJE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 21, Návrh bytového vodoměru 

Graf 3, Určení tlakových ztrát bytového vodoměru 



57 
 

Tlaková ztráta vodoměru: 

Qd,max = 1,15 ∙ 2,01 = 2,31 m3/h -> ∆pWM = 0,34 barů (34 kPa) 

 

B.5.2  Výpočet tloušťky tepelné izolace 

Návrh tepelné izolace potrubních sítí je v současnosti určen vyhláškou č. 193/2007 Sb. 

Potrubí PPR, PN 20 

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

 
 Tabulka 22, Tloušťka tepelné izolace  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Součinitel prostupu tepla U [W/mK] 

U = 
π

 
1

2 ∙ λtr 
  ∙ ln

d

D
+ 

1

2 ∙ λiz 
  ∙ ln

diz
d

+ 
1

αiz  ∙ diz 
 
  

U … je součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky [W/m ∙ K] 

D  …  je vnitřní průměr trubky [m] 

d … je vnější průměr trubky [m] 

diz …  je vnější průměr izolace [m] 

αiz  …  je součinitel přestupu tepla na povrchu izolace  

αe = 10 W/m2∙ K 

𝝀iz  … je součinitel tepelné vodivosti materiálu tepelné izolace [W/m ∙ K] 

 𝝀iz  = 0,037 W/mK 

𝝀tr … je součinitel tepelné vodivosti materiálu trubky [W/m ∙ K] 

  𝝀tr =0,22 W/mK 

  
Pro potrubí 20x3,4; tloušťka izolace 25mm + 13mm 

U = 
π

 
1

2 ∙0,24 
  ∙ ln

0,020

0,0132
+ 

1

2 ∙ 0,04 
  ∙ ln

0,096

0,020
+ 

1

10  ∙ 0,096 
 
 = 0,15 W/m ∙ K 

0,15 W/m ∙ K < 0,18 W/m ∙ K  VYHOVUJE 

 

Tloušťka tepelné izolace u vnitřních rozvodů dle vyhlášky 
č.151/2001 Sb  

DN  Tloušťka izolace[mm]  

20  ≥ 20  

25 až 35   ≥ 30  

40 až 100  ≥ 100  

>100   ≥ DN  

(Poznámka: u vnitřních rozvodů plastových potrubí se tloušťka 
tepelné Izolace volí podle  vnějšího průměru potrubí nejbližšího 

vnějšímu průměru potrubí řady DN.)  
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Pro potrubí 25x4,2; tloušťka izolace 25mm + 13mm 

U = 
π

 
1

2 ∙0,24 
  ∙ ln

0,025

0,0166
+ 

1

2 ∙ 0,04 
  ∙ ln

0,101

0,025
+ 

1

10  ∙ 0,101 
 
 = 0,16 W/m ∙ K 

0,16 W/m ∙ K < 0,18 W/m ∙ K  VYHOVUJE 

 

Pro potrubí 32x5,4; tloušťka izolace 25mm + 20mm 

U = 
π

 
1

2 ∙0,24 
  ∙ ln

0,032

0,0212
+ 

1

2 ∙ 0,04 
  ∙ ln

0,122

0,032
+ 

1

10  ∙ 0,122 
 
 = 0,17 W/m ∙ K 

0,17 W/m ∙ K < 0,18 W/m ∙ K  VYHOVUJE 

 

Pro potrubí 40x6,7; tloušťka izolace 25mm + 20mm 

U = 
π

 
1

2 ∙0,24 
  ∙ ln

0,040

0,0266
+ 

1

2 ∙ 0,04 
  ∙ ln

0,130

0,040
+ 

1

10  ∙ 0,130 
 
 = 0,19 W/m ∙ K 

0,19 W/m ∙ K < 0,27 W/m ∙ K  VYHOVUJE 

 

Pro potrubí 50x8,4; tloušťka izolace 25mm + 25mm 

U = 
π

 
1

2 ∙0,24 
  ∙ ln

0,050

0,0332
+ 

1

2 ∙ 0,04 
  ∙ ln

0,150

0,050
+ 

1

10  ∙ 0,150 
 
 = 0,21 W/m ∙ K 

0,21 W/m ∙ K < 0,27 W/m ∙ K  VYHOVUJE 

 

B.5.3 Výpočet teplotní dilatace potrubí 

Prodloužení nebo zkrácení trubky z PP vlivem změn teploty dle ČSN EN 806 – 4. 

Výpočet pro nejdelší ležatá potrubí vodovodu v 1PP 

 

 Výpočet změny délky trubky ∆𝑳 [mm] 

∆L = ∆t ∙ α ∙L 

∆t … je rozdíl teplot potrubí při montáži a provozu nebo rozdíl teplot studené a teplé 
vody [K] 

  ∆t = 30 K 

α … je součinitel tepelné roztažnosti [mm/(mK)] 

  α = 0,15 mm/(m ∙ K) 

L … je délka trubky [m] 

 Volná délka pružného ramene Lp [mm] 

Lp = C ∙ √∆l ∙d 
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C … materiálová konstanta 

Δl … velikost prodloužení [mm] 

d … vnější průměr trubky [mm] 

 Tabulka 23, Výpočet roztažnosti potrubí teplé vody na ležatém potrubí 

 

 

 

 

 

 

B.5.4 Dimenze potrubí pro studenou vodu 

Použité vztahy: 

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

 
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 ΔpF [kPa] 

 

ρ … hustota vody [kg/m3] 

ρ = 1000 kg/m3 

∑ξ … součet součinitelů místního odporu 

v …. průtočná rychlost v potrubí [m/s] 

 

 Tlaková ztráta v potrubí ΔpRF [kPa] 

 

l … délka příslušeného úseku potrubí [m] 

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

ΔpF … tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušeném úseku potrubí [kPa] 

 

 

 

 

 

 

úsek 
 Délka 

úseku L 
[m] 

Průměr 
potrubí 

Délková 
změna ΔL 

[mm] 

Volná 
kompenzační 
délka Lp [mm] 

V6-V5 11,37 50 51,17 1011,6 

V4-V3 9,62 50 43,29 930,5 
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+ ∑ + ∑ + ∑

S3.1 1 1 0,200 20x3,4 1,5 0,875 2,41 2,109 3,0 1,13 3,39 5,499

S3.2 1 2 0,283 20x3,4 2,1 1,210 4,47 5,409 4,0 2,21 8,84 14,249

S3.3 1 3 0,346 20x3,4 2,6 0,800 6,70 5,356 5,5 3,38 18,59 23,946

S3.4 1 4 0,400 20x3,4 2,9 1,830 8,40 15,372 5,0 4,21 21,05 36,422

S3.5 4 1 1 0,500 25x4,2 2,3 1,920 4,13 7,930 7,0 2,65 18,55 26,480

S3.6 1 1 0,100 20x3,4 0,7 1,550 0,70 1,085 3,0 0,27 0,81 1,895

S3.7 1 2 0,141 20x3,4 1,2 0,850 1,62 1,377 2,0 0,72 1,44 2,817

S3.8 2 1 1 0,245 20x3,4 1,9 0,580 3,70 2,146 5,0 1,81 9,05 11,196

S3.9 2 5 1 0,557 32x5,4 1,6 4,300 1,55 6,665 11,5 1,28 14,72 21,385

S3.10 2 4 5 10 1 2 0,787 32x5,4 2,2 2,900 2,81 8,149 4,0 2,42 9,68 17,829

S3.11 2 6 5 15 1 3 0,964 40x6,7 1,7 8,770 1,36 11,927 9,5 1,45 13,78 25,702

S3.12 1 7 5 20 3 1,068 50x8,4 2,0 8,575 1,63 13,977 4,0 1,81 2,00 15,977

S3.13 4 11 20 40 4 7 1,530 50x8,4 1,7 2,380 1,08 2,570 5,0 1,45 7,25 9,820

S3.14 4 15 20 60 4 11 1,881 50x8,4 2,2 10,670 1,58 16,859 4,0 2,42 9,68 26,539

S3.15 5 20 16 76 3 14 2,121 50x8,4 2,4 4,220 1,94 8,178 4,5 2,88 12,96 21,138

S3.16 5 20 16 76 3 14 2,121 50x4,6 1,6 13,620 0,71 9,670 8,0 1,28 10,24 19,910

158,30

ξ=1
 Δ pF  

[kPa]

∑  

QD               

[l/s]
úsek

LR+ ΔpF               

[kPa]
∑ξ

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

L       

[m]

R  

[kPa/

m]

lxR        

[kPa]
0,1 0,2 0,3

jmenov. výtok QA [l/s]

STUDENÁ VODA V3 (největší okruh)

BĚŽNÉ PATRO -LEVÁ STRANA

HLAVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ

BĚŽNÉ PATRO - PRAVÁ STRANA

+ ∑ + ∑ + ∑

S2.1 1 1 0,200 20x3,4 1,5 0,540 2,41 1,301 3,0 1,13 3,39 4,691

S2.2 1 2 0,283 20x3,4 2,1 2,495 4,47 11,153 5,5 2,21 12,16 23,308

S2.3 1 1 2 0,300 20x3,4 2,2 1,790 4,99 8,932 11,0 2,42 26,62 35,552

S2.4 1 1 0,200 20x3,4 1,5 3,115 2,41 7,507 4,5 1,13 5,09 12,592

S2.5 1 2 0,283 20x3,4 2,1 1,015 4,47 4,537 5,0 2,21 11,05 15,587

S2.6 1 4 0,412 25x4,2 1,9 4,130 2,90 11,977 9,0 1,81 16,29 28,267

S2.7 1 1 5 0,458 32x5,4 1,3 6,500 1,10 7,124 8,0 0,85 6,80 13,924

ξ=1
LR+ ΔpF               

[kPa]
0,1 0,2 0,3

 Δ pF  

[kPa]
úsek

jmenov. výtok QA [l/s]
QD               

[l/s]

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

L       

[m]

R  

[kPa/

m]

lxR        

[kPa]
∑ξ

STUDENÁ VODA V2

BĚŽNÉ PATRO -LEVÁ STRANA

BĚŽNÉ PATRO - PRAVÁ STRANA

HLAVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ 

+ ∑ + ∑ + ∑

S1.1 1 1 0,200 20x3,4 1,5 4,440 2,41 10,700 9,0 1,13 10,17 20,870

S1.2 1 0,200 32x5,4 0,9 3,020 0,80 2,416 1,5 0,41 0,615 3,031

STUDENÁ VODA V1

úsek

jmenov. výtok QA [l/s]
QD               

[l/s]

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

L       

[m]

R  

[kPa/

m]

lxR        

[kPa]
∑ξ ξ=1

 Δ pF  

[kPa]

LR+ ΔpF               

[kPa]
0,1 0,2 0,3

Tabulka 26,  Dimenzace studené vody V1 

Tabulka 25, Dimenzace studené vody V2 

Tabulka 24, Dimenzace studené vody V3 
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+ ∑ + ∑ + ∑

S5.1 1 1 0,200 20x3,4 1,5 0,935 2,41 2,253 3,0 1,13 3,39 5,643

S5.2 1 2 0,283 20x3,4 2,1 2,610 4,47 11,667 5,5 2,21 12,16 23,822

S5.3 2 1 1 0,412 25x4,0 1,9 1,535 2,90 4,452 4,0 1,81 7,24 11,692

S5.4 1 3 1 0,458 25x4,1 2,1 0,625 3,58 2,238 5,0 2,21 11,05 13,288

S5.5 1 1 1 4 1 0,510 25x4,2 2,4 0,490 4,29 2,102 4,0 2,88 11,52 13,622

S5.6 1 1 0,200 20x3,4 1,5 1,320 2,41 3,181 4 1,13 4,52 7,701

S5.7 1 5 1 0,548 32x5,4 1,6 3,920 1,51 5,919 8,5 1,28 10,88 16,799

S5.8 1 2 5 10 1 2 0,775 32x5,4 2,2 2,900 2,81 8,149 4,0 2,42 9,68 17,829

S5.9 1 3 5 15 1 3 0,949 32x5,4 2,7 2,900 4,02 11,658 5,0 3,65 18,25 29,908

S5.10 1 4 5 20 1 4 1,095 40x6,7 2,0 3,830 1,75 6,703 8,5 2,00 17 23,703

R  

[kPa/

m]

lxR        

[kPa]
úsek

jmenov. výtok QA [l/s]
QD               

[l/s]

BĚŽNÉ PATRO - PRAVÁ STRANA

BĚŽNÉ PATRO -LEVÁ STRANA

HLAVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ

∑ξ ξ=1
 Δ pF  

[kPa]

LR+ ΔpF               

[kPa]
0,1 0,2 0,3

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

L       

[m]

STUDENÁ VODA V5

+ ∑ + ∑ + ∑

S4.1 1 1 0,200 20x3,4 1,5 0,935 2,41 2,253 3,0 1,13 3,39 5,643

S4.2 1 2 0,283 20x3,4 2,1 2,610 4,47 11,667 5,5 2,21 12,16 23,822

S4.3 2 1 1 0,412 25x4,2 1,9 1,535 2,90 4,452 4,0 1,81 7,24 11,692

S4.4 1 3 1 0,458 25x4,2 2,1 0,975 3,58 3,491 5,0 2,21 11,05 14,541

S4.5 1 1 1 4 1 0,510 25x4,2 2,4 0,640 4,29 2,746 4,0 2,88 11,52 14,266

S4.6 1 1 0,200 20x3,4 1,5 1,340 2,41 3,229 4 1,13 4,52 7,749

S4.7 1 5 1 0,548 32x5,4 1,6 3,550 1,51 5,361 8,5 1,28 10,88 16,241

S4.8 1 2 5 10 1 2 0,775 32x5,4 2,2 2,900 2,81 8,149 4,0 2,42 9,68 17,829

S4.9 1 3 5 15 1 3 0,949 32x5,4 2,7 2,900 4,02 11,658 5,0 3,65 18,25 29,908

S4.10 1 4 5 20 1 4 1,095 40x6,7 2,0 3,830 1,75 6,703 8,5 2,00 17 23,703

BĚŽNÉ PATRO - PRAVÁ STRANA

BĚŽNÉ PATRO -LEVÁ STRANA

HLAVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ

STUDENÁ VODA V4

úsek

jmenov. výtok QA [l/s]
QD               

[l/s]

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

L       

[m]

R  

[kPa/

m]

lxR        

[kPa]
∑ξ ξ=1

 Δ pF  

[kPa]

LR+ ΔpF               

[kPa]
0,1 0,2 0,3

Tabulka 28, Dimenzace studené vody V4 

Tabulka 27, Dimenzace studené vody V5 
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 Hydraulické posouzení navrženého přívodního potrubí  

Ověření nerovnosti 

pdis ≥ pminFI + Δpe + ∑ΔpWM + ∑ΔpAp + ΔpRF 

pdis … dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí [kPa] 

pminFl … minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou armaturou na 

konci posuzovaného potrubí [kPa], 100 kPa, 

∆pe … tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem mezi geodetickými úrovněmi začátku 

a konce posuzovaného potrubí [kPa] 

∑∆pWM … součet tlakových ztrát vodoměrů [kPa] 

∑∆pAP … součet tlakových ztrát napojených zařízení [kPa] 

∆pRF … tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v posuzovaném potrubí [kPa] 

 

 

+ ∑ + ∑ + ∑

S6.4 1 1 0,200 20x3,4 1,5 1,345 2,41 3,241 3,0 1,13 3,39 6,631

S6.5 1 2 0,283 20x3,4 2,1 0,830 4,47 3,710 4,0 2,21 8,84 12,550

S6.6 1 3 0,346 20x3,4 2,6 1,185 6,70 7,934 5,0 3,38 16,9 24,834

S6.1 1 1 0,300 20x3,4 2,2 4,225 4,99 21,083 7,5 2,42 18,15 39,233

S6.2 1 1 1 0,361 20x3,4 2,6 1,370 7,04 9,645 4,0 3,38 13,52 23,165

S6.3 1 1 1 1 0,374 20x3,4 2,7 0,560 7,38 4,133 5,0 3,65 18,25 22,383

S6.7 1 1 0,100 20x3,4 0,7 1,355 0,70 0,949 3,0 0,27 0,81 1,759

S6.8 1 1 1 0,224 20x3,4 1,6 0,400 2,93 1,172 4,0 1,28 5,12 6,292

S6.9 1 2 1 0,245 20x3,4 1,9 0,880 3,70 3,256 4,0 1,81 7,24 10,496

S6.10 2 1 2 0,316 20x3,4 2,3 0,555 5,67 3,147 4,0 2,65 10,6 13,747

S6.13 2 4 0,424 25x4,2 1,9 1,320 3,03 4,000 8,5 1,81 15,39 19,385

S6.11 1 1 0,200 20x3,4 1,5 2,000 2,41 4,820 3,0 1,13 3,39 8,210

S6.12 1 2 0,283 20x3,4 2,1 2,180 4,47 9,745 5,5 2,21 12,16 21,900

S6.14 1 4 1 0,510 25x4,2 2,4 5,100 4,29 21,879 15,0 2,88 43,20 65,079

S6.15 1 2 4 8 1 2 0,721 32x5,4 2,1 2,900 2,44 7,076 4,0 2,21 8,84 15,916

S6.16 1 3 4 12 1 3 0,883 32x5,4 2,5 2,900 3,50 10,150 4,0 3,13 12,52 22,670

S6.17 2 5 4 16 3 0,980 32x5,4 2,8 2,780 4,25 11,815 6,5 3,92 25,48 37,295

úsek

jmenov. výtok QA [l/s]
QD               

[l/s]

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

2NP,3NP,4NP -LEVÁ STRANA

HLAVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ

 Δ pF  

[kPa]

1NP - PRAVÁ STRANA

1NP - LEVÁ STRANA

LR+ ΔpF               

[kPa]
0,1 0,2 0,3

2NP,3NP,4NP - PRAVÁ STRANA

L       

[m]

R  

[kPa/

m]

lxR        

[kPa]
∑ξ ξ=1

STUDENÁ VODA V6

Tabulka 29, Dimenzace studené vody V6 
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∆pe = 

 

h… svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovněmi začátku a konce posuzovaného 

potrubí [m] 

  h = 14,4 m 

ς … hustota vody [kg/m3] 

ρ = 1000 kg/m3 

g … tíhové zrychlení [m/s2] 

g = 9,81 m/s2 

∆pe = 14,4 ∙ 1000 ∙ 9,81/1000 = 141,3 kPa 

 

560 ≥ 100 + 141,3 + 89 + 0 + 158,3 

560 kPa ≥ 488,6  kPa  VYHOVUJE 

 

B.5.5 Dimenze potrubí pro teplou vodu 

Použité vztahy: 

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

 
QD … 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 ΔpF [kPa] 

 

ρ … hustota vody [kg/m3] 

ρ = 1000 kg/m3 

∑ξ … součet součinitelů místního odporu 

v …. průtočná rychlost v potrubí [m/s] 

 

 Tlaková ztráta v potrubí ΔpRF [kPa] 

 

l … délka příslušeného úseku potrubí [m] 

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

ΔpF … tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušeném úseku potrubí [kPa] 
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+ ∑ + ∑ + ∑

T1.1 1 1 0,200 20x3,4 1,5 4,440 2,41 10,700 9,0 1,13 10,17 20,870

TEPLÁ VODA V1

úsek

jmenov. výtok QA [l/s]
QD               

[l/s]

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

L       

[m]

R  

[kPa/

m]

lxR        

[kPa]
∑ξ ξ=1

 Δ pF  

[kPa]

LR+ ΔpF               

[kPa]
0,1 0,2 0,3

+ ∑ + ∑ + ∑

T2.1 1 1 0,200 20x3,4 1,5 0,540 2,41 1,301 3,0 1,13 3,39 4,691

T2.2 1 2 0,283 20x3,4 2,1 2,495 4,47 11,153 5,5 2,21 12,16 23,308

T2.3 1 1 0,200 20x3,4 1,5 0,630 2,41 1,518 3,0 1,13 3,39 4,908

T2.4 3 0,346 25x4,2 1,7 4,130 2,32 9,582 10,0 1,45 14,5 24,082

BĚŽNÉ PATRO - PRAVÁ STRANA

HLAVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ 

BĚŽNÉ PATRO -LEVÁ STRANA

TEPLÁ VODA V2

úsek

jmenov. výtok QA [l/s]
QD               

[l/s]

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

L       

[m]

R  

[kPa/

m]

lxR        

[kPa]
∑ξ ξ=1

 Δ pF  

[kPa]

LR+ ΔpF               

[kPa]
0,1 0,2 0,3

+ ∑ + ∑ + ∑

T3.1 1 1 0,200 20x3,4 1,5 0,875 2,41 2,109 3,0 1,13 3,39 5,499

T3.2 1 2 0,283 20x3,4 2,1 2,000 4,47 8,940 5,5 2,21 12,16 21,095

T3.3 1 3 0,346 20x3,4 2,6 1,890 6,70 12,654 5,0 3,38 16,9 29,554

T3.4 3 1 1 0,458 25x4,2 2,1 2,070 3,58 7,411 8,0 2,21 17,68 25,091

T3.5 1 1 0,100 20x3,4 0,7 2,355 0,70 1,649 4,5 0,25 1,13 2,774

T3.6 1 1 1 0,224 20x3,4 1,6 1,825 2,93 5,347 5,0 1,28 6,40 11,747

T3.7 1 4 1 0,510 32x5,4 1,4 4,300 1,32 5,676 14,5 0,98 14,21 19,886

T3.8 1 2 4 8 1 1 0,656 32x5,4 1,9 2,900 2,09 6,061 4,0 1,81 7,24 13,301

T3.9 1 3 4 12 1 2 0,831 50x8,4 1,5 8,740 1,05 9,177 9,5 1,13 10,74 19,912

 Δ pF  

[kPa]
úsek

jmenov. výtok QA [l/s]
QD               

[l/s]
∑ξ ξ=1

LR+ ΔpF               

[kPa]
0,1 0,2

TEPLÁ VODA V3

0,3

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

L       

[m]

R  

[kPa/

m]

lxR        

[kPa]

BĚŽNÉ PATRO - PRAVÁ STRANA

BĚŽNÉ PATRO -LEVÁ STRANA

HLAVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ - K HLAVNÍMU VOD. ŘÁDU

Tabulka 30, Dimenzace teplé vody V1 

Tabulka 31, Dimenzace teplé vody V2 

 

Tabulka 32, Dimenzace teplé vody V3 
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+ ∑ + ∑ + ∑

T4.1 1 1 0,200 20x3,4 1,5 0,935 2,41 2,253 3,0 1,13 3,39 5,643

T4.2 1 2 0,283 20x3,4 2,1 2,610 4,47 11,667 5,5 2,21 12,16 23,822

T4.3 2 1 1 0,412 25x4,2 1,9 1,535 2,90 4,452 4,0 1,81 7,24 11,692

T4.4 1 3 1 0,458 25x4,2 2,1 1,780 3,58 6,372 5,0 2,21 11,05 17,422

T4.5 1 1 0,200 20x3,4 1,5 1,180 2,41 2,844 4 1,13 4,52 7,364

T4.6 4 1 0,500 32x5,4 1,4 3,720 1,26 4,687 8,5 0,98 8,33 13,017

T4.7 4 8 1 2 0,707 32x5,4 2,0 2,900 2,37 6,873 4,0 2,00 8,00 14,873

T4.8 4 12 1 3 0,866 32x5,4 2,4 2,900 3,43 9,947 5,0 2,88 14,4 24,347

T4.9 4 16 1 4 1,000 40x6,7 1,8 3,830 1,46 5,592 8,5 1,62 13,77 19,362

BĚŽNÉ PATRO -LEVÁ STRANA

HLAVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ

TEPLÁ VODA V4

BĚŽNÉ PATRO - PRAVÁ STRANA

0,1 0,2 0,3

jmenov. výtok QA [l/s]

úsek
QD               

[l/s]

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

L       

[m]

R  

[kPa/

m]

lxR        

[kPa]
∑ξ ξ=1

 Δ pF  

[kPa]

LR+ ΔpF               

[kPa]

+ ∑ + ∑ + ∑

T5.1 1 1 0,200 20x3,4 1,5 0,935 2,41 2,253 3,0 1,13 3,39 5,643

T5.2 1 2 0,283 20x3,4 2,1 2,610 4,47 11,667 5,5 2,21 12,16 23,822

T5.3 2 1 1 0,412 25x4,0 1,9 1,535 2,90 4,452 4,0 1,81 7,24 11,692

T5.4 1 3 1 0,458 25x4,1 2,1 1,115 3,58 3,992 5,0 2,21 11,05 15,042

T5.5 1 1 0,200 20x3,4 1,5 1,320 2,41 3,181 4 1,13 4,52 7,701

T5.6 4 1 0,500 32x5,4 1,4 3,920 1,26 4,939 8,5 0,98 8,33 13,269

T5.7 4 8 1 2 0,707 32x5,4 2,0 2,900 2,37 6,873 4,0 2,00 8,00 14,873

T5.8 4 12 1 3 0,866 32x5,4 2,4 2,900 3,43 9,947 5,0 2,88 14,4 24,347

T5.9 4 16 1 4 1,000 40x6,7 1,8 3,830 1,46 5,592 8,5 1,62 13,77 19,362

BĚŽNÉ PATRO - PRAVÁ STRANA

BĚŽNÉ PATRO -LEVÁ STRANA

HLAVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ

∑ξ ξ=1
 Δ pF  

[kPa]

LR+ ΔpF               

[kPa]
0,1 0,2 0,3úsek

jmenov. výtok QA [l/s]
QD               

[l/s]

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

L       

[m]

R  

[kPa/

m]

lxR        

[kPa]

TEPLÁ VODA V5

Tabulka 34, Dimenzace teplé vody V4 

Tabulka 33, Dimenzace teplé vody V5 
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 Hydraulické posouzení navrženého přívodního potrubí  

Ověření nerovnosti: 

pdis ≥ pminFI + Δpe + ∑ΔpWM + ∑ΔpAp + ΔpRF 

pdis … dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí [kPa] 

pminFl … minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou armaturou na 

konci posuzovaného potrubí [kPa], 100 kPa 

∆pe … tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem mezi geodetickými úrovněmi začátku 

a konce posuzovaného potrubí [kPa] 

∑∆pWM … součet tlakových ztrát vodoměrů [kPa] 

∑∆pAP … součet tlakových ztrát napojených zařízení [kPa] 

Tabulka 35, Dimenzace teplé vody V6 

+ ∑ + ∑ + ∑

T6.3 1 1 0,200 20x3,4 1,5 0,830 2,41 2,000 3,0 1,13 3,39 5,390

T6.4 1 2 0,283 20x3,4 2,1 1,185 4,47 5,297 5,0 2,21 11,05 16,347

T6.1 1 1 0,300 20x3,4 2,2 4,225 4,99 21,083 7,5 2,42 18,15 39,233

T6.2 1 1 1 0,361 20x3,4 2,6 1,930 7,04 13,587 4 3,38 13,52 27,107

T6.5 1 1 0,100 20x3,4 0,7 1,355 0,70 0,949 3,0 0,25 0,75 1,699

T6.6 1 1 1 0,224 20x3,4 1,6 1,280 2,93 3,750 4,0 1,28 5,12 8,870

T6.7 1 1 2 0,300 20x3,4 2,2 0,555 4,99 2,769 4,0 2,42 9,68 12,449

T6.9 1 3 0,361 25x4,2 1,7 1,320 2,32 3,062 8,5 1,45 12,33 15,387

T6.8 1 1 0,200 20x3,4 1,5 4,180 2,41 10,074 3,0 1,13 3,39 13,464

T6.10 3 1 0,458 32x5,4 1,3 5,100 1,10 5,590 15,0 0,85 12,75 18,340

T6.11 3 6 1 2 0,648 32x5,4 1,9 2,900 2,03 5,887 4,0 1,81 7,24 13,127

T6.12 3 9 1 3 0,794 32x5,4 2,3 2,900 2,90 8,410 4,0 2,65 10,60 19,010

T6.13 1 1 3 12 3 0,872 40x6,7 1,5 13,175 1,16 15,283 6,5 1,13 7,345 22,628

T6.14 4 5 20 32 4 7 1,400 40x6,7 2,5 2,385 2,68 6,392 5,0 3,13 15,65 22,042

T6.15 4 9 20 52 4 11 1,778 50x8,4 2,1 8,575 1,40 12,005 4,0 2,21 8,84 20,845

T6.16 3 12 12 64 2 13 1,962 50x8,4 2,3 6,520 1,68 10,954 5,0 2,65 13,25 24,204

T6.17 12 3 67 13 1,992 50x8,4 2,3 2,905 1,71 4,968 3,5 2,65 9,28 14,243

T6.18 12 1 68 13 2,002 50x8,4 2,3 4,790 1,75 8,383 8,3 2,65 22 30,378

S1.2 1 0,200 32x5,4 0,9 3,020 0,80 2,416 1,5 0,41 0,615 3,031

S2.7 1 1 5 0,458 32x5,4 1,3 6,500 1,10 7,124 8,0 0,85 6,80 13,924

S3.12 1 7 5 20 3 1,068 50x8,4 2,0 8,575 1,63 13,977 4,0 1,81 2,00 15,977

S3.13 4 11 20 40 4 7 1,530 50x8,4 1,7 2,380 1,08 2,570 5,0 1,45 7,25 9,820

S3.14 4 15 20 60 4 11 1,881 50x8,4 2,2 10,670 1,58 16,859 4,0 2,42 9,68 26,539

S3.15 5 20 16 76 3 14 2,121 50x8,4 2,4 4,220 1,94 8,178 4,5 2,88 12,96 21,138

S3.16 5 20 16 76 3 14 2,121 50x4,6 1,6 13,620 0,71 9,670 8,0 1,28 10,24 19,910

263,69

2NP,3NP,4NP - PRAVÁ STRANA

2NP,3NP,4NP -LEVÁ STRANA

1NP - PRAVÁ STRANA

1NP - LEVÁ STRANA

HLAVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ

∑ 

ξ=1
 Δ pF  

[kPa]

LR+ ΔpF               

[kPa]
0,1 0,2 0,3

TEPLÁ VODA V6 (největší okruh)

úsek

jmenov. výtok QA [l/s]
QD               

[l/s]

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

L       

[m]

R  

[kPa/

m]

lxR        

[kPa]
∑ξ
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∆pRF … tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v posuzovaném potrubí [kPa] 

 

∆pe = 

 

h… svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovněmi začátku a konce posuzovaného 

potrubí [m] 

  h = 10,5m 

ς … hustota vody [kg/m3] 

ρ = 1000 kg/m3 

g … tíhové zrychlení [m/s2] 

  g = 9,81 m/s2 

∆pe = 10,5 ∙ 1000 ∙ 9,81/1000 = 103,01kPa 

 

560 ≥ 100 + 103,01 + 89 + 0 + 263,7 

560 kPa ≥ 556 kPa   VYHOVUJE 

 
 

B.5.6 Dimenzování požárního potrubí 

Materiál požárního vodovodu - ocelové pozinkované potrubí 

 
Tabulka 36, Dimenzace požárního vodovodu P1 

     
 Hydraulické posouzení navrženého přívodního potrubí  

Ověření nerovnosti: 

pdis ≥ pminFI + Δpe + ∑ΔpWM + ∑ΔpAp + ΔpRF 

pdis … dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí [kPa] 

pminFl … minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou armaturou na 

konci posuzovaného potrubí [kPa], 100 kPa, 

∆pe … tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem mezi geodetickými úrovněmi 

začátku a konce posuzovaného potrubí [kPa] 

+ ∑

H.1 1 1 0,520 25 0,9 3,000 1,20 3,600 1,5 0,41 0,62 4,215

H.2 1 2 1,040 32 1,0 2,900 1,12 3,248 4,0 0,50 2,00 5,248

H.3 1 3 1,040 32 1,0 2,900 1,12 3,248 5,0 0,50 2,5 5,748

H.4 1 4 1,040 32 1,0 20,580 1,12 23,050 10,0 0,50 5,00 28,050

S3.16 2,121 50x4,6 1,6 13,620 0,71 9,670 8,0 1,28 10,24 19,910

63,171

Dimenzování požárního potrubí P1

0,52
ξ=1∑ξ

lxR        

[kPa]

LR+ 

ΔpF               

[kPa]

 Δ pF  

[kPa]
úsek        

jmenov. 

výtok QA [l/s] QD               

[l/s]

Da x s     

[mm] 

(DN)

v          

[m/s] 

L       

[m]

R  

[kPa/

m]

∑
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∑∆pWM … součet tlakových ztrát vodoměrů [kPa] 

∑∆pAP … součet tlakových ztrát napojených zařízení [kPa] 

∆pRF … tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v posuzovaném potrubí [kPa] 

 

∆pe = 

 

h… svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovněmi začátku a konce posuzovaného 

potrubí [m] 

  h = 12,7 m 

ς … hustota vody [kg/m3] 

ρ = 1000 kg/m3 

g … tíhové zrychlení [m/s2] 

  g = 9,81 m/s2 

∆pe = 12,7 ∙ 1000 ∙ 9,81/1000 = 124,88 kPa 

 

560 ≥ 200 + 124,88 + 55 + 0 + 63,17 

560 kPa ≥ 443,05 kPa  VYHOVUJE 

 

B.5.7 Ověření 3l kritéria 

V = π ∙ r2 ∙ l 

π … Ludolfovo číslo 

r … poloměr [m] 

L … délka potrubí [m] 

 

 Stoupací potrubí V1 

Tabulka 37, 3l kritérium pto stoupací potrubí V1 

 
 

 

 

 Stoupací potrubí V2 

Tabulka 38, 3l kritérium stoupací potrubí V2 

Profil 
Průměr 

[m] 
délka 
[m] 

Objem [l] 

20x3,4 0,0132 8,955 1,2255 

25x4,2 0,0166 3,130 0,6774 

Celkem 1,9029 

 V = 3 l >  1,90 VYHOVUJE 
    

Profil 
Průměr 

[m] 
délka 
[m] 

Objem [l] 

20x3,4 0,0132 4,44 0,6076 

Celkem 0,6076 

 V = 3 l >  0,61 VYHOVUJE 
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  Stoupací potrubí V3 – pravá strana bytu 

Tabulka 39, 3l kritérium stoupací potrubí V3 

 

 

 

 
 

B.5.8 Dimenzování cirkulace 

Materiál: PPR, PN20 

 

 Výpočtový průtok cirkulace teplé vody Qc [l/s] 

Qc = 
𝒒𝒄

 𝟒𝟏𝟐𝟕 ∙ ∆𝒕
 

qC … tepelná ztráta všech úseku přívodního potrubí [W] 

qC = ∑q 

qC = 965,87 W 

q … tepelná ztráta jednotlivých úseku přívodního potrubí [W] 

q = l ∙ qt 

l … délka úseku přívodního potrubí [m] 

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

∆t … rozdíl teplot vody mezi výstupem přívodního potrubí teplé vody z ohřívače a jeho 

spojením s cirkulačním potrubím [K] 

∆t = 2 K 

    

 Výpočtový průtok cirkulace teplé vody pro jednotlivé cirkulačními okruhy Q [l/s] 

Qa = Qc ∙
qa

qa + qb
 

Qb = Qc - Qa 

qa a qb … tepelné ztráty jednotlivých úseků přívodního potrubí [W] 

Qa a 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]  

 

1. K čerpadlu 

Qc = 
1166,15

4127 ∙ 2 
 = 0,141 l/s 

 

 

Profil 
Průměr 

[m] 
délka 
[m] 

Objem [l] 

20x3,4 0,0132 4,715 0,6452 

25x4,2 0,0166 1,920 0,4155 

Celkem 1,0608 

 V = 3 l >  1,06 VYHOVUJE 
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2. Rozdělení úseku V3 a V4+V5+V6 

Qc = 
767,7

4127 ∙ 2 
 = 0,093 l/s 

qa = 153,55 W 

qb = 614,13 W     

Qa = 0,093  ∙ 
153,55

153,55 + 614,13
 = 0,019 l/s 

Qb = 0,093 - 0,019 = 0,074 l/s 

 

3. Rozdělení úseku V4 a V5+V6 

Qc = 
483,8

4127 ∙ 2 
 = 0,059 l/s 

qa = 110,47 W 

qb = 373,32 W 

Qa = 0,059  ∙ 
110,47

110,47 + 373,32
 = 0,013 l/s 

Qb = 0,059  - 0,013 = 0,046 l/s 

 

4. Rozdělení úseku V5 a V6 

Qc = 
342,07

4127 ∙ 2 
 = 0,041 l/s 

qa = 110,47 W 

qb = 231,60 W 

Qa = 0,041  ∙ 
110,47

110,47 + 231,60
 = 0,013 l/s 

Qb = 0,041  - 0,013 = 0,028 l/s 
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Tabulka 40, Dimenzace cirkulace pro stoupací potrubí V3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka 41, Dimenzace cirkulace pro stoupací potrubí V4 

úsek     
V4 

Qc               

[l/s] 

Da x s     

[mm] 
(DN) 

tl. 
izolace 
[mm] 

tepelná 
ztráta 
q [W] 

v          

[m/s]  
L          

[m] 
R  

[kPa/m] 
lxR        

[kPa] 
∑ξ ξ=1 

 Δ pF  

[kPa] 
LR+ ΔpF               

[kPa] 

teplá voda 

T6.18 0,14 50x8,4 50 55,98 0,2 4,790 0,02 0,096 9,5 0,02 0,19 0,286 

T6.17 0,14 50x8,4 50 44,16 0,2 2,905 0,02 0,058 3,5 0,02 0,07 0,128 

T6.16 0,14 50x8,4 50 99,10 0,2 6,520 0,02 0,130 5,0 0,02 0,10 0,230 

T6.15 0,07 50x8,4 50 130,34 0,1 8,575 0,01 0,086 4,0 0,01 0,04 0,126 

T4.9 0,05 40x6,7 45 44,88 0,1 4,790 0,01 0,048 8,5 0,01 0,09 0,133 

T4.8 0,05 32x5,4 45 22,04 0,1 2,905 0,01 0,029 5,0 0,01 0,05 0,079 

T4.7 0,05 32x5,4 45 22,04 0,1 6,520 0,01 0,065 4,0 0,01 0,04 0,105 

T4.6 0,05 32x5,4 45 21,51 0,1 8,575 0,01 0,086 4,0 0,01 0,04 0,126 

cirkulace 

C4 0,05 20x3,4 38 - 0,2 12,150 0,08 0,972 4,5 0,02 0,09 1,062 

C3 0,07 20x3,4 38 - 0,2 8,575 0,08 0,686 3,0 0,02 0,06 0,746 

C1 0,14 20x3,5 38 - 0,2 14,215 0,08 1,137 10,5 0,02 0,21 1,347 

∑   4,368 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

úsek     
V3 

Qc               

[l/s] 

Da x s     

[mm] 
(DN) 

tl. 
izolace 
[mm] 

tepelná 
ztráta 
q [W] 

v          

[m/s]  
L          

[m] 
R  

[kPa/m] 
lxR        

[kPa] 
∑ξ ξ=1 

 Δ pF  

[kPa] 
LR+ ΔpF               

[kPa] 

teplá voda 

T6.18 0,14 50x8,4 50 55,978 0,2 4,79 0,02 0,096 9,5 0,02 0,19 0,2858 

T6.17 0,14 50x8,4 50 44,156 0,2 2,905 0,02 0,058 3,5 0,02 0,07 0,1281 

T6.16 0,14 50x8,4 50 99,104 0,2 6,52 0,02 0,13 5 0,02 0,1 0,2304 

T3.9 0,07 50x8,4 50 110,00 0,1 8,740 0,01 0,087 9,5 0,01 0,10 0,182 

T3.8 0,07 32x5,4 45 22,04 0,1 2,900 0,01 0,029 4,0 0,01 0,04 0,069 

T3.7 0,07 32x5,4 45 21,51 0,1 2,830 0,01 0,028 4,0 0,01 0,04 0,068 

cirkulace 

C2 0,07 20x3,4 38 - 0,2 14,470 0,08 1,158 8,5 0,02 0,17 1,328 

C1 0,14 20x3,5 38 - 0,2 14,215 0,08 1,137 10,5 0,02 0,21 1,347 

∑   3,639 
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Tabulka 42, Dimenzace cirkulace pro stoupací potrubí V5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabulka 43, Dimenzace cirkulace pro stoupací potrubí V6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

úsek     
V5 

Qc               

[l/s] 

Da x s     

[mm] 
(DN) 

tl. 
izolace 
[mm] 

tepelná 
ztráta 
q [W] 

v          

[m/s]  
L          

[m] 
R  

[kPa/m] 
lxR        

[kPa] 
∑ξ ξ=1 

 Δ pF  

[kPa] 
LR+ ΔpF               

[kPa] 

teplá voda 

T6.18 0,14 50x8,4 50 55,98 0,2 4,790 0,02 0,096 9,5 0,02 0,19 0,286 

T6.17 0,14 50x8,4 50 44,16 0,2 2,905 0,02 0,058 3,5 0,02 0,07 0,128 

T6.16 0,14 50x8,4 50 99,10 0,2 6,520 0,02 0,130 5,0 0,02 0,10 0,230 

T6.15 0,07 50x8,4 50 130,34 0,1 8,575 0,01 0,086 4,0 0,01 0,04 0,126 

T6.14 0,05 40x6,7 45 31,24 0,1 2,385 0,01 0,024 5,0 0,01 0,05 0,074 

T5.9 0,03 40x6,7 45 44,88 0,1 3,830 0,01 0,038 8,5 0,01 0,09 0,123 

T5.8 0,03 32x5,4 45 22,04 0,1 2,900 0,01 0,029 5,0 0,01 0,05 0,079 

T5.7 0,03 32x5,4 45 22,04 0,1 2,900 0,01 0,029 4,0 0,01 0,04 0,069 

T5.6 0,03 32x5,4 45 21,51 0,1 2,830 0,01 0,028 4,0 0,01 0,04 0,068 

cirkulace 

C6 0,03 20x3,4 38 - 0,2 12,150 0,08 0,972 4,5 0,02 0,09 1,062 

C5 0,05 20x3,4 38 - 0,2 2,385 0,08 0,191 1,5 0,02 0,03 0,221 

C3 0,07 20x3,4 38 - 0,2 8,575 0,08 0,686 3,0 0,02 0,06 0,746 

C1 0,14 20x3,5 38 - 0,2 14,215 0,08 1,137 10,5 0,02 0,21 1,347 

∑   4,560 

úsek     
V6 

Qc               

[l/s] 

Da x s     

[mm] 
(DN) 

tl. 
izolace 
[mm] 

tepelná 
ztráta 
q [W] 

v          

[m/s]  
L          

[m] 
R  

[kPa/m] 
lxR        

[kPa] 
∑ξ ξ=1 

 Δ pF  

[kPa] 
LR+ ΔpF               

[kPa] 

teplá voda 

T6.18 0,14 50x8,4 50 55,98 0,2 4,790 0,02 0,096 9,5 0,02 0,19 0,286 

T6.17 0,14 50x8,4 50 44,16 0,2 2,905 0,02 0,058 3,5 0,02 0,07 0,128 

T6.16 0,14 50x8,4 50 99,10 0,2 6,520 0,02 0,130 5,0 0,02 0,10 0,230 

T6.15 0,07 50x8,4 50 130,34 0,1 8,575 0,01 0,086 4,0 0,01 0,04 0,126 

T6.14 0,05 40x6,7 45 31,24 0,1 2,385 0,01 0,024 5,0 0,01 0,05 0,074 

T6.13 0,03 40x6,7 45 166,01 0,1 13,175 0,01 0,132 6,5 0,01 0,07 0,197 

T6.12 0,03 32x5,4 45 22,04 0,1 2,900 0,01 0,029 4,0 0,01 0,04 0,069 

T6.11 0,03 32x5,4 45 22,04 0,1 2,900 0,01 0,029 4,0 0,01 0,04 0,069 

T6.10 0,03 32x5,4 45 21,51 0,1 2,830 0,01 0,028 5,5 0,01 0,06 0,083 

cirkulace 

C7 0,03 20x3,4 38 - 0,2 22,050 0,08 1,764 4,5 0,02 0,09 1,854 

C5 0,05 20x3,4 38 - 0,2 2,385 0,08 0,191 1,5 0,02 0,03 0,221 

C3 0,07 20x3,4 38 - 0,2 8,575 0,08 0,686 3,0 0,02 0,06 0,746 

C1 0,14 20x3,5 38 - 0,2 14,215 0,08 1,137 10,5 0,02 0,21 1,347 

∑   5,430 
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 Tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušeném úseku potrubí ΔpF  [kPa] 

 

 

 

ρ … hustota vody [kg/m3] 

ρ = 1000 kg/m3 

∑ξ … součet součinitelů místního odporu 

v …. průtočná rychlost v potrubí [m/s] 

 

 Tlaková ztráta v potrubí ΔpRF [kPa] 

 

l … délka příslušeného úseku potrubí [m] 

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

ΔpF … tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušeném úseku potrubí [kPa] 

 
B.5.9 Návrh cirkulačního čerpadla 

 Stanovení dopravní výšky čerpadla [m] 

H =  
∆p

ρ ∙ g
 

∆p … tlakové ztráty v potrubí [Pa] 

  ∆p = 5430 Pa 

 ρ … hustota vody [kg/m3] 

ρ = 1000 kg/m3 

g … tíhové zrychlení [m/s2] 

  g = 9,81 m/s2 

H = 
5430

1000 ∙ 9,81
 = 0,55 m 

Při průtoku cirkulace teplé vody Qc = 0,14 l/s =0,50 m3/h  má mít cirkulační čerpadlo    

H ≥ 0,55 m. 
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 Návrh čerpadla 

Navrhuji cirkulační čerpadlo Grundfos UP 20-15N 230 V 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf 4, Charakteristika cirkulačního čerpadla

Obrázek 13, Čerpadlo Grundfos UP 20-15N 230 V 
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B.6 Dimenzování plynu 

B.6.1 Dimenzování domovního plynoměru 

Domovní plynovod bude přivádět plyn k plynovému kotli a k plynovým sporákům. 

Hlavní uzávěr plynu bude umístěn společně s plynoměrem ve skříni na fasádě domu. 

V bytovém domě jsou tři stoupací potrubí a každé je opatřeno uzávěrem plynu. 

 

Navržen byly dva závěsné plynové kondenzační kotle THERM 45 KD.A o výkonu 90  kW  

        Materiál: Vnitřní domovní plynovod - ocelové potrubí 

  Vnější domovní plynovod - HDPE 100 SDR 11 

 Redukovaný odběr plynu Vr [m3/h] 

Vr = K1 ∙ V1 + K2 ∙ V2 + K3 ∙ V3  

V1 … součet objemových průtoků plynu při příkonech všech spotřebičů pro přípravu 

pokrmů a všech spotřebičů pro průtokovou přípravu teplé vody [m3/h] 

V2 … součet objemových průtoků plynu při příkonech všech spotřebičů pro lokální 

vytápění a všech spotřebičů pro zásobníkovou přípravu teplé vody [m3/h] 

V3 … součet objemových průtoků plynu při příkonech všech kotlů pro vytápění včetně 

kotlů, které navíc slouží k přípravě teplé vody [m3/h] 

V4 … je součet objemových průtoků plynu při příkonech všech technologických 

spotřebičů a spotřebičů ve velkokuchyních [m3/h] 

K1, K2, K3 … koeficienty současnosti: K1 = n-0,5, K2 = n-0,15, K3 = n-0,1 

 n … počet připojených spotřebičů 

K4 … je koeficient současnosti závisející na druhu, počtu, způsobu provozu a použití 

spotřebičů 

 

 Předběžná ztráta tlaku na 1 m [Pa/m] 

Ležatá potrubí ∆p: 

∆p = 
∆pc

L+ ∑ Le
 

∆pc … celková dovolená ztráta tlaku v ležatém potrubí v [Pa] 

∆pc = 100 Pa 

L … skutečná délka ležatého potrubí v [m], to je délka od HUP až k nejvzdálenějšímu 

spotřebiči bez stoupacího vedení 

L = 34,33 m 

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

∑Le = 22,20 m 
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∆p = 
100

34,33+22,20
 = 1,77 Pa/m 

 

Tabulka 44, Délkových přirážek pro tvarovky a armatury v [m] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 45, dimenzace plynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.6.2 Dimenzování plynovodní přípojky 

Materiál: Vnější domovní plynovod - HDPE 100 SDR 11 

   
 Dimenzování potrubí přípojky D [mm] 

D = K ∙ √
Q1,82 ∙ Le

(pz + 100)2 - (pk + 100)2

4,8

 

K … konstanta [-] 

K = 13,8 

Q … dopravované množství plynu Vr [m3/h] 

Q = 13,84  m3/h 

Le … ekvivalentní délka plynovodní přípojky [m] 

Le = 5,5 m 

pz … počáteční pracovní přetlak plynu [kPa] 

pz = 2,00 kPa 

 

Tvarovka 
ekvivalentní 
přirážka le 

[m] 
počet ks 

náhradní 
délka [m] 

 

 T-kus (průchod) 0,5 4 2,00  

 T-kus (odbočení) 1,3 2 2,60  

 Koleno 0,7 18 12,60  

 Redukce 0,4 3 1,20  

 Kulový kohout, šoupátko 0,5 5 2,50  

 Kulový kohout rohový 1,3 1 1,30  

  

úsek V1 n1 
K1 (n-

0,5) 
V3 n3 

K3(n-

0,1) 
Vr 

[m3/h] 
∆p  

[Pa] 
DN 

[mm]  

  P1 1,20 1 1,00 0,00 0 0,00 1,20 1,77 20  

  P2 2,40 2 0,71 0,00 0 0,00 1,70 1,77 20  

  P3 3,60 3 0,58 0,00 0 0,00 2,08 1,77 20  

  P4 4,80 4 0,50 0,00 0 0,00 2,40 1,77 25  

  P5 14,40 12 0,29 0,00 0 0,00 4,16 1,77 32  

  P6 19,20 16 0,25 0,00 0 0,00 4,80 1,77 32  

  P7 19,20 16 0,25 9,04 1 1,00 13,84 1,77 50  
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pk … koncový pracovní přetlak plynu [kPa] 

pk = 1,95 kPa  

D = 13,8  ∙ √
13,84

1,82
 ∙  5,5

(2  + 100)
2

 - (1,95  + 100)
2

4,8
 = 32,86 mm 

Navrženo potrubí 40x3,7 mm HDPE 100 SDR 11 

 

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

v = 
4 ∙ Vr

π ∙ d2  

d … vnitřní průměr navrženého potrubí přípojky [m] 

Vr … redukovaný odběr plynu [m3/h] 

v = 
4 ∙ 13,84

𝜋 ∙ 0,03262 = 16581,01 m/h = 4,6 m/s  <  vmax = 20 m/s  

     VYHOVUJE 

   

B.6.3 Posouzení umístění plynových spotřebičů 

 Plynové sporáky 

Ve  všech  hlavních  bytech  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] 

Vskutečná … nejmenší objem místnosti v bytovém domě s plynovým sporákem 

Vmin = 20,00 m3    <   Vskutečná = 74,26m3  

   VYHOVUJE 

Posouzení na světlou výšku místnosti [m] 

SVmin = 2,30 m <    SVskutečná = 2,60 m 

   VYHOVUJE  

 Plynový kotel 

Navrženy byly dva závěsné plynové kondenzační kotle THERM 45 KD.A o výkonu 

90  kW (spotřebiče v provedení C), které jsou umístěny v technické místnosti v 1NP 
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C. PROJEKT 

C.1 Technická zpráva 
 

C.1.1 Informace o projektu 
 

Akce: Novostavba bytového domu  

Místo: parc. č. 1110, 1111, 1112, 1113, 1114/1, k.ú. Staré Brno, Brno, 

 ul. Anenská 

Investor: Ing. Jan Letecký 

Stupeň: Projekt pro provádění stavby 

Datum: červen 2020 

Vypracoval: Marková Eliška 

 

C.1.4  Úvod 

Projekt řeší vnitřní vodovod, kanalizaci, plynovod a jejich přípojky novostavby 

bytového domu na ulici Anenská v Brně. Jako podklad pro vypracování sloužilo zadání a 

situace s inženýrskými sítěmi. 

Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky městského úřadu, stavebního 

úřadu, provozovatelů inženýrských sítí a zásady bezpečnosti práce. 

Bytový dům má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní. V prvním podlaží se 

nachází částečně technické zázemí, kočárkárna a sklepní boxy a částečně byty. Celkově 

má bytový dům 16 bytů a to v každém nadzemním podlaží 4 byty. 

 
C.1.4 Bilance 

C.1.3.1 Potřeba vody 

Předpoklad: 32 obyvatel, (bytový dům 100 l / os. a den) Průměrná denní potřeba 

          = 32 ∙ 100 = 3200 l/den 

Maximální denní potřeba = 3200 ∙ 1,5 = 4800 l/den 

Maximální hodinová potřeba = 4 800 / 24  ∙ 2,1 = 420 l/h 

Roční potřeba = 35 ∙ 32 = 1120 m3/rok 

 

C.1.3.2 Produkce odpadních vod 

Odpovídá potřebě vody         

Průměrný denní odtok= 32 ∙ 100 = 3200 l/den 

Maximální denní odtok = 3200 ∙ 1,5 = 4800 l/den 
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Maximální hodinový odtok h = (1/24) ∙ 4800 ∙ 6,9 = 1380 l/den 

Roční odtok = (4800 ∙ 365)/1000 = 1752 m3/rok 

Roční množství odváděných srážkových odpadních vod 457,3 ∙ 0,39 = 178,3  m3/rok 

 

C.1.3.3 Potřeba teplé vody 

Předpoklad: 32 obyvatel, (bytový dům 100 l / os. a den) 

 Denní potřeba teplé vody = 32 ∙ 40 = 1920 l/den 

 
 

C.1.3.4 Potřeba plynu 

Potřeba plynu pro vaření  85 ∙ 16 = 1360 m3/rok 

Potřeba plynu pro ohřev teplé vody 3600 ∙ (25,56/37) = 2486,92 m3/rok 

 
C.1.4  Přípojky 

C.1.4.1 Kanalizační přípojka 

Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky DN 600 v Brně v ulici 

Anenská v Brně. Pro odvod splaškových a dešťových vod bude z části použita 

stávající přípojka a z části nová přípojka. Stávající přípojka vede od vodovodního 

řádu až k začátku chodníku. Materiál je PVC KG s DN 200. Navrhovaná přípojka 

navazuje na stávající přípojku na rozhraní chodníku a parkovacího stání a je 

ukončena v šachtě uvnitř budovy hned za obvodovou zdí čistícím kusem. Materiál 

navrhované kanalizační přípojky je PVC KG s DN 160. Průtok odpadních vod 

přípojkou činí 15,3  l/s. Vstupní šachta je vybetonovaná o rozměru 950x950mm s 

plastovým poklopem 600x900 mm. Šachta bude umístěna uvnitř objektu v 1PP. 

Potrubí přípojky bude ve spádu 2 %. 

Potrubí je uloženo na štěrkopískovém podsypu nebo na štěrkodrti o 

mocnosti 100 mm. Dále bude zasypáno pískem o mocnosti 300 mm. Tento pískový 

zásyp nesmí být zhutněn. Následně bude výkop zasypán vytěženou původní 

zeminou a po vrstvách hutněn. 

 
C.1.4.2 Vodovodní přípojka 

Pro zásobování pitnou vodou bude  vybudována  nová  vodovodní  přípojka  

provedená z HDPE 100 SDR 11 50x4,6 mm. Napojená na vodovodní řad pro 

veřejnou potřebu v ulici Anenská v Brně. Přetlak vody v místě napojení přípojky na 

vodovodní řad se dle sdělení Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pohybuje v 

rozmezí 0,57 až 0,67 MPa. Výpočtový  průtok  přípojkou  určený  podle ČSN 75 

5455 činí 2,1 l/s. Sklon přípojky bude 0,4%. Vodovodní přípojka bude napojena na 
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veřejný řád DN 250 navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. 

Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 25 a hlavním uzávěrem vody bude 

umístěna v technické místnosti sloužící pouze pro vodoměrnou sestavu a uzávěr. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a 

obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky.  Podél  potrubí  bude položen  

signalizační  vodič.  Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná 

fólie bílé barvy o šířce 300 mm. 

 

C.1.4.3 Plynovodní přípojka 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou STL plynovodní přípojkou z potrubí 

HDPE 100 SDR 11 40x3,7 mm podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Redukovaný odběr 

plynu přípojkou činí 13,84 m3/h. Nová přípojka bude napojená na stávající STL 

plynovodní řád DN 80 v ulici Anenská.  Hlavní uzávěr plynu a regulátor bude umístěn ve 

skříni v obvodové zdi směrem do ulici anenská. Skříň bude opatřena ocelovými dvířky s 

nápisem PLYN, větracími otvory dole  i nahoře a univerzálním zámkem. Dvířka budou 

směřovat směrem do veřejného pozemku. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 100 mm a obsypáno 

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

vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí žlutá výstražná fólie. 

 
C.1.5 Vnitřní rozvody 

C.1.5.1 Kanalizace 

Vnitřní kanalizace odvádějící odpadní a srážkové vody z nemovitosti bude napojena 

na kanalizační přípojku vedenou do stoky v ulici Anenská.  Průtok odpadních vod 

přípojkou činí 15,3 l/s. 

Svodná potrubí dešťové i splaškové kanalizace povedou v podhledu v 1PP. V místě 

napojení svodného potrubí na přípojku bude zřízená revizní šachta s poklopem o Ø 425. 

Šachta bude umístěna uvnitř objektu. 

Splašková odpadní  potrubí budou spojena větracím  potrubím  s venkovním  

prostředím  a povedou v instalačních šachtách. Připojovací potrubí budou vedena v 

přizdívkách, předstě- nových instalací a pod omítkou.  Pro  napojení  praček  budou  

osazeny  zápachové  uzávěrky HL 406. 

Dešťová odpadní potrubí budou částečně vedena po fasádě a částečně 

v instalačních šachtách. Dešťová odpadní potrubí při vtoku budou opatřena lapačem 

hrubých nečistot. Svodná dešťová potrubí budou vedena v podhledu v 1PP a svedeny do 

retenční nádrže. Retenční dešťová nádrž je umístěna uvnitř objektu a bude betonová s 

plastovým poklopem o rozměru 750 x 750 mm. Objem retenční nádrže bude 33 m3. 

V revizní šachtě bude připojeno dešťové odpadní potrubí k splaškovému odpadnímu 

potrubí. 
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Vnitřní   kanalizace  je  navržena  a  bude  provedena  a  zkoušena  podle  ČSN EN 

12056    a ČSN 75 6760. 

Splaškové i dešťové odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z materiálu PP HT 

a budou upevňována ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou. 
 

 

C.1.5.2 Vodovod 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody v ulici Anenská. 

Výpočtový průtok přípojkou určený podle  ČSN 75 5455 činí 2,1 l/s. Vodoměr a hlavní 

uzávěr vnitřního  vodovodu  bude  umístěn  ve vodoměrné místnosti určené pouze pro 

dané, která se nachází v 1PP. 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 0,57 až 0,67 

Mpa dle sdělení Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

Hlavní přívodní ležaté potrubí do domu povede v hloubce 1,5 m pod terénem vně 

domu  a  do  domu  vstoupí  ochrannou  trubkou  z podlahy. V domě bude ležaté potrubí 

vedeno v podhledu v 1PP. 

Stoupací potrubí povedou v instalačních šachtách společně s odpadními potrubími 

kanalizace  a domovním  plynovodem. Podlažní  rozvodná  a  připojovací  potrubí  budou  

vedena   v přizdívkách předstěnových instalací a pod omítkou. 

Teplá voda pro bytový dům bude připravována v tlakovém zásobníkovém ohřívači 

OKC 750 NTR/BP ohřívaném otopnou vodou z ústředního vytápění. Maximální provozní 

přetlak v ohřívači činí 1,0 MPa. Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude kromě 

uzávěru osazen ještě zpětný ventil, teploměr, vypouštěcí kulový kohout a pojistný ventil 

nastavený na otevírací přetlak 0,8 MPa. 

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. 

Materiálem potrubí uvnitř budovy budou trubky a tvarovky z PPR, PN 20. Potrubí 

vně budovy vedené pod terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je 

možné pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od stejného výrobce. Pro napojení 

výtokových armatur budou použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového 

potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným 

zastříknutým 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. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.  

Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na 

pitnou vodu. Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace MIRELON navržena v 

souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb., pro teplou vodu. 
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Součástí vnitřního vodovodu je také požární vodovod. Požární vodovod se napojuje 

na domovní vodovod v vodoměrné místnosti v 1PP v přes ochrannou jednotku EA. Na 

požárním vodovodu se nacházejí čtyři hadicový systém propožární zásah. Požární 

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

potrubí. 

 
C.1.5.3 Domovní plynovod 

 

Plynové spotřebiče 

Plynový sporák 

  

1,20 m3/h 

 

16 ks 

Plynový kotel v provedení C   45 kW 4,52 m3/h 2 ks 

 

Plynový kotel v provedení C s uzavřenou spalovací komorou bude umístěn v 

technické místnost v prvním patře. Sání spalovacího vzduchu a odvod spalin budou 

provedeny koaxiálním potrubím napojeným na komín SCHIEDEL MULTI Ø 250 mm přímo 

přes střechu. Montáž kotle musí být provedena podle návodu výrobce, TPG 704 01 a 

ČSN 73 4201. Plynové sporáky budou umístěny v kuchyních o objemu místností větších 

než minimálních dovolených 20 m3/h. Při provozu sporáku je třeba větrat otevřením 

nebo vyklopením okenního křídla. 

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

plynu bude umístěn v obvodové zdi směrem do ulice Anenská. Další uzávěry budou 

provedeny pro každé stoupací potrubí. Nachází se v 1NP ve schodišťovém prostoru. 

Plynoměry budou umístěny ve schodišťovém prostoru před jednotlivými byty. Před 

plynoměry budou osazeny kulové kohouty, které automaticky uzavřou přívod plynu 

v případě požáru. Plynoměr kotle bude v schodišťovém prostoru před technickou 

místností. 

Ležaté potrubí bude vedeno pod terénem, vně domu a uvnitř domu pod stropem. 

V 1PP bude ležaté potrubí vedeno v podhledu, který bude odvětrávaný. Stoupací potrubí 

budou procházet chodbami podél zdí. Prostupy volně vedeného potrubí zdmi budou 

řešeny pomocí ochranných trubek. Potrubí pod omítkou nesmí být uloženo do 

agresivního materiálu.  

Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí 

spojované svařováním. Potrubí vedené v zemi vně domu bude provedeno z HDPE 100 

SDR. Volně vedené potrubí uvnitř  domu  bude  ke  stavebním  konstrukcím  upevňováno  

ocelovými  objímkami. Venkovní potrubí uloženo na pískovém loži tloušťky 100 mm a 

obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Ve výšce 300 mm nad potrubím se 

do výkopu položí výstražná fólie. 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 
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plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. Po provedení zkoušek pevnosti a 

těsnosti bude potrubí natřeno žlutým lakem. 

 

C.1.6 Zařizovací předměty 

Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě 

zařizovacích předmětů. Záchodové mísy budou závěsné, osazené na montážním prvku 

s integrovaným splachovačem. Nad umývátky budou výtokové ventily na studenou 

vodu. U umyvadel a dřezu budou stojánkové baterie připojené k vodovodnímu potrubí 

pomocí rohových ventilů s filtrem. Sprchové baterie a vanové baterie budou nástěné 

s ruční sprchou. 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 a zápachové uzávěry s výškou vodního uzávěru nejméně     

50 mm. 
 

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

Tabulka 46, Legenda zařizovacích předmětů 

Označení 
sestavy 

Popis 
sestavy 

Počet 
sestav 

 
VL 

Závěsná keramická výlevka Mira s plastovou mřížkou 500 x 
435 mm, plastová mřížka, baterie stojánková jednopáková 
směšovací s dlouhým otáčivým výtokem, 2x rohový ventil, 
Instalační prvek pro závěsnou výlevku s integrovaným 
nádržkovým splachovačem 

 
1 

 
WC 

Záchodová mísa keramická zavěsná bílá JIKA Mio-N Rimless 
530 x 360 mm, záchodové sedátko Mio-N SLIM 
duroplastové s poklopem CUBITO/MIO, montážní prvek 
GEBERIT Kombifix ECO s nádržkou UP320, ovládací tlačítko 
Sigma20 

 
16 

 
U 

Umyvadlo keramické bílé 600 x 450 mm Jika Cubito Pure,  
16  s otvorem a přepadem, zápachová uzávěrka umyvadlová 

plastová bílá, baterie stojánková jednopáková směšovací, 2x 
rohový ventil 

 
UM 

Umývátko keramické bílé LAUFEN PALACE 45x36, zavěšené, 
s otvorem a přepadem, zápachová uzávěrka 
pochromovaná, baterie stojánková jednopáková, 
směšovací, 2x rohový ventil 

 
3 

 
AP 

Automatická pračka podomítková zápachová uzávěrka, 
výtokový ventil pochromovaný se zpětným a 
zavzdušňovacím ventilem 

 
16 

DJ 
Dřez nerezový dvojitý, vestavný do kuchyňské linky, baterie 
stojánková jednopáková směšovací, 2x rohový ventil. 
Zápachová uzávěrka dřezová plastová,  nerezový odpadní 
ventil.  

16 
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SM 

Sprchová vanička Kaldewei Avantgarde 800x1000 mm, 
smaltovaná ocel 3,5 mm,bílá, sprchová zápachová 
uzávěrka, nástěnná sprchová baterie s ruční sprchou, držák 
ruční sprchy chromový, přímá posuvná zástěna 

 
16 

 
 

VA 

Akrylátová vana Kolo Modo 750 x 1700 mm, bílá, 
zápachová uzávěrka vanová plastová s přepadem, baterie 
páková vanová nástěnná s ruční sprchou HANSGROHE N, 
držák ruční sprchy 
 

 
16 

 

C.1.7 Zemní práce 

Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 1,0 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 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 vzdálenosti podle ČSN 73 

6005, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky 

provozovatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady 

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

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

opatrně  bez  použití  pneumatického,  bateriového  nebo  motorového  nářadí,  aby  

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

zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených 

inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole  bude proveden zápis  

do stavebního deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do původního stavu. 

Při provádění zemních prací je nutno  dodržet ČSN EN 1610, ČSN 73 30 55, nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., další příslušné ČSN, technická pravidla GAS, podmínky 

provozovatelů podzemních sítí, stavebního a obecního (městského) úřadu a zajistit 

bezpečnost práce. 

 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 3. 6. 2020    Vypracovala: Marková Eliška 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout zdravotně technické a plynovodní 

instalace v bytovém domě. Instalace jsem se snažila co nejvíce vést instalačními 

šachtami a předstěnami, 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 provedením od realizační firmy.
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

 
 

OZN. NÁZEV FORMÁT MĚŘÍTKO 

C.1.01 SITUACE  KOORDINAČNÍ 3 x A4 1:250 

D.1.01 KANALIZACE – PŮDORYS 1PP 8 x A4 1:50 

D.1.02 KANALIZACE - PŮDORYS 1NP 10 x A4 1:50 

D.1.03 KANALIZACE - PŮDORYS 2NP 10 x A4 1:50 

D.1.04 KANALIZACE - PŮDORYS 3NP 10 x A4 1:50 

D.1.05 KANALIZACE - PŮDORYS 4NP 10x A4 1:50 

D.1.06 KANALIZACE – PŮDORYS STŘECHY 8 x A4 1:50 

D.1.07 KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY ODPADNÍHO 
POTRUBÍ  

8 x A4 1:50 

D.1.08 KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY DEŠŤOVÉHO 
POTRUBÍ 

4 x A4 1:50 

D.1.09 KANALIZACE – SVODNÉ POTRUBÍ 12 x A4 1:50 

D.1.10 KANALIZACE – ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ 2 x A4 1:20 

D.1.11 KANALIZACE – PODÉLNÝ PROFIL KANALIZAČNÍ 
PŘÍPOJKY 

3 x A4 1:50 

D.2.01 VODOVOD – PŮDORYS 1PP 8 x A4 1:50 

D.2.02 VODOVOD – PŮDORYS 1NP 10 x A4 1:20 

D.2.03 VODOVOD – PŮDORYS 2NP 10 x A4 1:50 

D.2.04 VODOVOD - PŮDORYS 3NP 10 x A4 1:50 

D.2.05 VODOVOD - PŮDORYS 4NP 10 x A4 1:50 

D.2.06 VODOVOD - AXONOMETRIE 8 x A4 1:50 

D.2.07 VODOVOD – ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ 2 x A4 1:20 

D.2.08 VODOVOD - SCHÉMA DOMOVNÍHO VODOMĚRU 1 x A4    - 

D.2.09 VODOVOD – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 3 x A4 1:50 

D.2.10 VODOVOD - VÝPOČTOVÉ SCHÉMA 8 x A4 1:50 

D.3.01 PLYNOVOD - PŮDORYS 1PP 8 x A4 1:50 

D.3.02 PLYNOVOD - PŮDORYS 1NP 10 x A4 1:50 

D.3.03 PLYNOVOD - PŮDORYS 2NP 10 x A4 1:50 

D.3.04 PLYNOVOD - PŮDORYS 3NP 10 x A4 1:50 

D.3.05 PLYNOVOD - PŮDORYS 4NP 10 x A4 1:50 

D.3.06 PLYNOVOD - AXONOMETRIE 8 x A4 1:50 

D.3.07 PLYNOVOD – PODÉLNÝ PROFIL PLYNOVODNÍ 
PŘÍPOJKY 

2 x A4 1:50 

D.3.08 PLYNOVOD - ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ 2 x A4 1:20 

D.3.09 PLYNOVOD - VÝPOČTOVÉ SCHÉMA 8 x A4 1:50 

    


