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ubytování pro hosty v patře druhém. Přes třetí a čtvrté patro se rozléhá jedna 

bytová jednotka. V teoretické části se zaměřuji na lapáky tuku. Věnuji se jejich 

principu a funkci, volbě jmenovitého rozměru, osazování a druhům lapáků. 

Výpočtová část obsahuje všechny výpočty použité k návrhu kanalizace, vodovodu 
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floor. One dwelling unit is spread over the third and fourth floors. The theoretical 

part focuses on grease traps. I focus on their main functions, the choice of nominal 

size, montage and types of traps. The computational part contains all calculations 

used in the design of sewerage, water and gas pipelines, including their connection 
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Předmětem bakalářské práce je vhodný návrh tras a určení velikostí potrubí 

zdravotně technických a plynovodních instalací v polyfunkčním objektu.  

Řešení objekt je nepodsklepený a má čtyři nadzemní podlaží. Nacházejí se zde různé 

výškové úrovně střech, přičemž střecha nad částí 2NP je navržena jako plochá 

vegetační a zbylé střechy jsou pultové. V prvním patře je umístěný provoz bistra 

s hygienickým zázemím. K bistru náleží ubytování pro hosty, které se nachází 

v druhém patře. Pro ubytování hostů je navrženo sedm pokojů, každý s vlastní 

koupelnou, která je vybavena umyvadlem, sprchovým koutem a WC. Přes třetí a 

čtvrté patro se rozléhá jedna bytová jednotka s dvěma koupelnami.  

Bakalářská práce je složena ze tří částí. V první teoretické části se zaměřuji na návrh 

lapáků tuku, kdy je vhodné je navrhnout, za jakých podmínek, jejich správné osazení, 

možnosti likvidování jejich obsahu a jaké druhy lapáku tuku můžeme při návrhu 

zvolit. 

Druhá část obsahuje veškeré výpočty použité pro návrh rozvodů pitné vody, 

požárního vodovodu, plynovodu a odvádění splaškových a dešťových odpadních 

vod. V této části jsou obsaženy i výpočty pro návrh zásobníkového ohřívače, velikost 

vsakovacích zařízení, jmenovitý rozměr lapáku tuku a další výpočty potřebné pro 

vypracování projektu. 

V třetí projektové části se nachází technická zpráva a legenda zařizovacích 

předmětů. Projekt je doplněn o výkresy jednotlivých zdravotně technických a 

plynovodních instalací.  
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Splaškové vody odtékající například z kuchyní, jatek nebo provozů zpracovávání 

masa jsou znečištěné tuky a oleji, které je potřebné z odpadní vody separovat. Tuk 

v kanalizačním potrubí způsobuje nejrůznější problémy jako je například zanášení 

potrubí nebo nepříjemný zápach. Dále mohou působit problémy zejména 

v čistírnách odpadních vod, kde může splašková voda znečištěná tuky a oleji zhoršit 

sedimentační vlastnosti nebo ovlivnit pH a tím i biologické procesy. 

Pro tyto případy navrhujeme lapáky tuku, tedy zařízení osazené na kanalizaci, které 

je schopné odloučit tuky, oleje a kaly obsažené v odpadních vodách a tím zabraňuje 

usazování těchto látek v kanalizačním potrubí a tím předejít jeho ucpávání.  
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Do kanalizace jsou vypouštěny splaškové odpadní vody, které obsahují 

nerozpuštěné látky, tuky a oleje a tím představují hrozbu pro kanalizační potrubí. 

Rozpuštěné tuky se v kanalizaci ochlazují a tím dochází k jejich lepení na stěny 

potrubí. Následným nabalováním vrstev tuku a nečistot může dojít až k úplnému 

zaslepení potrubí. Při rozkladu tuků dochází k částečnému rozkladu na mastné 

kyseliny, které zvyšují korozi stěn potrubí. Nedochází ovšem k ohrožení pouze 

potrubí jako takového. Ohrožena jsou i čerpadla u kterých se tuk zachytává na 

oběžná kola a tímto může dojít k zhoršení jejich provozuschopnosti či úplné zástavě. 

Další nebezpečí hrozí pro čistírny odpadních vod, u kterých může dojít k ohrožení 

biologických procesů, které jsou důležité pro správné čistění odpadních vod.  

 

Do tukové kanalizace nesmí být vpouštěny odpadní vody obsahující látky, které by 

mohli ohrozit chod lapáku tuku. Jedná se především o odpad odváděný z umyvadel, 

sprch a WC, ale také vody odváděné z garáží, parkovišť apod. Tyto vody nejen 

zatěžují lapák tuku, ale mohli by způsobit problémy jako je nalepování toaletního 

papíru na vrstvy tuku nebo podstatné zvyšování kalu, který při vyhnívání uvolňuje 

bioplyn a dochází nejen k silnému zápachu, ale zároveň díky bublající hladině může 

dojít k protečení tuku do kanalizace. Z tohoto důvodu je také zakázáno instalování 

drtičů biologického odpadu a tím vpravování zbytků jídla do kanalizace.  

Do tukové kanalizace, která je zaústěna do lapáku tuku je možné vpouštět pouze 

vody z dřezů, žlabů z přípraven masa, z výdejen jídel, mytí nádobí, případně lze 

napojit i myčky.  

 

Lapák tuku funguje na principu gravitace, kdy je využito rozdílu hustoty přitékajících 

látek znečištěné vody a na základě zmenšení rychlosti proudění, což znamená, že 

těžší složky odpadní vody klesají ke dnu kalového prostoru, kde tvoří kal a lehčí 

složky jako tuky a oleje stoupají k hladině.  

 

Používají se v případě, kdy je nutné zachytit tuky a oleje rostlinného a živočišného 

původu z odpadních vod, které odtékají z kuchyní, potravinářských provozů, 

zpracování masa, ve výdejnách jídel s vracením nádobí, v řeznictvích s porážkou 

nebo bez porážky, výrobny mýdel a vosků, výrobny jídel rychlého občerstvení apod. 

Za určitých podmínek lze použít i na čištění odpadních vod, ve kterých je určitá část 

tuku v neoddělitelné formě (emulze), které jsou odváděny například z mlékáren, 

sýráren a ze zpracování ryb. Tyto vody obvykle vyžadují další čištění. 

Lapáky tuku, do kterých přitékají odpadní vody, které obsahují rychle zahnívající 

pevné částice (např.: z provozu zpracování ryb) nevyžadují kalový prostor, avšak 

musí být vybaveny na vtoku sítem nebo filtračním košem pro zadržení hrubých 

částic. Zachycené pevné látky musí být následně odstraněny a lapák tuku musí být 
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v provozních intervalech důkladně propláchnut čistou vodou, aby se zabránilo 

zahnívání. [1] 

 

Zařízení pro odlučování je tvořeno nádrží, ve které jsou vytvořeny jednotlivé funkční 

prostory. Mezi ně patří kalový prostor sloužící pro usazení sedimentujících částic a 

částečně pro odlučování tuků. Dále přítokový prostor, který je tvořen usměrňovací 

stěnou, která zmírňuje průtok odpadních vod a zlepšuje odloučení tuků, zásobní 

prostor na odloučený tuk a v případě požadavků se zde může umístit i zařízení na 

odběr vzorků. 

 
Obr. 1 Požadavky na konstrukci zařízení [2] 

 

Jmenovitý rozměr je bezrozměrné číslo, které závisí na druhu a množství odpadních 

vod u kterých se zaměřujeme na maximální průtok a teplotu odpadních vod, hustoty 

odlučovaných látek a vliv čistících a oplachových prostředků. 

Pokud není staveno jinak, určí se jmenovitý rozměr lapáku tuku dle vzorce:  

𝑁𝑆 =  𝑄𝑠  ×  𝑓𝑑  ×  𝑓𝑡  ×  𝑓𝑟 

NS - vypočítaný jmenovitý rozměr lapáku  

Qs - maximální odtok odpadních vod (l/s) 

fd - součinitel hustoty stanovený pro příslušné tuky a oleje (viz. Obr. 1) 

ft - součinitel zohledňující závislost na teplotě přítoku (viz. Tabulka 6) 

fr - součinitel zohledňující vliv čistících a oplachových prostředků (viz. Tabulka 7) [1] 

Výsledkem je minimální jmenovitý rozměr lapáku tuku, což znamená, že použitý 

lapák tuku musí mít jmenovitý rozměr stejný nebo větší. 
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Pro stanovení maximálního průtoku může být použito: 

a) Měření 

b) Výpočet podle vybavení kuchyňského provozu 

c) Výpočet podle povahy provozu  

d) V určitých případech speciálním výpočtem, se souhlasem příslušného úřadu 

[1] 

V případech, kdy je možné použít obě výpočtové metody je doporučeno použít vyšší 

z hodnot průtoku získaných z obou výpočtů.  

 

Výpočet zahrnující počet a druhy vybavení zařízení, kterými odtékají odpadní vody 

do lapáku tuku.  

𝑄𝑆 = ∑ 𝑛 × 𝑞𝑖  × 𝑧𝑖(𝑛)

𝑚

𝑖=1

 

i – bezrozměrná veličina 

m – pořadové číslo kuchyňských zařízení nebo počet jejich druhů 

n – počet kuchyňských zařízení stejného druhu 

q – maximální odtok odpadních vod z daného zařízení (l/s) 

z – faktor frekvence použití (viz tabulka 1 a 2) [1] 

Druh kuchyňského 

zařízení 

q 

(l/s) 

z 

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n ≥ 5 

Varný kotel  

s odtokem DN 25 
1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Varný kotel 

s odtokem DN 50 
2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Sklopný varný kotel 

s odtokem DN 70 
1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Sklopný varný kotel 

s odtokem DN 100 
3,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Dřez se zápachovou 

uzávěrkou DN 40 
0,8 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Dřez se zápachovou 

uzávěrkou DN  50 
1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Dřez bez zápachové 

uzávěrky DN40 
2,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Dřez bez zápachové 

uzávěrky DN40 
4,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 
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Myčka nádobí 2,0 0,60 0,45 0,40 0,34 0,30 

Sklopná pánev na 

pečení 
1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Stabilní pánev na pečení 0,1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Vysokotlaký čistič nebo 

parní čistič 
2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Loupací stroj 1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Myčka zeleniny 2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Tab. 1 Hodnoty qi a zi(n) pro běžná kuchyňská zařízení [1] 

Výtokový ventil DN 15 0,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Výtokový ventil DN 20 1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Výtokový ventil DN 25 1,7 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Tab. 2 Hodnoty qi a zi(n) pro výtokové armatury [1] 

Přednostně se uvažuje s hodnotami, které udává výrobce kuchyňského zařízení. Pro 

jiná kuchyňská zařízení, u kterých výrobce hodnotu neudává ani se nenachází 

v tabulce lze hodnotu určit měřením.  

 

Výpočet zaměřený na druhu provozu nezohledňující kuchyňské zařízení ani 

armatury. 

𝑄𝑆 =  
𝑉 × 𝐹

3600 × 𝑡
 

V – průměrný denní objem odpadních vod (l) 

F – součinitel nárazového zatížení podle druhu provozu (viz tabulka 5) 

t - průměrná denní provozní doba (hod) [1] 

 

Určený pomocí měření spotřeby vody nebo výpočtem. 

 

𝑉 =  𝑀 ×  𝑉𝑚 

M – počet vyrobených pokrmů za den  

Vm – množství vody použité na jeden pokrm (l) (viz tabulka 3) [1] 
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Typ kuchyně 
Množství vody použité na jeden pokrm Vm 

(l) 

Hotely 100 

Restaurace 50 

Nemocnice 20 

Velkokuchyně (24hodin v provozu) 10 

Podnikoví jídelny/menzy 5 

Tab. 3 Množství vody použité na jeden pokrm [1] 

 

𝑉 =  𝑀𝑝  ×  𝑉𝑝 

Mp – počet vyrobených masných výrobků (kg/den) 

Vp – množství vody použité na jeden kilogram masných výrobků (viz tabulka 4) [1] 

Velikost provozu na zpracování 

masa 

Potřeba vody 

použité na kilogram 

masných výrobků VP 
(l) 

Denní produkce masných 

výrobků Mp 

(kg) 

Provoz malý, do 5 DJ1) týdně 20 Pokud nejsou k dispozici 

žádné další údaje, lze 

uvažovat s produkcí 100 kg/ 

DJ1) 

Provoz střední, do 10 DJ1) týdně 15 

Provoz velký, do 40 DJ1) týdně 10 
1)

     1 DJ = 1 kus hovězího dobytka nebo 2,5 kusu prasete 

Tab. 4 Potřeba vody použité na kilogram masných výrobků [1] 

Provozovna Součinitel nárazového zatížení F 

Kuchyně  

Hotel 5,0 

Restaurace 8,5 

Nemocnice 13,0 

Závodní kuchyně/menza 20,0 

Velkokuchyně (24 hodin v provozu) 22,0 

Provoz na zpracování masa  

Malý, do 5 DJ1) týdně 30,0 

Střední, 6 – 10 DJ1) týdně 35,0 

Velký, 11 až 40 DJ1) týdně 40,0 

1)
     1 DJ = 1 kus hovězího dobytka nebo 2,5 kusu prasete 

Tab. 5 Součinitel nárazového zatížení F [1] 
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Odpadní vody z kuchyní, jatek a provozů pro zpracování masa a ryb fd = 1,0. 

Pro hustotu tuku/oleje > 0,94 g/cm3   fd = 1,5. 

Součinitel hustoty lze získat z grafu, kde jsou znázorněny různé hustoty tuku/oleje. 

(viz obrázek 2) 

 
Obr. 2 Závislost mezi součinitelem fd a hustotou tuku [3] 

Teplota odpadních vod na přítoku 

(°C) 

Součinitel teploty ft 

≤ 60 1,0 

vždy nebo někdy > 60 1,3 

Tab. 6 Součinitel teploty ft  [1] 

Používání čisticích a oplachových prostředků Součinitel fr 

nikdy 1,0 

Příležitostně nebo stále 1,3 

Ve zvláštních případech, např. v nemocnicích ≥ 1,5 

Tab. 7 Součinitel fr zohledňující vliv čistících a oplachových prostředků [1] 

Pokud očekáváme přítok většího množství tuku je možné použít lapák tuku s větším 

jmenovitým rozměrem, než vychází dle výpočtu, častěji lapák vyprazdňovat nebo 

navrhnout zásobní prostor pro zachycování tuku mimo lapák tuku.  
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Aby lapák tuku správně fungoval musí být i správně navrženy objemy prostorů, kde 

dochází k odlučování. Objem kalového prostoru musí být minimálně stonásobkem 

jmenovité velikosti (v litrech). V jatkách a podobných provozech se doporučuje, aby 

objem kalového prostoru lapáku byl nejméně dvěstěnásobkem jmenovité velikosti 

(v litrech). Objem odlučovacího prostoru 240 x NS a objem zásobního prostoru 40 x 

NS. Tyto prostory nemusí být konstrukčně odděleny.  Celkový objem vody lapáku 

tuku by tedy měl mít minimálně 400 x NS.  

 

 

Změna směru z vertikálního na horizontální se provádí pomocí dvou kolen 45°, mezi 

které je vložen mezikus o délce minimálně 250 mm nebo stejně dlouhým trubním 

obloukem. [1] 

Odpadní vody se do lapáku tuku odvádí svodným potrubím gravitačně pomocí 

sklonu min 2 % tak, aby se zabránilo usazování tuku. Před zaústěním do lapáku tuku 

je nutné zajistit zklidňující úsek, jehož délka bude minimálně desetinásobek 

jmenovité světlosti přívodního potrubí.  

 

V případě, kdy je ze stavebního nebo provozního důvodu vyžadováno dlouhého 

úseku přítokového potrubí je nutné zřídit opatření, která v této trase zabrání 

usazování a rozkládání tuku.  

Jedná se převážně o potrubí vedená v místnostech s nízkou teplotou vzduchu nebo 

místnosti s náchylností k promrzání jako jsou například sklepy nebo garáže. Tato 

potrubí je nutné tepelně izolovat případně dodatečně vyhřívat na teplotu 25 – 40 °C. 

Teplota se nastavuje v závislosti na ročním období, měla by proto být regulována 

pomocí termostatu a spínání vyhřívaní pomocí časového spínače, aby bylo vyhřívání 

zapnuto pouze v době, kdy potrubím protékají znečištěné odpadní vody.  

 

Lapáky tuku se osazují na kanalizaci tak, aby bylo možné předcházet vzniku 

hygienických problémů. Osazuje se v blízkosti místa, kde odpadní vody vznikají, ale 

zároveň je toto místo dobře přístupné pro čištění, které musí probíhat, aniž by při 

něm byli způsobené hygienické problémy.  

Neměli by být umístěny v nevětraných prostorách ani v dopravních a skladovacích 

plochách. Tyto důvody by měli být při návrhu lapáku tuku zohledněny a případně 

navrženy lapáky, které umožňují odčerpání bez nutnosti otevírání poklopu lapáku 

tuku. 



14 

 

 

Pokud se ustálená hladina v lapáku tuku nachází pod hladinou zpětného vzdutí musí 

se předčištěné odpadní vody odvádět pomocí přečerpávací stanice. 

 

Vždy musí být umožněno větrání lapáku, a to pomocí přítokového potrubí, které je 

větráno hlavním větracím potrubím nad střechu objektu nebo pomocí venkovního 

odvětrávacího potrubí. Větráno musí být taktéž každé připojovací potrubí delší než 

5 m a potrubí na odtoku. Není připuštěno větrání pouze přisávacím ventilem, a to 

z důvodu nezabezpečení dostatečného odvětrání, což by mohlo nést za příčinu 

vniknutí zápachu z lapáku tuku do objektu skrze vodní uzávěry apod. [5] 

Pokud je přítokové potrubí delší než 10 m a nejsou na něj napojena žádná 

samostatně větraná připojovací potrubí, musí se opatřit dodatečným větracím 

potrubím, umístěným co nejblíže lapáku tuku. [1] 

 

Limitní hodnoty zbytkového množství tuku v odpadní vodě jsou většinou stanoveny 

místním kanalizačním řádem. Jedná se o obsah EL od 10 do 100 mg/l. Ovšem 

dosažení těchto hodnot ve skutečnosti není tak snadné. Dobře fungující lapák tuku 

mívá na odtoku kolem 200 mg/l EL.  Dosažení nižších hodnot není s ohledem na 

používané emulgační prostředky reálné. 

 

O provozování lapáku tuku musí být veden provozní deník, do kterého se zapisují 

veškeré činnosti spojené s lapákem tuku jako jsou údržba, odkalení a opravy. Tento 

deník bude včetně dokladů o likvidaci odpadů na požádání předložen vodoprávnímu 

úřadu.  

Kalové prostory a odlučovače tuku by se měli vyprazdňovat a čistit nejméně jednou 

za měsíc, optimálně jednou za dva týdny. Po odstranění nečistot, tuků a olejů 

z lapáku je nutné jeho obsah opět napustit vodou.  

 

 

Pro zajištění lepších hygienických podmínek jsou lapáky tuku osazovány 

v technických podlažích nebo sklepech a z lapáku tuku je vyvedeno potrubí 

například vně budovy, kde dochází pomocí čerpání fekálním vozem k vyprázdnění 

obsahu lapáku, aniž by s ním obsluha přišla do styku nebo byli přilehlé prostory 

znečištěné zápachem či odpadem při jeho transportu.  

 

- Likvidace a čištění otevřeným poklopem – doporučuje se umístit lapák tuku 

v místech, kde otevřený poklop a unikající zápach nebude obtěžovat okolí 
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- Likvidace přímým odsáváním, čištění otevřeným poklopem – do odlučovače 

je instalováno sací vedení, které je vyvedeno mimo lapač tuku. Toto řešení se 

doporučuje v místech, kde by otevření poklopu mohlo ohrozit hygienické 

podmínky. 

- Likvidace přímým odsáváním a manuální čištění integrovaným tlakovým 

zařízením – instalace sacího vedení a spojky. Vysokotlaká čistící jednotka 

napojená na přívod vody se obsluhuje manuálně. Není nutné z důvodu 

likvidace otevírat poklop. Po likvidaci a čištění je nutné manuálně doplnit 

vodu.  

- Likvidace přímým odsáváním a automatické čištění integrovaným tlakovým 

zařízením – instalace sacího vedení a spojky. Vysokotlaká čistící jednotka 

napojená na přívod vody se obsluhuje automaticky. Likvidace a čištění 

probíhá za použití dálkového ovládání. Není nutné z důvodu likvidace 

otevírat poklop. Po likvidaci a čištění se automaticky doplní voda.  

 
Obr. 3 Vybavení lapáku tuku – přímé odsávání a automatické čištění [8] 

 

K biologickému rozpadu tuků se používají biologické látky, které jsou schopny 

rozložit a tím redukovat vrstvy tuku.  

 

K účinnější a rychlejšímu odloučení tuků od odpadní vody dochází za nižších teplot. 

Z tohoto důvodu se využívá výměníku tepla umístěné do nádrže lapáku tuku, kde 

teplo odebírá a tím ochlazuje obsah lapáku.  

 

Při flotaci dochází k probublávání obsahu lapáku, přičemž bublinky vynáší obsažené 

částice na hladinu, kde se postupně vytváří kompaktní vrstva zhuštěného kalu. 

Pomocí vloženého flotátoru se oproti gravitačním lapákům tuku dají snížit odtokové 

koncentrace až na polovinu. 
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Jedná se o podobný druh jako lapák tuku s flotátorem. Je ovšem navíc opatřen o 

elektrody, které pomocí elektrolýzy vytvářejí v celé ploše jemné bublinky vodíku a 

kyslíku, které dokáží vyplavit částečky nerozpuštěných látek nebo kalu. Účinnost je 

ještě vyšší než u lapáků s flotátorem. [4] 

 

Pokud je to možné přednostně navrhujeme lapáky tuku osazené mimo objekt.  

 

Volně stojící lapáky tuku jsou určeny do interiérů nebo do betonových šachet. 

Umisťují se například pod dřez nebo pod podlahu uložen volně na pevný betonový 

podklad, případně na jinou podkladní konstrukci, která může být zděná, ocelová 

nebo například dřevěná. Zařízení lapáku tuku musí být opatřeno pachotěsným 

uzávěrem, aby nedocházelo k nechtěnému úniku zápachu do budovy. 

 
Obr. 4 Lapák tuku osazený pod kuchyňskou linkou [9] 

 

Jsou obetonovány s bočními výztužemi, a proto jsou určeny do míst, kde dochází 

k vyšším zatížení (blízkost budov, opěrných zdí nebo komunikací). Po osazení na 

betonový podklad a připojení se lapák obetonuje. Při obetonování musí být lapák 

napuštěný vodou.  

 

Používají se v místech, kdy hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. 

Plášť šachty a případně i dno je vyztuženo. Před betonováním je nutné mít napojené 

přítokové potrubí a nádrž napuštěnou vodou minimálně do výšky hladiny spodní 

vody. [6] 
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Novodobé lapáky tuku mohou být vyráběny například z polyetylenu nebo 

sklolaminátu, které disponují nízkou hmotností a díky samonosné konstrukci 

tvořenou jedním kusem je možná snadná a rychlá instalace bez potřeby těžké 

zvedací techniky pro manipulaci a bez nákladného obetonování nádrže.  

Nádrže jsou rovněž vhodné pro umístění do terénu s výskytem spodních vod bez 

potřeby rozsáhlé ochrany proti vztlaku v místě instalace.  

Samonosné lapače tuku mohou být i prefabrikované ze železobetonu u kterých není 

nutné dodatečné obetonování na stavbě. Lapáky umístěné v exteriéru do terénu, 

který nepropouští vodu je nutné zajistit stejně jako při výskytu spodní vody. Veškeré 

lapáky musí navíc být chráněny proti mrazu.  

 

Nádrž tohoto lapáku je vyrobena z polyetylenu jako jeden kus. Tento lapák tuku 

disponuje převážně svojí nízkou hmotností (např. lapák jmenovité velikosti NS 4 váží 

79 kg). Jedná se o samonosnou konstrukci, což má za následek snadnou a rychlou 

instalaci, bez potřebí těžké zvedací techniky. Tyto nádrže není nutné obetonovávat. 

Nádrže jsou chráněny proti vysoké hladině spodní vody a jsou vhodné do třídy 

zatížení až D400 – pojezdné nákladními auty.  

Tyto lapáky tuku jsou k dostání ve čtyřech stupních výbavy. Od nízkého komfortu, u 

kterého musí být při likvidaci obsahu lapáku otevřený poklop a všechna práce je 

prováděna manuálně až po prémiový komfort lapáku LipuMax-P-DA u kterého je 

likvidace a čištění prováděné automaticky bez nutného zásahu obsluhy.  

Stupeň výbavy prémiového komfortu zajišťuje likvidaci přímým odsáváním přes sací 

vedení DN65, které je možné z lapáku vést například na fasádu přilehlého objektu, 

kde je dobře přístupný pro čistící vozy. Další výhodou je integrovaná vysokotlaká 

čistící jednotka, která je napojená na přívod vody. Po vyčerpání obsahu tato jednotka 

vyčistí obvod stěn lapáku tuku a dosáhne tím optimálnějšího výsledku. Následně je 

lapák tuku naplněn čistou vodou a připraven tak k dalšímu užívání. Plně 

automatizovaná likvidace probíhá za použití řídící jednotky, která může být 

doplněna o dálkové ovládání. Tato práce probíhá bez jakékoliv nutnosti otevírat 

poklop, čímž se zabrání nechtěnému úniku zápachu. Proto jsou tyto lapáky vhodné 

pro umístění například i ve venkovních stravovacích prostorách. 



18 

 

 
Obr. 5 Lapák tuku LipuMax-P-DA s nejvyšším stupněm výbavy [8] 

 

Tento lapák tuku je určený pro umístění do vnitřních prostor tam, kde jsou zvýšené 

nároky na hygienu a otevření poklopu lapáku tuku by mohlo působit problémy.  

Jedná se o samonosné provedení, tvoří jej plastová nebo nerezová nádrž, ve které 

jsou zabudovány soustavy stěn a přepážek tvořící jednotlivé pracovní prostory. Je 

určen k vnitřní instalaci, a to na podlahu ve sklepních nebo suterénních místnostech 

bez nutného dalšího statického zabezpečení.  

Přestože například lapák s jmenovitou velikostí NS 4 má v průměru 1600 mm a na 

výšku 1600 mm je možné osadit i do místností, které jsou velikostně omezeny 

například šířkou dveří, a to díky možnosti lapák svařovat přímo v místě jeho 

instalace. 

Lapák tuku je vybavený systémem, který umožňuje automatické nebo 

poloautomatické vyprazdňování díky možnosti umístění vyprazdňovací spojky 

například na fasádu daného objektu. Součástí je také systém na doplňování vody, 

čištění a výplach. Celý tento proces je možný provádět bez nutnosti otevírat poklop.  

 

 
Obr. 6 Lapák tuku AS-FAKU FOZ s nejvyšším stupněm výbavy [10] 
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Ve všech provozech, kde dochází k znečištění odpadních vod tuky a oleji, by měl být 

na osazen určitý druh lapáku tuku, který odpadní vodu předčistí před vypuštěním 

do kanalizace.   

Správně navržené lapáky tuku chrání nejen kanalizaci jako takovou, ale zabraňuje i 

škodám na zařízeních a pomáhá při dodržování hygienických podmínek. Osazením 

lapáku tuku můžeme předejít velkým majetkovým ale i nemajetkovým újmám, 

zamezení provozu kuchyně a následné nákladné čištění a opravy.  

Musí být zajištěny všechny podmínky, které lapáky tuku vyžadují. Jedná se zejména 

o vhodné umístění. Lapáky tuku by měli být co nejblíže místu vzniku odpadních vod, 

ale zároveň nesmí při likvidaci a čištění ohrozit hygienické podmínky. Musí být 

zároveň dobře přístupný pro čistící vozy. Dále je nutné zaměřit se na správné 

odvětrání lapáku tuku, které je důležité zvláště kvůli zamezení vniku zápachu do 

budovy nebo míst, kde se zdržují osoby.  

Nejen vhodný návrh, ale i jejich správné provozování je důležité. Ať už se jedná o 

lapák tuku umístěný v interiéru nebo ve vnějším prostředí v terénu, betonový nebo 

sklolaminátový, mají velmi podobné nároky na čištění a údržbu, které by se neměli 

podceňovat. Správný chod lapáku tuku je důležitý pro správný chod celé kanalizační 

soustavy.  
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Řešeným objektem je polyfunkční dům, ve kterém se nachází stravovací provoz 

s ubytováním a jeden soukromý byt. Polyfunkční dům má čtyři nadzemní podlaží, 

přičemž bistro s kuchyní se nachází v 1. NP, následuje ubytování se sedmi pokoji v 

2. NP a přes 3. NP a 4. NP se rozkládá byt. Objekt je nepodsklepený a má kombinace 

dvou střech. Nad 2. NP je navržena střecha plochá vegetační a nad zbývajícími 

částmi objektu se nachází střecha pultová.  

 

Bytová jednotka 3+kk:   5 osob 

Ubytování (lůžek):    11 osob 

Bistro (pracovníků):    4 osoby 

 (strávníků):    50 osob/den 

Qs = qr/d 

Byt:   Qs,byt = 35/350 = 0,1 m3/osobu x den = 100 l/osobu x den 

Ubytování:  Qs,ubyt = 25/365 = 0,068 m3/osobu x den = 68,5 l/osobu x den 

Bistro:   Qs,bistro = 8/345 = 0,023 m3/osobu x směna = 23,0 l/os. x den 

qr – směrné číslo roční spotřeby vody  

- byt: na jednoho obyvatele domu s tekoucí teplou vodou 

- ubytování: většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou 

- bistro: vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla 

d – počet provozních dnů v roce  

- byt: 365 dní – 14 dní dovolená 

- ubytování: 365 dní  

- bistro 365 dní – 20 dní svátky a dovolená 

Qdp = Qs x n 

Qdp,byt = 100 x 5 = 500 l/den 

Qdp,ubyt = 68,5 x 11 = 753,5 l/den 

Qdp,bistro = 23 x 4 = 92 l/den 

Qdmax = Qdp x kd 
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Qdmax,byt = 500 x 1,5 = 750 l/den 

Qdmax,ubyt = 735,5 x 1,5 = 1103,25 l/den 

Qdmax,bistro = 92 x 1,5 = 138 l/den 

Qdp – průměrná denní potřeba vody (l/den) 

kd – součinitel denní nerovnoměrnosti 

Qhmax = (Qdmax/t) x kh  

Qhmax,byt = (750/24) x 2,1 = 63 l/hod 

Qhmax,ubyt = (1103,25/24) x 2,1 = 96,53 l/hod 

Qhmax,bistro = (138/10) x 1,8 = 24,84 l/hod 

Qdmax – maximální denní potřeba vody (l/den) 

t – doba provozu budovy během dne (h) 

kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti  

Qr = qr x n 

Qr,byt = 500x 351 = 175500 l/rok 

Qr,ubyt = 753,5 x 365 = 275028 l/rok 

Qr,bistro = 92 x 345 = 31740 l/rok 

 

QTVdp = Vw,f,day x f  

QTVdp,byt = 40 x 5 = 200 l/den 

QTVdp,ubyt = 28 x 11 = 308 l/den 

QTVdp, bistro = 15 x 50 = 750 l/den 

Vw,f,day – specifická denní potřeba teplé vody na měrnou jednotku (l/mj x den) 

f – počet měrných jednotek (obyvatel, lůžko, jídlo, ..) 

 

Qds = Qs x n 

Qdp,byt = 100 x 5 = 500 l/den 

Qdp,ubyt = 68,5 x 11 = 753,5 l/den 

Qdp,bistro = 23 x 4 = 92 l/den 

Qs – specifická produkce odpadních vod 
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Qms = Qds x kd 

Qmsmax,byt = 500 x 1,5 = 750 l/den = 0,75 m3/hod 

Qmsmax,ubyt = 735,5 x 1,5 = 1103,25 l/den = 1,103 m3/hod 

Qmsmax,bistro = 1991,25 l/den = 1,99 m3/hod 

Qh = (Qms/t) x kh 

Qh, byt = (750/24) x 7,2 = 225 l/hod 

Qh, ubyt = (1103,25/24) x 7,2 = 330,98 l/hod 

Qh, bistro = (138/10) x 7,2 99,36 l/hod 

Qrs = Qds x d 

Qrs, byt = 500 x 351 = 175500 l/rok 

Qrs, ubyt = 753,5 x 365 = 275028 l/rok 

Qrs, bistro = 92 x 345 = 31740 l/rok  

 

Druh plochy A C Ared 

Vegetační střecha 54,21 0,4 21,68 

Oplechování atiky střechy 13,97 1 13,97 

Přístřešek schodiště 22,95 1 22,95 

Střecha nad technickou místností 10,32 1 10,32 

Střech nad skladem 11,73 1 11,73 

Střecha nad 4. NP 98,7 1 98,7 

Parkovací plocha č. 1 125,0 0,8 100,0 

Parkovací plocha č. 2 125,24 0,8 100,19 

Tab. 8 Odvodňované plochy 

Ared,celkem = 379,54 m2 
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Qrd = Ared x h  

Qrd = 379,54 x 0,580 = 220,13 m3/rok 

A – plocha odvodňované plochy (m2) 

C – součinitel odtoku dešťových vod (-) 

Ared – redukovaná plocha (m2) 

h – průměrný roční úhrn srážek pro Brno 

 

Objem budovy V = 1850 m3   (vnější objem vytápěné zóny budovy) 

Celková plocha A = 879,2 m2 (součet vnějších ploch ochlazovaných 

konstrukcí ohraničujících objem budovy) 

Objemový faktor tvaru A/V = 879,2/1850 = 0,475 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θim = 20 °C 

Vnější návrhová teplota v zimním období θe = -12 °C  (Brno) 

Konstrukce Aj U b Ht 

Podlaha na terénu 177,5 0,395 0,45 31,55 

Střecha nad skladem a nad 4NP 87,2 0,145 1 12,65 

Střecha nad 1NP a 2NP 79,2 0,120 1 9,5 

Obvodová zeď 553,7 0,175 1 124,25 

Vstupní dveře 11,6 1,100 1 12,76 

Okna 147,5 0,700 1 103,25 

Tab. 9 Měrná tepelná ztráta prostupem 

∑Ai = 879,2 m2 

∑Ht = 293,96 W/K 

HTi = ∑(Aj x Uj x bj) + ∑Aj x ∆Utbm 

HTi = 293,96 + 879,2 x 0,02 = 311,54 W/m2    

Aj – plocha konstrukce ohraničující vytápěný prostor (m2)  

Uj – součinitel prostupu tepla konstrukce (W/m2 x K)  

bj – teplotní redukční součinitel (-)  

∆Utbm – celkový průměrný vliv tepelných vazeb mezi konstrukcemi (pro objekty 

s důsledně optimalizovanými tepelnými mosty ∆Utbm = 0,02 W/m2 x K) 
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QTi = HTi x (θim - θe) 

QTi = 311,54 x (20 - (-12)) = 9970 W = 9,97 kW 

Va = 0,8 x V 

Va = 0,8 x 1850 = 1480 m3 

Va – zjednodušený vzduchový objem budovy (m3 ) 

Vh = nmin x Va 

Vh = 0,5 x 1480 = 740 m3  

Vh – objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků (m3 ) 

nmin – číslo výměny vzduchu (-) 

QVi = 0,34 x Vh x (θim - θe) 

QVi = 0,34 x 740 x (20-(-12)) = 8051 W = 8,05 kW 

QZ = QTi + QVi 

QZ = 9,97 + 8,05 = 18,02 kW 

Pro vytápění objektu byli navrženy dva plynové kotle protherm Gepard Condens, 

každý s jmenovitým výkonem 6,0 – 30,0 kW a průtokem plynu při Pmax 3,2 m3/hod. 

Plynové kotle budou umístěny v technické místnosti v 1NP.  

 

 

Qzr = 
24 × 𝜀 ×𝑒 ×𝑄𝑧 ×𝐷

𝑡𝑖−𝑡𝑒
 

Qzr = 
24 × 0,85 × 1 ×18,02 ×3640,8

20−(−12)
 = 41,824 MWh/rok 

ε – součinitel vyjadřující nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací 

e – přerušované vytápění během noci 

Qz – tepelné ztráty budovy (kW) 

ti – výpočtová vnitřní teplota (°C) 

te – výpočtová venkovní teplota (°C) 

D – počet denostupňů 
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D = d x (tis – tes) 

D = 222 x (20 – 3,6) = 3640,8  

d – počet dní otopného období 

tis – průměrná vnitřní teplota 

tes – průměrná venkovní teplota v otopném období 

Qv,skut = 
𝑄𝑧𝑟

𝜂𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗 𝑥 𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟
 

Qv,skut = 
41,824

0,9 x 0,99
 = 46,94 MWh/rok 

ɳzdroj - účinnost výroby 

ɳdistr - ztráta v distribuční síti 

Pv = 3600 x 
𝑄𝑣,𝑠𝑘𝑢𝑡

𝐻
  

Pv = 3600 x 
46,94

34,08
 = 4958,45 m3/rok 

H – výhřevnost zemního plynu (MJ/m3) 
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Q2t = n x Q2p 

Mytí osob:     11 x 2,5 = 27,5 kWh 

Úklid ubytování:    1,28 x 0,8 = 1,024 kWh 

Vaření a mytí nádobí:   50 x 0,15 = 7,5 kWh 

Úklid bistro:     1,35 x 0,8 = 1,08 kWh 

Celkem:     37,104 kWh 

Q2p - teplo odebrané z ohřívače během periody na měrnou jednotku (kWh/per) 

Q2z = Q2t x z 

Q2z = 37,1 x 0,6 = 22,26 kWh 

z - koeficient vyjadřující odhad tepelných ztrát při ohřevu a distribuci teplé vody 

Q1p = Q2t + Q2z 

Q1p = 37,1 + 22,26 = 59,36 kWh 

Čas 
využití 

(%) 

Q2t 

 (kWh) 

Q2z  

(kWh) 

Q1p 

 (kWh) 

0-5 5 1,86 1,11 2,97 

5-13 40 14,84 8,90 23,74 

13-16 15 5,57 3,34 8,90 

16-22 35 12,99 7,79 20,78 

22-24 5 1,86 1,11 2,97 

celkem 100 37,10 22,26 59,36 

Tab. 10 Rozdělení teoretické potřeby tepla během časové periodicity - 

bistro 
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Obr. 5 Křivka odběru a dodávky tepla a určení ∆Qmax – bistro a ubytování 

Vz = 
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑐 × ∆𝑡
  

Vz = 
7,158

1,163 ×(55−10)
 = 0,137 m3 

Q1n = 
𝑄1𝑝

24
 

Q1n = 
59,36

24
 = 2,47 kW 

Na základě výpočtu navrhuji stacionární zásobníkový ohřívač teplé vody Okce 200 

S o objemu 210 l, který bude napojen na elektrickou síť. 

Pojistný ventil na přívodu studené vody do zásobníkového ohřívače navrhuji se 

jmenovitou světlostí DN20, který vyhovuje pro ohřívače s objemem do 400 l.  
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Q2t = n x Q2p 

Q2t = 5 x 4,3 = 21,5 kWh 

Q2p - teplo odebrané z ohřívače během periody na měrnou jednotku (kWh/per) 

Q2z = Q2t x z 

Q2z = 21,5 x 0,6 = 12,9 kWh 

z - koeficient vyjadřující odhad tepelných ztrát při ohřevu a distribuci teplé vody 

Q1p = Q2t + Q2z 

Q1p = 21,5 + 12,9 = 34,4 kWh 

Čas využití 

(%) 

Q2t  

(kWh) 

Q2z  

(kWh) 

Q1p  

(kWh) 

0-4 5 1,08 0,65 1,72 

4-12 25 5,38 3,23 8,60 

12-15 20 4,30 2,58 6,88 

15-21 35 7,53 4,52 12,04 

21-24 15 3,23 1,94 5,16 

celkem 100 21,50 12,90 34,40 

Tab. 11 Rozdělení teoretické potřeby tepla během časové periodicity – 

bytová jednotka 

 

Obr. 6 Křivka odběru a dodávky tepla a určení ∆Qmax – bytová jednotka 
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Vz = 
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑐 × ∆𝑡
  

Vz = 
4,3

1,163 ×(55−10)
 = 0,082 m3 

Q1n = 
𝑄1𝑝

24
 

Q1n = 
34,4

24
 = 1,43 kW 

Na základě výpočtu navrhuji stacionární zásobníkový ohřívač teplé vody Okce 200 o 

objemu 200 l, který bude napojen na elektrickou síť. 

Pojistný ventil na přívodu studené vody do zásobníkového ohřívače navrhuji se 

jmenovitou světlostí DN15, který vyhovuje pro ohřívače s objemem do 200 l.  

 

Qww = K x √∑ 𝐷𝑈 

K – součinitel odtoku (l0,5/s0,5 ) 

∑DU – součet výpočtových odtoků (l/s) 

Qtot = Qww + Qc + Qp 

Qc – trvalý průtok trvající déle než 5 min (l/s) 

Qp – čerpaný průtok (l/s) 

Zařizovací předmět Výpočtový odtok DU min DN 

WC Záchodová mísa 2 100 

U Umyvadlo 0,5 50 

Um Umývátko 0,3 40 

VL Výlevka 2,5 100 

Sk Sprchový kout 0,8 50 

Va Koupací vana 0,8 50 

DJ Kuchyňský dřez 0,8 50 

AP Automatická pračka 0,8 50 

MN Myčka nádobí 0,8 50 

Pi Pisoár 0,5 50 

VP Podlahová vpust DN100 2 100 

Tab. 12 Výpočtové odtoky a min DN 
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úsek WC MN AP U Um DJ Va Sk Pi Qww Qtot Qmax DN 

2NP    1      0,50 0,50 0,80 50 

    1    1  0,73 0,73 0,80 50 

 1   1    1  2,00 2,00 2,50 100 

1NP 1         2,00 2,00 2,50 100 

 2         2,00 2,00 2,50 100 

Tab. 13 Dimenzování připojovacího potrubí na stoupačce S1 

úsek WC MN AP U Um DJ Va Sk Pi Qww Qtot Qmax DN 

1NP       1           0,50 0,50 0,80 50 

        1         1 0,70 0,70 0,80 50 

        1         2 0,86 0,86 1,50 70 

  1                 2,00 2,00 2,50 100 

Tab. 14 Dimenzování připojovacího potrubí na stoupačce S2 

úsek WC MN AP U Um DJ Va Sk Pi Qww Qtot Qmax DN 

2NP       1           0,50 0,50 0,80 50 

        1       1   0,73 0,73 0,80 50 

  1     1       1   2,00 2,00 2,50 100 

Tab. 15 Dimenzování připojovacího potrubí na stoupačce S3 

úsek WC MN AP U Um DJ Va Sk Pi Qww Qtot Qmax DN 

2NP       1           0,50 0,50 0,80 50 

        1       1   0,73 0,73 0,80 50 

  1     1       1   2,00 2,00 2,50 100 

Tab. 16 Dimenzování připojovacího potrubí na stoupačce S3a 

úsek WC MN AP U Um DJ Va Sk Pi Qww Qtot Qmax DN 

1NP     1     0,38 0,38 0,80 50 

    1 1     0,63 0,63 0,80 50 

 1   1 1     2,00 2,00 2,50 100 

 2   1 1     2,00 2,00 2,50 100 

Tab. 17 Dimenzování připojovacího potrubí na stoupačce S5 
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úsek WC MN AP U Um DJ Va Sk Pi Qww Qtot Qmax DN 

3NP   1               0,80 0,80 0,80 50 

    1       1       0,89 0,89 1,50 70 

2NP       1           0,50 0,50 0,80 50 

        1       1   0,73 0,73 0,80 50 

  1     1       1   2,00 2,00 2,50 100 

Tab. 18 Dimenzování připojovacího potrubí na stoupačce S6 

úsek WC MN AP U Um DJ Va Sk Pi Qww Qtot Qmax DN 

2NP    1      0,50 0,50 0,80 50 

    1    1  0,73 0,73 0,80 50 

 1   1    1  2,00 2,00 2,50 100 

Tab. 19 Dimenzování připojovacího potrubí na stoupačce S6a 

úsek WC MN AP U Um DJ Va Sk Pi Qww Qtot Qmax DN 

4NP    1      0,50 0,50 0,80 50 

    1 1     0,63 0,63 0,80 50 

    2 1     0,80 0,80 0,80 50 

   1 2 1     1,01 1,01 1,50 70 

 1  1 2 1     2,00 2,00 2,50 100 

3NP    1      0,50 0,50 0,80 50 

    1 1     0,63 0,63 0,80 50 

    2 1     0,80 0,80 0,80 50 

   1 2 1     1,01 1,01 1,50 70 

 1  1 2 1     2,00 2,00 2,50 100 

2NP    1      0,50 0,50 0,80 50 

    1    1  0,73 0,73 0,80 50 

 1   1    1  2,00 2,00 2,50 100 

Tab. 20 Dimenzování připojovacího potrubí na stoupačce S7 

úsek WC MN AP U Um DJ Va Sk Pi Qww Qtot Qmax DN 

1NP-L      1    0,80 0,80 0,80 50 

      2    0,89 0,89 1,50 75 

1NP-P           1       0,80 0,80 0,80 50 

    1       1       0,89 0,89 1,50 75 

Tab. 21 Dimenzování připojovacího potrubí na stoupačce T1 
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Podlaží WC MN AP U Um DJ Va Sk Pi VL Qww Qtot Qmax DN 

Odpadní potrubí S1 

2. – 1. 1   1    1   2,00 2,00 2,50 100 

1. 3   1    1   2,00 2,00 2,50 100 

Odpadní potrubí S2 

1. 1   1     2  2,00 2,00 2,50 100 

Odpadní potrubí S3 

2. – 1. 1   1    1   2,00 2,00 2,50 100 

1. 2   2    2   2,00 2,00 2,50 100 

Odpadní potrubí S5 

1. 2   2       2,00 2,00 2,50 100 

Odpadní potrubí S6 

3. – 2.  1    1     0,89 0,89 4,00 100 

2. – 1. 1 1  1  1  1   2,00 2,00 4,00 100 

1. 2 1  2  1  2   2,00 2,00 4,00 100 

Odpadní potrubí S7 

4. – 3. 1  1 2 1      2,00 2,00 4,00 100 

3. – 2. 2  2 4 2      2,00 2,00 4,00 100 

2. – 1. 3  2 5 2   1   2,35 2,35 4,00 100 

1. 4  2 6 2   2   2,66 2,66 4,00 100 

Odpadní potrubí S8 

4. – 3.       1    0,80 0,80 4,00 100 

3. - 2.       2    0,89 0,89 4,00 100 

2. – 1.       2   1 2,50 2,50 4,00 100 

Odpadní potrubí T1 

1.  1    3     1,25 1,25 1,50 70 

Tab. 22 Dimenzování odpadních potrubí 

V případě zalomení splaškového odpadního potrubí se provede pomocí dvou kolen 

45° s vloženým mezikusem 250 mm. Těsně před zalomením se provede zvětšení 

jmenovité velikosti na nejbližší vyšší.  

Zvětšení jmenovité světlosti neplatí pro zalomení potrubí S3a, S6a, S7a, protože se 

jedná o potrubí připojovací.  
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úsek WC MN AP U Um DJ Va Sk Pi VL VP Qtot 
sklon 

(%) 
Qmax DN 

S2-S9' 1   1     2   2,00 2,0 9,6 125 

S9'-S2' 1   1     2  1 2,00 2,0 9,6 125 

S2'-S4' 4   2    1 2  1 2,48 2,0 9,6 125 

S4'-S5' 4   3    1 2  1 2,53 2,0 9,6 125 

S5'-S1' 6   5    1 2  1 2,98 2,0 9,6 125 

S1'-S3' 8   7    3 2  1 3,45 2,0 9,6 125 

S3'-S6' 12  2 13 2  2 5 2 1 2 4,69 2,0 9,6 125 

S6'-T2' 14 1 2 15 2 1 2 7 2 1 2 5,08 2,0 9,6 125 

T2'-S2' 14 2 2 15 2 5 2 7 2 1 3 5,36 2,0 9,6 125 

S1-S2' 3   1    1    2,00 2,0 9,6 125 

S9-S9'           1 2,00 2,0 5,9 110 

S4-S4'    1        0,50 2,0 5,9 110 

S5-S5' 2   2        2,00 2,0 9,6 125 

S3-S1' 2   2    2    2,00 2,0 9,6 125 

S10-S8'           1 2,00 2,0 5,9 110 

S8'-S7'       2   1 1 2,00 2,0 9,6 125 

S7'-S10' 4  2 6 2  2 2  1 1 3,17 2,0 9,6 125 

S8-S8'       2   1  2,50 2,0 9,6 125 

S7-S7' 4  2 6 2   2    2,66 2,0 9,6 125 

S6-S6' 2 1  2  1  2    2,00 2,0 9,6 125 

T2-T1'      1      0,80 2,0 5,9 110 

T1'-T3'  1    4      1,40 2,0 5,9 110 

T3'-T2'  1    4     1 2,00 2,0 5,9 110 

T1-T1'  1    3      1,25 2,0 5,9 110 

T3-T3'           1 2,00 2,0 5,9 110 

Tab. 23 Dimenzování svodných potrubí 

Do svodného potrubí S10 je pomocí průtočné sklepní vpusti Kessel DrehFix DN110 

zaústěn také odvod kondenzátu od plynových kondenzačních kotlů umístěných 

v technické místnosti. Přibližná hodnota objemu kondenzátu z jednoho kotle činí 

2,55 l/hod = 0,0007 l/s. Maximální průtok kondenzátu je 0,0014 l/s. 
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Q = i x A x C 

i – intenzita deště (l/s x m2) 

A – půdorysný průmět odvodňované plochy (m2) 

C – součinitel odtoku dešťových vod (-) 

 

Odpadní potrubí i A C Q DN 

D2+D3 0,03 54,21 0,4 0,61 75 

 
D2+D3 0,03 13,97 1 0,42 

Tab. 24 Dimenzování vnitřních odpadních potrubí 

Odpadní potrubí Q Navržený vtok Qvtok DNvtok 

D2+D3 0,61 HL64BH 

s nástavcem HL65H 

a odvod. kroužkem 

HL160 

3,70 75 
D2+D3 0,42 

Tab. 25 Návrh střešních vtoků 

Qvtok – maximální hydraulická kapacita navrženého vtoku (l/s) 

DNvtok – připojovací dimenze navrženého vtoku (mm) 

 

Lw = 
𝑄𝑁𝑂𝑇 × 24000

ℎ1,5   

QNOT = (0,07 – 0,03 x C) x A 

Lw – délka hranatých nouzových přepadů v atice střechy (mm) 

QNOT - odtok srážkových vod pro nouzové odvodnění střechy se dvěma a více vtoky 

(l/s) 

h – výška přepadající vody nad spodní hranou konstrukce nouzového přepadu (mm) 
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Počet vtoků:       2 

Zvolená výška nouzového přepadu:   100 mm 

Odvodňovaná plocha A:     68,18 m2   

QNOT1 = (0,07 – 0,03 x 0,4) x 54,21  

QNOT1 = 3,14 l/s 

QNOT2 = (0,07 – 0,03 x 1) x 13,97  

QNOT2 = 0,56 l/s 

QNOT = QNOT1 + QNOT2  

QNOT = 3,14 + 0,56 = 3,7 l/s 

Lw = 
3,7 × 24000

701,5  = 151,6 mm 

V atice střechy nad 2NP navrhuji dva bezpečnostní přepady s rozměry 200 x 200 mm 

umístěny vždy jeden u každé vpusti.  

 

Úsek Q (l/s) 
Sklon 

(%) 
Qmax (l/s) DN 

D3 – D2‘ (0,61 + 0,42)/2 = 0,515 1 4,2 110 

D2‘ – D1‘ 0,61 + 0,42 = 1,03 1 4,2 110 

D1‘ – D3‘ 1,03 + 0,69 = 1,205 1 4,2 110 

D2 – D2‘ (0,61 + 0,42)/2 = 0,515 1 4,2 110 

Tab. 26 Dimenzování svodných potrubí od vnitřního odpadního potrubí 

Dešťové vody ze střechy nad 2NP a schodištěm budou svedeny přes filtrační šachtu 

do podzemního vsakovacího zařízení č. 1. 

 

Úsek i A C Q 
Sklon 

(%) 

Qmax 

(l/s) 
DN 

D1-D1‘ 0,03 22,95 1 0,69 1 4,2 110 

D7 - D6‘ 0,03 10,32 1 0,31 1 4,2 110 

D6 – D6‘ 0,03 49,35 1 1,48 1 6,8 125 

D5 – D7‘ 0,03 49,35 1 1,48 1 6,8 125 

D4 – D4‘ 0,03 11,73 1 0,35 1 4,2 110 

D6‘ – D7‘ - - - 0,31 + (2,96/2) = 1,79 1 6,8 125 

D7‘ – D4‘ - - - 0,31 + 2,96 = 3,27 1 6,8 125 

D4‘ – D5‘ - - - 3,27 + 0,35 = 3,62 1 6,8 125 

Tab. 27 Dimenzování svodných potrubí od střešních svodů 
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Dešťové vody ze střechy nad 4NP, technickou místností a skladem budou svedeny 

přes filtrační šachtu do podzemního vsakovacího zařízení č. 2. 

 

Úsek i A C Q 
Sklon 

(%) 

Qmax 

(l/s) 
DN 

D9 – D11‘ 0,02 62,50 0,8 1,00 1 5,9 110 

D11 – D11‘ 0,02 62,50 0,8 1,00 1 5,9 110 

D8 – D10‘ 0,02 62,62 0,8 1,00 1 5,9 110 

D10 – D10‘ 0,02 62,62 0,8 1,00 1 5,9 110 

D11‘ – D9‘ - - - 1,00 + 1,00 = 2,00 1 5,9 110 

D10‘ – D9‘ - - - 1,00 + 1,00 = 2,01 1 5,9 110 

D9‘ – D8‘ - - - 2,00 + 2,01 = 4,01 1 5,9 110 

Tab. 28 Dimenzování svodného potrubí od venkovních odvodňovaných 

ploch 

Venkovní odvodňované plochy, které jsou tvořeny parkovacími místy budou 

odvodněny pomocí odvodňovacích žlabů, z kterých budou dále svedeny přes 

odlučovač lehkých kapalin do vsakovacího zařízení č. 3. 

 

VVZ = 0,001 x hd x (Ared + AVZ) – 1 / f x kV x Avsak x tc x 60 

VVZ – retenční objem vsakovacího zařízení 

hd – návrhový úhrn srážky (mm)  

Ared – redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m2) 

Avsak – vsakovací plocha vsakovacího zařízení (m2) 

AVZ – plocha hladiny vsakovacího zařízení (m2) 

f – součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2) 

kv – koeficient vsaku (m/s) 

tc – doba trvání srážky stanovené návrhové periodicity p (min) 

Vsakovací zařízení č. 1 bude vsakovat vody odváděné z vegetační střechy nad 2. NP 

a z přístřešku nad venkovním schodištěm.  

Navrhovaný vsakovací systém:    Wavin Q-Bic 

Rozměry základního prvku (š x d x v):  1200 x 600 x 600 mm 

Retenční objem jednoho bloku:   410 l  

Periodicita srážek p:     0,2 rok-1 (při přetečení dešťové 

nádrže je možný odtok srážkové vody z retenční dešťové nádrže po povrchu terénu 

nebo přepadovým potrubím mimo budovy) 
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Druh plochy A C Ared 

Vegetační střecha 54,21 0,4 21,68 

Oplechování atiky střechy 13,97 1 13,97 

Přístřešek schodiště 22,95 1 22,95 

Tab. 29 Redukovaná půdorysná plocha pro vsakovací zařízení č. 1 

Ared = ∑ A x C 

Ared = 58,60 m2 

A – půdorysný průmět odvodňované plochy (m2) 

C – součinitel odtoku srážkových vod 

viz. Tab. 30 Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení č. 1 

Největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení VVZ = 2,25 m3 = 2250 l. 

Počet bloků ve vsakovacím zařízení: 2250 / 410 = 5,49 

Navrhuji 6 bloků vsakovacího systému o celkovém objemu 2460 l > 2250 l. 

Tpr = 
𝑓 ×𝑉𝑉𝑍

𝑘𝑣 ×𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘
  

Tpr = 
2 ×2,25

0,00001 ×1,32
 

Tpr = 104166,67 s = 28,94 hod 

Tpr = 28,94 hod < 72 hod    Doba prázdnění vyhovuje.  

f – součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2 ) 

VVZ – největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (m3) 

kv – koeficient vsaku (m/s) 

Avsak – vsakovací plocha vsakovacího zařízení (zjednodušeně plocha propustného 

dna vsakovacího zařízení (m2) 

Vsakovací zařízení č. 1 navrhuji z 6 bloků systému Wavin Q-Bic v jedné vrstvě. 

Celkový rozměr vsakovacího systému je 2,4 x 1,8 x 0,6 m. 

Vsakovací zařízení č. 2 bude vsakovat vody odváděné ze střechy nad 4. NP a ze 

střechy nad technickou místností a skladem v 1. NP. 
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Navrhovaný vsakovací systém:    Wavin Q-Bic 

Rozměry základního prvku (š x d x v):  1200 x 600 x 600 mm 

Retenční objem jednoho bloku:   410 l  

Periodicita srážek p:     0,2 rok-1 (při přetečení dešťové 

nádrže je možný odtok srážkové vody z retenční dešťové nádrže po povrchu terénu 

nebo přepadovým potrubím mimo budovy) 

Druh plochy A C Ared 

Střecha nad technickou místností 10,32 1 10,32 

Střech nad skladem 11,73 1 11,73 

Střecha nad 4. NP 98,7 1 98,7 

Tab. 31 Redukovaná půdorysná plocha pro vsakovací zařízení č. 2 

Ared = ∑ A x C 

Ared = 120,75 m2 

A – půdorysný průmět odvodňované plochy (m2) 

C – součinitel odtoku srážkových vod 

viz. Tab. 32 Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení č. 2 

Největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení VVZ = 5,09 m3 = 5090 l. 

Počet bloků ve vsakovacím zařízení: 5090 / 410 = 12,41  

Navrhuji 16 bloků vsakovacího systému o celkovém objemu 6560 l > 5090 l. 

Tpr = 
𝑓 ×𝑉𝑉𝑍

𝑘𝑣 ×𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘
  

Tpr = 
2 ×5,09

0,00001 ×5,76
 

Tpr = 176736,11 s = 49,09 hod 

Tpr = 49,09 hod < 72 hod    Doba prázdnění vyhovuje.  

f – součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2 ) 

VVZ – největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (m3) 

kv – koeficient vsaku (m/s) 

Avsak – vsakovací plocha vsakovacího zařízení (zjednodušeně plocha propustného 

dna vsakovacího zařízení (m2) 

Vsakovací zařízení č. 2 navrhuji z 16 bloků systému Wavin Q-Bic a to ve dvou vrstvách 

po osmi blocích. Celkový rozměr vsakovacího systému je 2,4 x 2,4 x 1,2 m. 
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Vsakovací zařízení č. 3 bude vsakovat vody odváděné z parkovacích ploch 

umístěných na pozemku v okolí areálové komunikace. 

Vstupní hodnoty: 

Navrhovaný vsakovací systém:    Wavin Q-Bic 

Rozměry základního prvku (š x d x v):  1200 x 600 x 600 mm 

Retenční objem jednoho bloku:   410 l  

Periodicita srážek p:     0,2 rok-1 (při přetečení dešťové 

nádrže je možný odtok srážkové vody z retenční dešťové nádrže po povrchu terénu 

nebo přepadovým potrubím mimo budovy) 

Druh plochy A C Ared 

Parkovací plocha č. 1 125,0 0,8 100,0 

Parkovací plocha č. 2 125,24 0,8 100,19 

Tab. 33 Redukovaná půdorysná plocha pro vsakovací zařízení č. 3 

Ared = ∑ A x C 

Ared = 200,19 m2 

A – půdorysný průmět odvodňované plochy (m2) 

C – součinitel odtoku srážkových vod 

viz. Tab. 34 Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení č. 3 

Největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení VVZ = 8,57 m3 = 8570 l. 

Počet bloků ve vsakovacím zařízení: 8570 / 410 = 20,9 

Navrhuji 24 bloků vsakovacího systému o celkovém objemu 8932 l > 8360 l. 

Tpr = 
𝑓 ×𝑉𝑉𝑍

𝑘𝑣 ×𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘
  

Tpr = 
2 ×8,57

0,00001 ×8,64
 

Tpr = 198379,63 s = 55,11 hod 

Tpr = 55,11 hod < 72 hod    Doba prázdnění vyhovuje.  

f – součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2 ) 

VVZ – největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (m3) 

kv – koeficient vsaku (m/s) 

Avsak – vsakovací plocha vsakovacího zařízení (zjednodušeně plocha propustného 

dna vsakovacího zařízení (m2) 

Vsakovací zařízení č. 2 navrhuji z 24 bloků systému Wavin Q-Bic a to ve dvou vrstvách 

po dvanácti blocích. Celkový rozměr vsakovacího systému je 4,8 x 1,8 x 1,2 m. 
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Tab. 30 Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 32 Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 34 Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení č. 3
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X = X1 + X2 

X1 = 
ℎ+0,5

15 × 𝑘𝑣
0,25 + 2 

h – rozdíl výšek mezi maximální hladinou vody ve vsakovacím zařízení a úrovní 

podzemního podlaží (m) 

kv – koeficient vsaku (m x s-1) 

X2 – rozšíření dna výkopu (m) 

X1 = 
0+0,5

15 × (5 × 10−5)0,25 + 2 

X1 = 2,40 m 

X = 2,40 + 0,5 = 2,90 m 

Vzdálenost vsakovacího zařízení č. 1 od budovy Xvsak1 = 5,48 m  

Xvsak1 = 5,48 > 2,90 m  Vzdálenost vsak. zařízení č. 1 od budovy vyhovuje. 

Vzdálenost vsakovacího zařízení č. 2 od budovy Xvsak2 = 8,99 m  

Xvsak2 = 8,99 > 2,90 m  Vzdálenost vsak. zařízení č. 2 od budovy vyhovuje. 

Vzdálenost vsakovacího zařízení č. 3 od budovy Xvsak3 = 29,08 m  

Xvsak3 = 29,08 > 2,90 m Vzdálenost vsak. zařízení č. 3 od budovy vyhovuje. 
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Pro zajištění co možná nejvyšší čistoty vody, která odtéká do vsakování bude 

navrhnuta předřazená čistící jednotka – odlučovač lehkých kapalin. Odlučovač zbaví 

vodu ropných látek, které se mísí s dešťovou vodou na parkovacích plochách, a tak 

předčistí vodu, která bude následně svedena do vsakovacího zařízení č. 3. 

NS = (Qr x fx x Qs) x fd 

NS – nominální velikost odlučovače lehkých kapalin  

Qr – maximální odtok dešťových vod (l/s) 

fx – přetěžující součinitel zohledňující nepříznivé podmínky pro odlučování (fx = 1) 

Qs – maximální odtok odpadních vod (Qs = 0 l/s) 

fd – součinitel hustoty pro danou lehkou kapalinu (dešťové vody z parkoviště fd = 1) 

Druh plochy A C i Qr 

Parkovací plocha č. 1 125,0 0,8 0,02 2,0 

Parkovací plocha č. 2 125,24 0,8 0,02 2,0 

Tab. 35 Stanovení maximálního odtoku dešťových vod pro OLK 

Qr = ∑(A x C x i) = 4,0 l/s 

NS = (4 x 1 x 0) x 1 = 4,0   NS = 6 

Odlučovací zařízení musí mít začleněn lapák kalu jehož objem se stanovuje dle 

očekávaného množství kalu. Pro prostor parkoviště se určuje jako stonásobek 

jmenovité velikosti odlučovače lehkých kapalin.  

V = 100 x 4 = 400 l 

Navrhuji odlučovač lehkých kapalin ASIO AS-TOP 6 VFS EO/PB-SV. Jedná se o dvě 

podzemní nádrže. V první nádrži se nachází gravitačně koalescenční filtr a prostor 

pro osazování kalu. V druhé nádrži se nachází dočišťovací sorpční filtr. Nádrže jsou 

plastové dvouplášťové pro vybetonování meziprostoru.  
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Materiál vnitřního vodovodu:    PP-RCT EVO 

Materiál venkovního vodovodu:    PE100 SDR11 

Teplota studené vody:     10 °C 

Teplota teplé vody:       55 °C 

QD = √∑(𝑄𝐴
2 × 𝑛) 

QD = ∑(QA x √𝑛 ) 

QA – jmenovitý výtok jednotlivými druhy odběrných míst (l/s) 

n – počet odběrných míst stejného druhu 

∆𝒑𝒆𝒙𝒕 = 𝒍 × 𝑹 + (𝝆 × 𝒗𝟐  𝟐𝟎𝟎𝟎⁄  ) × ∑𝜻

R – délková tlaková ztráta třením v potrubí (kPa/m) 

l – délka potrubí (m) 

⍴ - hustota vody (kg/m3) 

v – průtočná rychlost v potrubí (m/s) 

∑ζ – součet součinitelů místního odporu 

∆pRF = ∑(l x R + ∆pF) 

∆pF = 
𝑣2

2000
 ×  ⍴ ×  ∑𝜉 

l – délka příslušného úseku potrubí (m) 

R – délková tlaková ztráta třením příslušném úseku potrubí (kPa/m) 

∆pF – tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušném úseku potrubí (kPa) 

v – průtočná rychlost v příslušném úseku potrubí (m/s) 

⍴ - hustota vody v příslušném úseku (kg/m3) 

ξ – součinitel místního odporu tvarovek a armatur (-) 
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pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∑∆pWM + ∑∆pAp + ∆pRF 

pdis – dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad (kPa) 

pminFl – minimální požadovaný hydrodynamický přetlak u nejvyšší výtokové armatury 

(kPa) 

∆pe – tlaková ztráta způsobená rozdílem mezi výškovou úrovní nejvyšší a 

nejvzdálenější armatury a místa napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad (kPa)  

∑∆pWM – součet tlakových ztrát vodoměrů na trase od napojení vodovodní přípojky 

na vodovodní řad po nejvzdálenější a nejvyšší odběrné místo (kPa) 

∑∆pAp – součet tlakových ztrát napojených zařízení např. průtokových ohřívačů vody 

nebo zařízení pro úpravu vody, na trase napojení vodovodní přípojky na vodovodní 

řad po nejvzdálenější a nejvyšší odběrné místo (kPa) 

∆pRF – tlakové ztráty v potrubí v trase od napojení vodovodní přípojky na vodovodní 

řad po nejvzdálenější a nejvyšší odběrné místo (kPa) 

označení ZP odběrné místo QA (l/s) 

WC nádržkový splachovač u WC 0,1 

VL 
nádržkový splachovač u výlevky 0,1 

směšovací baterie u výlevky 0,2 

AP bytová automatická pračka 0,2 

MN bytová myčka nádobí 0,1 

U směšovací baterie u umyvadla 0,2 

Um směšovací baterie u umývátka 0,2 

DJ směšovací baterie u kuchyňského dřezu 0,2 

Sk směšovací baterie sprchová 0,2 

Va směšovací baterie vanová  0,3 

Pi tlakový splachovač pisoárové mísy  0,3 

Tab. 36 Jmenovité výtoky studené nebo teplé vody pro výtokové 

armatury 
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úsek Jmenovitý výtok QA (l/s)  
QD 

(l/s) 

da x s 

(mm) 

v 

(m/s) 

l 

 (m) 

R 

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) od do 
0,1 0,2 0,3 

WC MN AP U Um DJ Va 

(1) - HLAVNÍ ROZVOD - Potrubí vedené od dřezu v 3NP po oddělení systémů v technické místnosti 

0 1  1      0,10 20x2,3 0,5 0,54 0,337 0,18 3 0,38 0,56 

1 2  1    1  0,22 20x2,3 1,25 12 1,394 16,73 6,6 5,16 21,88 

2 3  1    1 1 0,37 20x2,3 1,95 0,55 3,49 1,93 1,6 3,04 4,97 

3 4 2 1 2 4 2 1 2 0,75 32x3,6 1,55 0,65 1,194 0,78 4,5 5,41 6,18 

4 5 2 1 2 4 2 1 2 0,75 32x3,6 1,54 11,8 1,194 14,03 8,5 10,08 24,11 

(2) - Potrubí vedené od WC v koupelně 4NP po napojení na rozvod (1) 

0 1 1       0,10 20x2,3 0,54 1,95 0,338 0,66 4,5 0,66 1,31 

1 2 1  1     0,22 20x2,3 1,18 0,52 1,337 0,70 0,6 0,42 1,11 

2 3 1  1 1    0,30 20x2,3 1,61 0,29 2,32 0,68 0,6 0,78 1,46 

3 4 1  1 1 1   0,36 20x2,3 1,93 0,46 3,212 1,46 1,6 2,98 4,44 

4 5 1  1 2 1   0,41 25x2,8 1,39 1,52 1,335 2,03 3,6 3,48 5,51 

5 6 2  2 4 2   0,58 25x2,8 1,96 3,29 2,474 8,14 4 7,68 15,82 

6 7 2  2 4 2  1 0,66 32x3,6 1,37 1,94 0,957 1,86 1,5 1,41 3,26 

(3) – Potrubí vedené od WC v koupelně 3NP po napojení na rozvod (2) 

0 1 1       0,10 20x2,3 0,54 1,95 0,338 0,66 4,5 0,66 1,31 

1 2 1  1     0,22 20x2,3 1,18 0,52 1,337 0,70 0,6 0,42 1,11 

2 3 1  1 1    0,30 20x2,3 1,61 0,29 2,32 0,68 0,6 0,78 1,46 

3 4 1  1 1 1   0,36 20x2,3 1,93 0,46 3,212 1,46 1,6 2,98 4,44 

4 5 1  1 2 1   0,41 25x2,8 1,39 3,36 1,335 4,48 3,6 3,48 7,96 

Tab. 37 Dimenzování potrubí studené vody na stoupačce V1 pro bytovou jednotku 
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úsek Jmenovitý výtok QA (l/s) 
QD 

(l/s) 

da x s 

(mm) 

v 

(m/s) 

l  

(m) 

R 

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) od do 
0,1 0,2 0,3 

WC MN U Um DJ Sk Pi 

(1) - HLAVNÍ ROZVOD - Potrubí vedené od sprchy v místnosti 2.01 v 2NP po oddělení systémů v technické místnosti 

0 1 1       0,10 20x2,3 0,54 1,23 0,338 0,42 3 0,44 0,85 

1 2 1     1  0,30 20x2,3 1,61 1,77 2,32 4,11 2,1 2,72 6,83 

2 3 1  1   1  0,50 25x2,8 1,69 15,3 1,895 28,90 13,1 18,71 47,61 

3 4 2  2   2  0,71 32x3,6 1,47 0,55 1,086 0,60 1,6 1,73 2,33 

4 5 3  3   3  0,87 32x3,6 1,81 8,33 1,563 13,02 5,1 8,35 21,37 

5 6 4  4   4  1,00 32x3,6 2,00 0,2 2,012 0,40 0,6 1,20 1,60 

6 7 5  5   5  1,12 40x4,5 1,48 0,55 0,833 0,46 0,6 0,66 1,12 

7 8 6  6   6  1,22 40x4,5 1,62 0,29 0,98 0,28 1,6 2,10 2,38 

8 9 7  7   7  1,32 40x4,5 1,75 5,29 1,126 5,96 2,1 3,22 9,17 

9 10 7  7   7  1,32 40x4,5 1,75 1,5 1,26 1,89 1,6 2,45 4,34 

10 11 12 1 10 1 4 7 2 2,63 50x5,6 2,22 3,35 1,315 4,41 1,5 3,70 8,10 

11 12 12 1 10 1 4 7 2 2,63 50x5,6 2,22 3,1 1,315 4,08 7,4 18,24 22,31 

(2) – Rozvod studené vody pro místnost 2.06 po napojení na (1) 

0 1 1             0,10 20x2,3 0,54 2,23 0,338 0,75 4,5 0,66 1,41 

1 2 1         1   0,30 20x2,3 1,61 1,01 2,32 2,34 0,6 0,78 3,12 

2 3 1   1     1   0,50 25x2,8 1,69 6,09 1,895 11,54 7,6 10,85 22,39 

(3) – Rozvod studené vody pro místnost 2.08 po napojení na (1) 

0 1 1             0,10 20x2,3 0,54 2,03 0,338 0,69 4,5 0,66 1,34 

1 2 1         1   0,30 20x2,3 1,61 1,01 2,32 2,34 0,6 0,78 3,12 

2 3 1   1     1   0,50 25x2,8 1,69 6,43 1,895 12,18 7,6 10,85 23,04 

Tab. 38 Dimenzování potrubí studené vody na stoupačce V1 pro bistro a ubytování
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úsek Jmenovitý výtok QA (l/s) 
QD 

(l/s) 

da x s 

(mm) 

v 

(m/s) 

l  

(m) 

R 

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) od do 
0,1 0,2 0,3 

WC MN U Um DJ Sk Pi 

(4) – Rozvod studené vody pro místnost 2.13 po napojení na (1) 

0 1 1       0,10 20x2,3 0,54 1,28 0,338 0,43 3 0,44 0,87 

1 2 1     1  0,30 20x2,3 1,61 1,88 2,32 4,36 2,1 2,72 7,08 

2 3 1  1   1  0,50 25x2,8 1,69 5,15 1,895 9,76 7,6 10,85 20,61 

(5) – Rozvod studené vody pro místnost 2.23 po napojení na (1) 

0 1 1             0,10 20x2,3 0,54 1,13 0,338 0,38 3 0,44 0,82 

1 2 1         1   0,30 20x2,3 1,61 1,85 2,32 4,29 2,1 2,72 7,01 

2 3 1   1     1   0,50 25x2,8 1,69 6,37 1,895 12,07 7,6 10,85 22,92 

(6) – Rozvod studené vody pro místnost 2.16 po napojení na (1) 

0 1 1             0,10 20x2,3 0,54 0,98 0,338 0,33 3 0,44 0,77 

1 2 1         1   0,30 20x2,3 1,61 2,26 2,32 5,24 2,1 2,72 7,96 

2 3 1   1     1   0,50 25x2,8 1,69 5,09 1,895 9,65 7,6 10,85 20,50 

(7) – Rozvod studené vody pro místnost 2.20 po napojení na (1) 

0 1 1             0,10 20x2,3 0,54 1,18 0,338 0,40 3 0,44 0,84 

1 2 1         1   0,30 20x2,3 1,61 1,81 2,32 4,20 2,1 2,72 6,92 

2 3 1   1     1   0,50 25x2,8 1,69 6,49 1,895 12,30 7,6 10,85 23,15 

Tab. 39 Dimenzování potrubí studené vody na stoupačce V1 pro bistro a ubytování -  pokračování



48 

 

 

úsek Jmenovitý výtok QA (l/s) 
QD 

(l/s) 

da x s 

(mm) 

v 

(m/s) 

l  

(m) 

R 

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) od do 
0,1 0,2 0,3 

WC MN U Um DJ Sk Pi 

(8) – Hlavní rozvod studené vody pro bistro od napojení G.3 po napojení na (1) 

0 1  1      0,10 20x2,3 0,54 0,25 0,338 0,08 3 0,44 0,52 

1 2  1   1   0,30 20x2,3 1,61 8,29 2,32 19,23 6,1 7,91 27,14 

2 3  1   3   0,45 25x2,8 1,52 2,15 1,567 3,37 0,6 0,69 4,06 

3 4  1   4   0,50 25x2,8 1,69 1,38 1,895 2,62 1,6 2,28 4,90 

4 5 2 1 1 1 4   1,04 32x3,6 2,1 1,77 2,154 3,81 1,6 3,53 7,34 

5 6 3 1 2 1 4  2 1,58 40x4,5 2 4,03 1,553 6,26 2,1 4,20 10,46 

6 7 5 1 3 1 4  2 1,69 50x5,6 1,43 13,4 0,593 7,97 6,6 6,75 14,72 

(9) - Rozvod studené vody pro místnost 1.05 od napojení G.2 po napojení na (8) 

0 1         1     0,20 20x2,3 1,07 0,34 1,112 0,38 3 1,72 2,10 

1 2         2     0,28 20x2,3 1,5 3,5 2,045 7,16 4,6 5,18 12,33 

(10) – Rozvod studené vody pro místnost 1.07/1.08 po napojení na (8) 

0 1 1             0,10 20x2,3 0,54 1,01 0,338 0,34 3 0,44 0,78 

1 2 2             0,14 20x2,3 0,75 1,31 0,6 0,79 1,5 0,42 1,21 

2 3 2     1       0,34 20x2,3 1,83 0,19 2,919 0,55 1,6 2,68 3,23 

3 4 2   1 1       0,54 25x2,8 1,83 5,17 2,186 11,30 7,3 12,22 23,53 

(11) – Rozvod studené vody pro místnost 1.02 po napojení na (8) 

0 1 1             0,10 20x2,3 0,54 3,64 0,338 1,23 3 0,44 1,67 

1 2 1           2 0,52 25x2,8 1,76 1,18 2,038 2,40 3,1 4,80 7,21 

2 3 1   1       2 0,72 32x3,6 1,49 3,22 1,112 3,58 4,1 4,55 8,13 

Tab. 40 Dimenzování potrubí studené vody na stoupačce V1 pro bistro a ubytování -  pokračování



49 

 

úsek Jmenovitý výtok QA (l/s) 
QD 

(l/s) 

da x s 

(mm) 

v 

(m/s) 

l  

(m) 

R 

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) od do 
0,1 0,2 0,3 

WC MN U Um DJ Sk Pi 

(12) – Rozvod studené vody pro místnost 1.01 po napojení na (8) 

0 1 1       0,10 20x2,3 0,54 0,66 0,338 0,22 3 0,44 0,66 

1 2 2       0,14 20x2,3 0,75 5,96 0,6 3,58 3,6 1,01 4,59 

2 3 2  1     0,34 20x2,3 1,83 0,38 2,919 1,11 3,1 5,19 6,30 

(13) – Rozvod studené vody pro pisoáry v místnosti 1.02 po napojení na (11) 

0 1             1 0,30 20x2,3 1,61 0,95 2,32 2,20 4 5,18 7,39 

1 2             2 0,42 25x2,8 1,42 1,48 1,387 2,05 3,3 3,33 5,38 

Tab. 41 Dimenzování potrubí studené vody na stoupačce V1 pro bistro a ubytování -  pokračování 
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úsek 
QD 

 (l/s) 

da x s 

(mm) 

v 

 (m/s) 

l  

(m) 

R  

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) od do 

Přívodní potrubí od rozdělení systémů v technické místnosti po přípojku  

12 13 3,38 63x5,8 1,81 37,4 0,685 25,62 2,6 29,87 

Vodovodní přípojka 

13 14 3,38 63x5,8 1,81 6,23 0,685 5,51 12,9 26,62 

 

úsek Jmenovitý výtok QA (l/s) 
QD 

(l/s) 

da x s 

(mm) 

v 

(m/s) 

l 

 (m) 

R 

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) od do 
0,1 0,2 0,3 

WC MN U Um DJ Sk Pi 

Přívod studené vody od rozdělení systémů do ohřívače umístěného v technické místnosti 

0 1   10 1 4 7  1,76 50x5,6 1,49 3,22 0,638 2,05 8 8,88 10,93 

Tab. 42 Dimenzování ostatních potrubí studené vody
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úsek Jmenovitý výtok QA (l/s) 
QD 

 (l/s) 

da x s 

(mm) 

v 

(m/s) 

l  

(m) 

R  

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) od do 
0,1 0,2 0,3 

WC MN AP U Um DJ Va 

(1) - Potrubí vedené od dřezu v 3NP po napojení na zásobníkový ohřívač v místnosti 3.04 

0 1      1  0,20 20x2,3 1,07 11,63 0,908 10,56 10,5 6,01 16,57 

1 2    4 2 1 2 0,68 32x3,6 1,41 0,9 0,833 0,75 7,5 7,46 8,21 

(2) - Potrubí vedené od U v koupelně 4NP po napojení na rozvod (1) 

0 1       1       0,20 20x2,3 1,1 0,294 0,925 0,27 3 1,82 2,09 

1 2       1 1     0,28 20x2,3 1,5 0,455 1,743 0,79 0,6 0,68 1,47 

2 3       2 1     0,35 20x2,3 1,9 1,523 2,633 4,01 4,6 8,30 12,31 

3 4       4 2     0,49 25x2,8 1,67 2,094 1,545 3,24 4 5,58 8,81 

4 5       4 2   2 0,65 32x3,6 1,35 2,529 0,78 1,97 3 2,73 4,71 

(3) – Potrubí vedené od U v koupelně 3NP po napojení na rozvod (2) 

0 1    1    0,20 20x2,3 1,1 0,294 0,925 0,27 3 1,82 2,09 

1 2    1 1   0,28 20x2,3 1,5 0,455 1,743 0,79 0,6 0,68 1,47 

2 3    2 1   0,35 20x2,3 1,9 3,165 2,633 8,33 4,6 8,30 16,64 

(4) – Potrubí vedené od Va v koupelně 3NP po napojení na rozvod (2) 

0 1             1 0,30 20x2,3 1,6 3,072 1,947 5,98 8,5 10,88 16,86 

1 2             2 0,42 25x2,8 1,46 1,695 1,167 1,98 1,5 1,60 3,58 

Tab. 43 Dimenzování potrubí teplé vody na stoupačce V1 pro bytovou jednotku
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úsek Jmenovitý výtok QA (l/s) 
QD  

(l/s) 

da x s 

(mm) 

v 

(m/s) 

l  

(m) 

R  

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) od do 
0,1 0,2 0,3 

WC MN U Um DJ Sk Pi 

(1) - HLAVNÍ ROZVOD - Potrubí vedené od sprchy v místnosti 2.20 v 2NP po zásobníkový ohřívač v technické místnosti 

0 1      1  0,20 20x2,3 1,07 2,678 0,908 2,43 4,5 2,58 5,01 

1 2   1   1  0,40 25x2,8 1,35 1,33 1,041 1,38 1,6 1,46 2,84 

2 3   2   2  0,57 25x2,8 1,93 8,54 2,012 17,18 3,6 6,70 23,89 

3 4   3   3  0,69 32x3,6 1,43 9,55 0,855 8,17 5,1 5,21 13,38 

4 5   4   4  0,80 32x3,6 1,66 1,05 1,125 1,18 1,6 2,20 3,39 

5 6   5   5  0,89 32x3,6 1,84 8,36 1,361 11,38 5,1 8,63 20,01 

6 7   6   6  0,98 32x3,6 1,94 1,23 1,633 2,01 0,6 1,13 3,14 

7 8   7   7  1,06 40x4,5 1,4 5,24 0,625 3,28 2,1 2,06 5,33 

8 9   7   7  1,06 40x4,5 1,4 1,6 0,625 1,00 0,6 0,59 1,59 

9 10   10 1 4 7  1,76 50x5,6 1,49 5,93 0,532 3,15 11 12,21 15,37 

(2) – Rozvod teplé vody pro místnost 2.23 po napojení na (1) 

0 1           1   0,20 20x2,3 1,07 2,42 0,908 2,20 4,5 2,58 4,77 

1 2     1     1   0,40 25x2,8 1,35 5,13 1,041 5,34 7,6 6,93 12,27 

(3) – Rozvod teplé vody pro místnost 2.01 po napojení na (1) 

0 1           1   0,20 20x2,3 1,07 2,34 0,908 2,12 4,5 2,58 4,70 

1 2     1     1   0,40 25x2,8 1,35 5,45 1,041 5,67 7,6 6,93 12,60 

Tab. 44 Dimenzování potrubí teplé vody na stoupačce V1 pro bistro a ubytování
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úsek Jmenovitý výtok QA (l/s) 
QD  

(l/s) 

da x s 

(mm) 

v 

(m/s) 

l  

(m) 

R 

 (kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) od do 
0,1 0,2 0,3 

WC MN U Um DJ Sk Pi 

(4) – Rozvod teplé vody pro místnost 2.06 po napojení na (1) 

0 1      1  0,20 20x2,3 1,07 1,58 0,908 1,43 3 1,72 3,15 

1 2   1   1  0,40 25x2,8 1,35 6,2 1,041 6,45 7,6 6,93 13,38 

(5) – Rozvod teplé vody pro místnost 2.08 po napojení na (1) 

0 1           1   0,20 20x2,3 1,07 1,58 0,908 1,43 3 1,72 3,15 

1 2     1     1   0,40 25x2,8 1,35 6,43 1,041 6,69 7,6 6,93 13,62 

(6) – Rozvod teplé vody pro místnost 2.13 po napojení na (1) 

0 1           1   0,20 20x2,3 1,07 2,45 0,908 2,22 4,5 2,58 4,80 

1 2     1     1   0,40 25x2,8 1,35 5,24 1,041 5,45 9,1 8,29 13,75 

(7) – Rozvod teplé vody pro místnost 2.16 po napojení na (1) 

0 1           1   0,20 20x2,3 1,07 2,53 0,908 2,30 4,5 2,58 4,87 

1 2     1     1   0,40 25x2,8 1,35 5,11 1,041 5,32 7,6 6,93 12,25 

(8) – Hlavní rozvod teplé vody pro bistro od napojení G.4 po napojení na (1) 

0 1         1     0,20 20x2,3 1,07 8,13 0,908 7,38 9 5,15 12,53 

1 2         3     0,35 20x2,3 1,88 1,99 2,551 5,08 1,6 2,83 7,90 

2 3         4     0,40 25x2,8 1,35 1,41 1,041 1,47 0,6 0,55 2,01 

3 4     1 1 4     0,80 32x3,6 1,66 2,17 1,125 2,44 0,6 0,83 3,27 

4 5     2 1 4     0,88 32x3,6 1,82 3,2 1,338 4,28 2,1 3,48 7,76 

5 6     3 1 4     0,95 32x3,6 1,97 13,6 1,544 21,00 4,8 9,31 30,31 

Tab. 45 Dimenzování potrubí teplé vody na stoupačce V1 pro bistro a ubytování - pokračování
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úsek Jmenovitý výtok QA (l/s) 
QD 

 (l/s) 

da x s 

(mm) 

v 

(m/s) 

l  

(m) 

R  

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) od do 
0,1 0,2 0,3 

WC MN U Um DJ Sk Pi 

(9) - Rozvod teplé vody pro místnost 1.05 od napojení G.2 po napojení na (8) 

0 1     1   0,20 20x2,3 1,07 0,34 0,908 0,31 3 1,72 2,03 

1 2     2   0,28 20x2,3 1,5 3,35 1,682 5,63 3,6 4,05 9,68 

(10) – Rozvod teplé vody pro místnost 1.07/1.08 po napojení na (8) 

0 1       1       0,20 20x2,3 1,07 0,5 0,908 0,45 4,5 2,58 3,03 

1 2     1 1       0,40 25x2,8 1,35 4,77 1,041 4,97 7,6 6,93 11,89 

Tab. 46 Dimenzování potrubí teplé vody na stoupačce V1 pro bistro a ubytování - pokračování
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Nejvýše položená výtoková armatura: nádržkový splachovač u WC DN15. 

pminFl = 100 kPa 

∆pe = 
ℎ × ⍴ × 𝑔 

1000
  

∆pe = 
8,91 × 1000 × 9,81 

1000
 = 87 kPa 

h – rozdíl mezi výškovou úrovní nejvyšší a nejvzdálenější výtokové armatury a místa 

napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad (m) 

⍴ - hustota vody (kg/m3) 

g – tíhové zrychlení (m/s2) 

Navržený vodoměr pro bytovou jednotku:  

Enbra ER-AM 2,5 (0,008 – 3,125) DN20 

Přetěžovací průtok vodoměru Q4:    3,125 m3/h 

Maximální výpočítaný průtok:    2,70 m3/h 

Navržený vodoměr vyhovuje.  

Tlaková ztráta vodoměru pWMbu = 60 kPa 

Navržený vodoměr pro bistro a ubytování:  

Enbra IBRF 10,0 (0,019 – 12,5) DN32 

Přetěžovací průtok vodoměru Q4:    12,5 m3/h 

Maximální výpočítaný průtok:    9,468 m3/h 

Navržený vodoměr vyhovuje.  

Tlaková ztráta vodoměru pWMbu = 62 kPa 

Navržený domovní vodoměr (přípojka): Enbra IBRF 10,0 (0,019 – 12,5) DN32 

Přetěžovací průtok vodoměru Q4:    12,5 m3/h 

Maximální výpočítaný průtok:    12,168 m3/h 

Navržený vodoměr vyhovuje.  

Tlaková ztráta vodoměru pWMpr = 62 kPa 

V polyfunkčním domě nejsou napojena žádná zařízení. 

∑∆pAp = 0 kPa 

Trasa studené vody s největší tlakovou ztrátou začíná v napojení vodovodní přípojky 

na vodovodní řad a končí napojením nádržkového splachovače u WC v 2.NP.  

Celková tlaková ztráta této větve ∆pRF = 184,51 kPa 
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514 ≥ 100 + 87 + (2 x 62) + 0 + 184,51  

514 kPa ≥ 495,51 kPa 

Navržený rozvod studené vody vyhovuje.  

 

Nejvýše položená výtoková armatura: sprchový kout DN15 

pminFl = 100 kPa 

∆pe = 
ℎ × ⍴ × 𝑔 

1000
  

∆pe = 
8,91 × 1000 × 9,81 

1000
 = 87 kPa 

h – rozdíl mezi výškovou úrovní nejvyšší a nejvzdálenější výtokové armatury a místa 

napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad (m) 

⍴ - hustota vody (kg/m3) 

g – tíhové zrychlení (m/s2) 

Navržený vodoměr pro bytovou jednotku:  

Enbra ER-AM 2,5 (0,008 – 3,125) DN20 

Přetěžovací průtok vodoměru Q4:    3,125 m3/h 

Maximální výpočítaný průtok:    2,70 m3/h 

Navržený vodoměr vyhovuje.  

Tlaková ztráta vodoměru pWMbu = 60 kPa 

Navržený vodoměr pro bistro a ubytování:  

Enbra IBRF 10,0 (0,019 – 12,5) DN32 

Přetěžovací průtok vodoměru Q4:    12,5 m3/h 

Maximální výpočítaný průtok:    9,468 m3/h 

Navržený vodoměr vyhovuje.  

Tlaková ztráta vodoměru pWMbu = 62 kPa 

Navržený domovní vodoměr (přípojka): Enbra IBRF 10,0 (0,019 – 12,5) DN32 

Přetěžovací průtok vodoměru Q4:    12,5 m3/h 

Maximální výpočítaný průtok:    12,168 m3/h 

Navržený vodoměr vyhovuje.  

Tlaková ztráta vodoměru pWMpr = 62 kPa 
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V polyfunkčním domě nejsou napojena žádná zařízení. 

∑∆pAp = 0 kPa 

Trasa teplé vody s největší tlakovou ztrátou začíná v napojení vodovodní přípojky na 

vodovodní řad a končí napojením směšovací sprchové baterie v 2.NP.  

Celková tlaková ztráta této větve ∆pRF = 183,67 kPa 

514 ≥ 100 + 87 + (2 x 62) + 0 + 152,57  

514 kPa ≥ 494,67 kPa 

Navržený rozvod teplé vody vyhovuje.  

 

Materiál požárního vodovodu:  pozinkovaná svařovaná ocel 

Materiál venkovního vodovodu:   PE100 SDR11 

V polyfunkčním domě jsou navrženy dva hadicové systémy pro první zásah o 

jmenovité světlosti hadice D19 délky 30 m. U jednoho hadicového systému se počítá 

s průtokem 0,52 l/s. 

Při stanovení výpočtového průtoku vody pro hašení požáru se uvažuje se 

současným použitím dvou hadicových systémů pro první zásah, pokud se v budově 

nachází pouze jedno stoupací potrubí.   

úsek 
Jmenovitý výtok 

QA (l/s) QD 

(l/s) 

d x s 

(mm) 

v 

(m/s) 

l  

(m) 

R 

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) 
od do 

0,52 

přibývá celkem 

1 2 1 1 0,52 25 1 1,9 0,51 0,97 2,5 1,25 2,22 

2 3 1 2 1,04 32 1,2 16,95 0,6 10,17 26 18,72 28,89 

3 4  2 1,04 63x5,8 0,15 37,4 0,084 3,14 2,6 0,03 3,17 

4 5  2 1,04 63x5,8 0,15 8,05 0,084 0,68 12,9 0,15 0,82 

Tab. 47 Dimenzování potrubí požárního vodovodu 
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Nejvýše položená výtoková armatura:   hadicový systém DN25 

pminFl = 200 kPa 

∆pe = 
ℎ × ⍴ × 𝑔 

1000
  

∆pe = 
7,2 × 1000 × 9,81 

1000
 = 71 kPa 

h – rozdíl mezi výškovou úrovní nejvyšší a nejvzdálenější výtokové armatury a místa 

napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad (m) 

⍴ - hustota vody (kg/m3) 

g – tíhové zrychlení (m/s2) 

Navržený domovní vodoměr (přípojka): Enbra IBRF 10,0 (0,019 – 12,5) DN32 

Přetěžovací průtok vodoměru Q4:    12,5 m3/h 

Maximální výpočítaný průtok:    12,168 m3/h 

Navržený vodoměr vyhovuje.  

Tlaková ztráta vodoměru pWMpr = 62 kPa 

V polyfunkčním domě nejsou napojena žádná zařízení. 

∑∆pAp = 0 kPa 

Trasa požární vody s největší tlakovou ztrátou začíná v napojení vodovodní přípojky 

na vodovodní řad a končí napojením hadicového systému v 2.NP.  

Celková tlaková ztráta této větve ∆pRF = 35,10 kPa 

 

514 ≥ 200 + 71 + 62 + 0 + 35,10  

514 kPa ≥ 368,10 kPa 

Navržený rozvod požárního vodovodu vyhovuje.  
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qt = U x (θstř – θvzd) 

θstř = 
𝜃𝑧𝑎č−𝜃𝑘𝑜𝑛𝑐

2
  

U – součinitel prostupu tepla válcovou stěnou vztažený na jednotku délky (W/m x K), 

hodnoty jsou vztaženy pro potrubí s tepelnou izolací Mirelon PE tloušťky 20 mm dle 

normy ČSN 75 5455 

θstř – střední teplota teplé vody v přívodním potrubí (°C) 

θvzd – teplota vzduchu v okolí přívodního potrubí (°C) 

výpočtové teploty místností a prostor:  Podhled:   θvzd = 15 °C 

       Technická místnost:  θvzd = 15 °C 

       Instalační šachta:  θvzd = 25 °C 

θzač – teplota na výstupu přívodního potrubí teplé vody z ohřívače (θzač = 55 °C) 

θkonc – teplota na spojení přívodního potrubí TV s cirkulačním potrub. (θkonc = 53 °C) 

Typ potrubí Typ izolace Tl. Izolace U θvzd (°C) qt 

20x2,3 

Mirelon PE 20 mm 

0,193 20 6,56 

25x2,8 0,203 15 7,92 

32x3,6 0,243 15 9,48 

32x3,6 0,243 20 8,26 

40x4,5 0,295 15 11,51 

40x4,5 0,25 25 7,25 

50x5,6 0,272 15 10,61 

50x5,6 0,336 25 9,74 

Tab. 48 Délková tepelná ztráta úseku přívodního potrubí 

Qc = 
∑𝑞

𝑐×⍴×∆𝑡
 

q = qt x l 

l = lúsek + larm + lulož 

q – tepelná ztráta úseku přívodního potrubí (W) 

l – celková délka úseku přívodního potrubí, včetně délkových přirážek (m) 

lúsek – skutečná délka úseku přívodního potrubí (m) 

larm – délková přirážka 1,6 m na neizolované armatury (m) 

lulož – délková přirážka na upevnění potrubí (20% délky tepelně izolovaného potrubí 

na upevnění potrubí, u kterého je izolace přerušena) (m)   

c – měrná tepelná kapacita teplé vody (c = 4,1817 kJ/kg x K) 

⍴ - hustota teplé vody (⍴ = 986,17 kg/m3 pro θstř = 54 °C) 

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

přívodního potrubí s cirkulačním potrubím (∆t = 2 K) 
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úsek da x s 

(mm) 

Ɵvzd 

 (°C) 

qt 

 (W) 

lúsek 

(m) 

larm 

(m) 

lulož  

(m) 

lcelk  

(m) 

q   

(W) od do 

0 1 25x2,8 15 7,92 9,87  1,97 11,84 78,14 

1 2 32x3,6 15 9,48 18,95  3,79 22,74 179,59 

2 3 40x4,5 15 11,51 4,09  0,82 4,91 47,06 

3 4 40x4,5 25 7,25 3,97  0,79 4,76 28,78 

Tab. 49 Tepelná ztráta větve stoupačky V1 

úsek da x s 

(mm) 

Ɵvzd 

 (°C) 

qt 

 (W) 

lúsek 

(m) 

larm 

(m) 

lulož  

(m) 

lcelk  

(m) 

q  

 (W) od do 

0 1 20x2,3 20 6,56 5,25  1,05 6,3 34,455 

1 2 25x2,8 15 7,92 1,26  0,25 1,512 9,975 

2 3 32x3,6 15 9,48 6,70  1,34 8,04 63,495 

3 4 32x3,6 20 8,26 12,73 1,6 2,55 16,876 105,175 

Tab. 50 Tepelná ztráta větve stoupačky V2 

úsek da x s 

(mm) 

Ɵvzd 

 (°C) 

qt  

(W) 

lúsek 

(m) 

larm 

(m) 

lulož 

 (m) 

lcelk  

(m) 

q   

(W) od do 

4 5 50x5,6 25 9,74 0,6  0,12 0,72 5,85 

5 6 50x5,6 15 10,61 5,02  1,00 6,02 53,25 

Tab. 51 Tepelná ztráta větve V1+V2 

Celková tepelná ztráta větve V1:    qv = 333,57 W 

Celková tepelná ztráta větve V2:     qv = 213,09 W 

Celková tepelná ztráta větve V1+V2:    qv = 59,097 W 

Celková tepelná ztráta přívodního potrubí:   q = 605,76 W 

Qc = 
605,76

4,1817×986,17×2
 = 0,073 l/s 

Qa = Qc x 
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) 

QV1 = 0,073 x 
333,57

333,57+213,09
 = 0,045 l/s 

QV2 = 0,073 – 0,045 = 0,029 l/s 
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úsek 
Qc  

(l/s) 

da x s 

(mm) 

v  

(m/s) 

l  

(m) 

R  

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) 

C-V1 0,045 16x2,2 0,45 8,11 0,29 2,35 5,5 0,56 2,91 

C-V1+2 0,073 20x2,3 0,39 6,49 0,149 0,97 21,4 1,63 2,59 

T-V1+2 0,073 50x5,6 0,06 5,63 0,0019 0,01 5,2 0,01 0,02 

T-V1 0,045 40x4,5 0,06 8,06 0,0022 0,02 5,2 0,01 0,03 

T-V1 0,045 32x3,6 0,09 18,95 0,0063 0,12 12,4 0,05 0,17 

T-V1 0,045 25x2,8 0,15 9,87 0,0209 0,21 5,2 0,06 0,26 

Tab. 52 Dimenzování cirkulačního potrubí okruhu V1 

úsek Qc (l/s) 
da x s 

(mm) 

v  

(m/s) 

l  

(m) 

R  

(kPa) 

l x R 

(kPa) 
∑ζ 

Δpr 

(kPa) 

lxR + ΔpF 

(kPa) 

C-V2 0,029 16x2,2 0,29 25,56 0,149 3,81 7,5 0,32 4,12 

C-V1+2 0,073 20x2,3 0,39 6,49 0,149 0,97 21,4 1,63 2,59 

T-V1+2 0,073 50x5,6 0,06 5,63 0,0019 0,01 5,2 0,01 0,02 

T-V2 0,029 32x3,6 0,06 18,97 0,0023 0,04 8,9 0,02 0,06 

T-V2 0,029 25x2,8 0,1 1,41 0,0099 0,01 1,6 0,01 0,02 

T-V2 0,029 20x2,3 0,16 5,44 0,0315 0,17 2,2 0,03 0,20 

Tab. 53 Dimenzování cirkulačního potrubí okruhu V2 

Tlaková ztráta okruhu V1:   pv1 = 5,98 kPa 

Tlaková ztráta okruhu V2:   pv2 = 7,02 kPa 

Okruh V2 má největší tlakovou ztrátu. Okruh V1 bude opatřen vyvažovacím ventilem 

STAD-B od firmy IMI. 

Tlaková ztráta ventilu ∆p: 

∆p = pV2 – pV1 

∆p = 7,02 – 5,98 = 1,03 kPa 

Průtok ventilem QV1: 

QV1 = 0,045 l/s 

KV = 36 x 
𝑄𝑉1

√∆𝑝
  

KV = 36 x 
0,045

√1,03
 = 1,586 

Navrhuji vyvažovací ventil STAD-B DN15 – nastavení na 3,2 otáček.  
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H = 
1000×(∆𝑝𝑅𝐹+∑∆𝑝𝐴𝑃)

⍴×𝑔
 

∆pRF – tlakové ztráty v přívodním i cirkulačním potrubí teplé vody nejdelšího okruhu 

(kPa) 

∑∆pAP – součet tlakových ztrát napojených zařízení (kPa)  

H = 
1000×(7,02+0)

986,17×9,81
 = 0,726 m 

Qc = 0,073 l/s = 0,263 m3/hod 

Navrhuji oběhové čerpadlo Grundfos Comfort 15-14 BX PM DACH, které bude 

pracovat s dopravní výškou 0,788 m a průtokem 0,274 m3/hod.  

Veškeré potrubí domovního vodovodu bude izolováno návlekovou izolací Mirelon 

PRO.  

Tloušťka izolace pro potrubí teplé vody bude stanovena dle Vyhlášky č. 193/2007 

následovně:  

Potrubí:   Izolace: 

16 x 2,2 mm   20 mm 

20 x 2,3 mm   20 mm 

25 x 2,8 mm    25 mm 

32 x 3,6 mm    30 mm 

40 x 4,5 mm    40 mm 

50 x 5,6 mm   50 mm 

Tloušťka izolace pro potrubí studené vody je dle ČSN 75 5409 navržena min 13 mm. 

Izolace armatur se provede jako snímatelná. U armatur, kde by izolace ohrožovala 

nebo výrazně ztěžovala jejich funkci se izolace nepožaduje. [7] 
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Pro vytápění objektu byli navrženy dva plynové kotle Protherm Gepard Condens, 

každý s jmenovitým výkonem 6,0 – 30,0 kW a průtokem plynu při Pmax = 3,2 m3/hod. 

Plynové kotle budou umístěny v technické místnosti v 1NP.  

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

V1 - součet objemových průtoků spotřebičů pro přípravu pokrmů a průtokových 

ohřívačů vody v m3/h, 

V2 - součet objemových průtoků lokálních topidel a zásobníkových ohřívačů vody 

v m3/h, 

V3 - součet objemových průtoků všech kotlů včetně kotlů kombinovaných v m3/h, 

V4 - součet objemových průtoků všech technologických plynových spotřebičů a 

plynových spotřebičů ve velkokuchyních v m3/h, 

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

K2 - koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V2 (K2 = n-0,15), 

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

K4 - koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V4, který se stanovuje 

individuálně 

n - počet spotřebičů, které jsou zásobovány plynem z příslušného úseku potrubí 

Vr = 0 x 0 + 0 x 0 + 2-0,1  x (3,2 + 3,2) + 0 x 0 = 5,97 m3/hod 

V polyfunkčním objektu budou osazeny dva plynové kondenzační kotle, které 

v zimním období poběží současně.  

Součtový průtok Vs = 2 x 3,2 = 6,4 m3/hod 

 

𝐷 = 𝐾 × √
V𝑟

1,82×𝐿𝑒

(𝑝𝑧+100)2−(𝑝𝑘+100)2

4,8

  

D - výpočtový vnitřní průměr plynovodu (mm) 

Vr - redukovaný odběr plynu (m3/h) 

Le - ekvivalentní délka plynovodu (m) 

pz - přetlak na začátku přípojky (kPa) 

pk - přetlak na konci přípojky (kPa) 

K - konstanta, pro zemní plyn K = 13,8 

Le = 16,10 + (1,3 + 0,7 + 0,5 + 0,4) = 19,0 m 

D = 13,8 × √
6,41,82×19,00

(300+100)2−(295+100)2

4,8

 = 9,16 mm  
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min světlost přípojky STL DN = 25 mm (plastové potrubí) 

Středotlaká plynovodní přípojka je navržena v potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm. 

𝑉𝑠𝑘𝑢𝑡 =  
𝑉𝑠

𝑝
  

Vs – odběr plynu (m3/hod) 

p – absolutní tlak plynu v přípojce (bar) 

Vskut =  
6,4

2
 = 3,2 m3/hod 

𝑣 =
4×𝑉𝑠𝑘𝑢𝑡

𝜋×𝑑2
  

v =
4×(

3,2

3600
)

π×(0,032−2×0,003)2 = 1,67 m/s 

Maximální povolená rychlost proudění středotlakých plynovodních přípojek je 20 

m/s.  

20 m/s > 1,67 m/s  

Navržené potrubí vyhovuje. 

 

∆pL = ∆pc/(L+∑le) 

∆pL – tlaková ztráta v ležatém potrubí domovního plynovodu  

Δpc - celková ztráta tlaku v ležatém potrubí domovního plynovodu (Pa), která má 

dovolenou hodnotu Δpc = 100 Pa 

L -  skutečná délka ležatého potrubí (m) - délka od hlavního uzávěru plynu až 

k nejvzdálenějšímu spotřebiči (bez stoupacího vedení) 

Σle  -   součet ekvivalentních délkových přirážek pro tvarovky a armatury (m) 

T-kusů (odbočení) (le = 1,3 m):  1  

Kolen  (le = 0,7 m):    3 

Kulových kohoutů (le = 0,5 m):  3 

Redukcí (le = 0,4 m ):    2 

L = 44,21 m 

∑le = 1 x 1,3 + 3 x 0,7 + 3 x 0,5 + 2 x 0,4 = 5,7 m 

∆pL = 
100

44,21+5,7
 = 2,00 Pa/m  
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DN 

Ztráta tlaku 

Δp 

Pa/m 

5 4 3 2 1 0,667 0,5 0,4 0,33 0,25 0,2 

Redukovaný odběr plynu 

Vr 

m3/h 

15 1,81 1,62 1,40 1,14 0,81 0,66 0,57 0,51 0,46 0,40 0,36 

20 3,71 3,32 2,87 2,34 1,66 1,34 1,17 1,05 0,95 0,83 0,74 

25 6,48 5,79 5,02 4,10 2,90 2,37 2,05 1,83 1,66 1,45 1,30 

32 12,00 10,70 9,30 7,59 5,37 4,38 3,80 3,40 3,03 2,68 2,40 

40 21,00 18,80 16,20 13,30 9,38 7,66 6,63 5,93 5,39 4,69 4,19 

50 36,60 32,80 28,40 23,20 16,40 13,40 11,60 10,40 9,41 8,19 7,33 

Tab. 54 Ztráty tlaku v závislosti na jmenovité světlosti potrubí a 

redukovaném odběru ZP 

Jmenovitá světlost potrubí DN se stanoví z tabulky podle ztráty tlaku (stejná nebo 

nejblíže nižší)  Δp a k ní (stejná nebo nejblíže vyšší) hodnota redukovaného odběru 

plynu Vr (nebo součtového průtoku Vs). 

Pro součtový průtok plynu pro oba dva kotle dohromady Vs = 6,4 m3/hod vyhovuje 

DN32. Pro průtok plynu jednotlivě ke každému kotli 3,2 m3/hod vyhovuje DN25. Pro 

venkovní vedení domovního plynovodu navrhuji potrubí PE100 SDR11 40 x 3,7 mm. 

Pro vnitřní vedení domovního plynovodu navrhuji svařovanou ocel DN32 pro hlavní 

rozvod a k jednotlivým kotlům ocelové potrubí DN25. 

𝑉𝑜 =
𝑉𝑠

𝑎×(1+
𝑝2

100000
)
  

Vs – součtový průtok plynu (m3/h) 

p2 – výstupní přetlak za regulátorem (Pa) 

a – konstanta (při provozu hořáků 0-100% je a=360) 

Bude osazen regulátor tlaku B10 NG s maximálním průtokem 11 m3/hod, jehož 

výstupní tlak je 20 mbar = 2000 Pa  

𝑉𝑜 =  
6,4

360×(1+
2000

100000
)
 = 0,0174 m3 

Typ a rozměr potrubí Délka (m) Plocha (m2) Objem (m3) 

PE100 SDR11 40x3,7 mm 48,7 0,000835 0,0406 

Svařovaná ocel DN32 1,1 0,000102 0,00011 

Svařovaná ocel DN25 1,3 0,000058 0,000075 

Tab. 55 Skutečný objem potrubí domovního plynovodu 
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Vskut = 0,0406 + 0,00011 + 0,000075 = 0,0408 m3 

Vskut = 0,041 m3 > 0,017 m3  

Skutečný akumulační objem potrubí vyhovuje. Není potřeba zvětšovat průměr 

potrubí.  

Maximální součtový průtok Vs = 6,4 m3/hod 

Navržený regulátor: B10 NG 

Maximální průtok regulátorem Qmax = 10 m3/hod 

Vs = 6,4 m3/hod < Qmax = 10 m3/hod 

Navržený regulátor tlaku vyhovuje.  

Maximální součtový průtok Vsmax = 6,4 m3/hod  

Navržený plynoměr : BK G6 

Maximální průtok plynoměrem Qmax = 10 m3/hod  

Vsmax = 6,4 m3/hod < Qmax = 10 m3/hod 

Navržený plynoměr vyhovuje. 
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V projektové dokumentaci pro provádění stavby je řešen návrh vnitřního vodovodu, 

plynovodu a kanalizace včetně jejich přípojek pro novostavbu polyfunkčního objektu 

a přilehlých parkovacích ploch na ulici Černovické nábřeží v Brně. Navrhovaný 

systém splňuje požadavky platných technických a bezpečnostních norem ČSN a 

vyhlášek v daném čase. 

Řešený polyfunkční objekt není podsklepený a má čtyři nadzemní podlaží. Má více 

úrovní střech, přičemž z většiny se jedná o střechu pultovou pouze nad zastřešenou 

částí 2NP se nachází střecha plochá – vegetační. Polyfunkční objekt je dispozičně 

rozdělen na bistro a ubytování, které se rozkládá přes první dvě podlaží a přes třetí 

a čtvrté podlaží je rozložena jedna bytová jednotka pro pět osob. 

 

Akce:   

   k.ú. Trnitá, parc. č. 467/27, 467/36, 467/28, 467/8, 467/29 

Místo:   ulice Černovické nábřeží, Brno 

Stupeň:  Projekt pro provádění stavby 

Datum:  05/2020 

Vypracoval:   Peřinová Jitka 

 

- Architektonicko-stavební řešení 

- Podklady profesí ostatních částí 

- Situace stávajících sítí 

- Požadavky investora 
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Bytová jednotka 3+kk:   5 osob, 100 l/osobu x den 

Ubytování (lůžek):    11 osob, 68,5 l/osobu x den 

Bistro (pracovníků):    4 osoby, 23 l/osoba x den 

 (strávníků):    50 os./den 

Bytová jednotka:     100 x 5 = 500 l/den 

Ubytování:     68,5 x 11 = 753,5 l/den 

Bistro:      23 x 4 = 92 l/den 

Celkem:     1345,5 l/den = 1,35 m3/den 

 

Bytová jednotka:    500 x 1,5 = 750 l/den 

Ubytování:     735,5 x 1,5 = 1103,25 l/den 

Bistro:      92 x 1,5 = 138 l/den 

Celkem:      1991,25 l/den = 1,99 m3/den 

Bytová jednotka:    (750/24) x 2,1 = 63 l/hod 

Ubytování:     (1103,25/24) x 2,1 = 96,53 l/hod 

Bistro:       (138/10) x 1,8 = 24,84 l/hod 

Celkem:     184,37 l/hod = 0,184 m3/hod 

Bytová jednotka:    500 x 351 = 175500 l/rok 

Ubytování:     753,5 x 365 = 275028 l/rok 

Bistro:      92 x 345 = 31740 l/rok 

Celkem:     482268 l/rok = 482,27 m3/rok 

 

Bytová jednotka 3+kk:   5 osob, 40 l/osobu x den 

Ubytování (lůžek):    11 osob, 28 l/osobu x den 

Bistro (pracovníků):    50 jídel, 15 l/jídlo x den 

Bytová jednotka:     40 x 5 = 200 l/den 

Ubytování:     28 x 11 = 308 l/den 

Bistro:      15 x 50 = 750 l/den 

Celkem:     1258 l/den = 1,26 m3/den 
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Bytová jednotka 3+kk:   5 osob, 100 l/osobu x den 

Ubytování (lůžek):    11 osob, 68,5 l/osobu x den 

Bistro (pracovníků):    4 osoby, 23 l/osoba x den 

 (strávníků):    50 os./den 

Bytová jednotka:     100 x 5 = 500 l/den 

Ubytování:     68,5 x 11 = 753,5 l/den 

Bistro:      23 x 4 = 92 l/den 

Celkem:     1345,5 l/den = 1,35 m3/den 

Bytová jednotka:    500 x 1,5 = 750 l/den 

Ubytování:     735,5 x 1,5 = 1103,25 l/den 

Bistro:      92 x 1,5 = 138 l/den 

Celkem:      1991,25 l/den = 1,99 m3/den 

Bytová jednotka:    (750/24) x 7,2 = 225 l/hod 

Ubytování:     (1103,25/24) x 7,2 = 330,98 l/hod 

Bistro:      (138/10) x 7,2 = 99,36 l/hod 

Celkem:     655,34 l/hod = 0,655 m3/hod 

Bytová jednotka:    500 x 351 = 175500 l/rok 

Ubytování:     753,5 x 365 = 275028 l/rok 

Bistro:      92 x 345 = 31740 l/rok 

Celkem:     482268 l/rok = 482,27 m3/rok 

 

Střecha nad 2NP    A = 54,21 m2  C = 0,4 

      A = 13,97 m2  C = 1,0 

Přístřešek schodiště    A = 22,95 m2  C = 1,0 

Střecha nad technickou místností  A = 10,32 m2  C = 1,0 

Střecha nad skladem   A = 11,73 m2  C = 1,0 

Střecha nad 4NP    A = 98,7 m2   C = 1,0 

Parkovací plocha č. 1    A = 125,0 m2  C = 0,8 

Parkovací plocha č. 2    A = 125,24 m2  C = 0,8 

Celková redukovaná plocha   A = 379,54 m2 

Roční odtok srážkových vod  379,54 x 0,580 = 220,13 m3/rok 

Průměrný roční úhrn srážek pro Brno h = 580 mm 
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2x plynový kotel    spotřeba plynu pro jeden kotel max 3,2 m3/hod 

Max. hodinová spotřeba plynu  2 x 3,2 = 6,4 m3/hod 

Roční spotřeba plynu   25920 m3/rok 

 

 

Objekt bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci z kameniny DN500, která je 

vedena na ulici Černovické nábřeží pod komunikací. Pro odvod splaškových vod 

z budovy je navržená nová kanalizační přípojka DN160 z PVC – KG SN10 délky 8,41m, 

která bude na kanalizační stoku napojena navrtáním a bude použito kolmého sedla. 

Průtok kanalizační přípojkou je 5,36 l/s.  

Splašková kanalizační přípojka bude vedena ve sklonu 4,7 %, uložena do pažené rýhy 

na pískové lože tl. min 100 mm. Po ukončení tlakové zkoušky se provede zásyp 

potrubí se zhutněním zeminy po stranách potrubí a dále krycí obsyp do min. výšky 

300 mm nad horní okraj potrubí. Hutnění se provádí po vrstvách ručně nebo lehkými 

strojními dusadly. Nehutnit nad vrcholem trubky. 

Hlavní vstupní šachta bude umístěna na pozemku investora mezi parkovištěm a 

plotem. Bude vyhotovena z prefabrikovaných betonových skruží DN1000 a bude 

opatřena litinovým poklopem Ø 600 mm s třídou zatížení poklopu B125.  

 

 

Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1NP a dále pod terénem vně objektu. 

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

šachta z betonových skruží DN1000 s litinovým poklopem Ø 600 mm s třídou 

zatížení B125. Svodné potrubí bude vyhotoveno z materiálu PVC-KG SN10 

v minimálním sklonu potrubí 2 %. Bude ukládáno do pažené rýhy na pískové lože tl. 

min 100 mm. Po ukončení tlakové zkoušky se provede zásyp potrubí se zhutněním 

zeminy po stranách potrubí a dále krycí obsyp do min. výšky 300 mm nad horní okraj 

potrubí. 

Hutnění se provádí po vrstvách ručně nebo lehkými strojními dusadly. Nehutnit nad 

vrcholem trubky. Nad obsypem bude uložena výstražná PE fólie šedé barvy. 

Změna směru z vertikálního na horizontální se provádí pomocí dvou kolen 45°, mezi 

které je vložen mezikus o délce minimálně 250 mm nebo stejně dlouhým trubním 

obloukem. 

Na svodném potrubí uvnitř budovy bude osazena čistící šachta 800 x 1000 mm 

s litinovým poklopem 600 x 900 mm, který bude osazen do podlahy 1NP v místnosti 

1.08 – WC invalidé. V čistící šachtě bude umístěna čistící tvarovka KGRE DN125. Na 
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svodném potrubí vně budovy bude umístěna revizní šachta Tegra 425 s litinovým 

poklopem Ø 600 mm s třídou zatížení B125 a za napojením tukové kanalizace bude 

umístěna vstupní šachta z betonových skruží DN1000 s litinovým poklopem Ø 600 

mm s třídou zatížení B125. 

Svodné potrubí bude skrz základy vedené vždy kolmo a bude pro něj vytvořen 

dostatečně velký prostup. Všechny prostupy a drážky v základových pasech musí být 

odsouhlaseny statikem.  

Na svodném potrubí tukové kanalizace bude osazen odlučovač tuků, který předčistí 

odpadní vody odváděné ze zařízení kuchyně v 1NP. Předčištěné odpadní vody 

budou posléze zaústěny přes revizní šachtu Tegra 425 s litinovým poklopem Ø 600 

mm s třídou zatížení B125 do splaškové kanalizace.  

 

Připojovací potrubí jsou navržena z materiálu PP-HT a vedena v min. sklonu 3 %. 

Jsou instalována převážně v předstěnách, výjimečně v drážkách ve zdivu nebo podél 

zdi.  

Pro napojení praček a myček budou osazeny podomítkové zápachové uzávěry 

HL406. 

Odtok z pojistného ventilu osazeném u zásobníku teplé vody pro bytovou jednotku 

nacházející se v koupelně 3NP a zásobníku teplé vody pro bistro a ubytování 

nacházející se v technické místnosti 1NP bude odveden volným výtokem pomocí 

armatury HL20.  

Vzniklý kondenzát od dvou plynových kotlů umístěných v technické místnosti v 1NP 

bude odveden přes volný výtok pomocí HL20 potrubím do průtočné sklepní vpusti 

Kessel DrehFix DN110.

Odpadní potrubí stejného materiálu jako potrubí připojovací je dle možností vedené 

v předstěnách nebo v drážkách ve zdivu, případně v instalační šachtě. Zavěšené 

potrubí je vedené v podhledu v minimálním sklonu 2 %.  

Na svislém potrubí budou osazeny čistící kusy, a to před napojením na svodné 

potrubí v nejnižším podlaží 1 m nad úrovní podlahy. Dále v místech, kde dochází 

k zalomení odpadního potrubí, případně každé druhé patro na odpadním potrubí, 

které zalomené není vždy 1 m nad podlahou. Čistící tvarovky nebudou osazeny 

v místech, kde by mohli způsobit hygienické či jiné škody (např. jídelna, kuchyně a 

sklady potravin). K čistícím kusům bude umožněn přístup revizními dvířky příslušné 

velikosti.  

Větrání kanalizace bude zajištěno větracím potrubím vyvedeným min 0,5 m nad 

úroveň střechy. V případě odpadních potrubí S1, S2, S3, S3a, S5 budou osazeny 

přivzdušňovací ventily příslušné velikosti, které budou osazeny na potrubí 

v pohledu. K přivzdušňovacím ventilům bude umožněn přístup pro čištění a 
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umožnění přisávání vzduchu skrze demontovatelnou větrací mřížku příslušné 

velikosti.  

 

Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti kanalizace a tlaková zkouška bude provedena 

v souladu s ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace. Bude provedena technická prohlídka, 

zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a zkouška plynotěsnosti odpadního, 

připojovacího a větracího potrubí. 

 

Na svodném potrubí, které odvádí odpadní vody z kuchyně bude osazen lapák tuku 

ACO LipuMax-P-D. Lapák tuku má jmenovitý rozměr NS = 2. Jedná se o samonosnou 

nádrž bez nutnosti obetonování. Objem zásobníku tuku činí 270 l a integrovaná 

kalová jímka má objem 245 l. Lapák bude vybaven stupněm výbavy 1, který 

umožňuje likvidaci obsahu přímým odsáváním přes odsávací potrubí DN65. Přípojka 

pro odsávání bude po dohodě se stavebním projektantem a investorem umístěna 

na fasádu objektu do podomítkové uzamykatelné skříně tak, aby byla dobře 

přístupná pro čistící vozidla.  

O provozování lapáku tuku musí být veden provozní deník, do kterého budou 

zapisovány veškeré činnosti spojené s lapákem tuku (údržba, odkalení, opravy 

apod.) 

 

 

Veškeré dešťové vody zachycené na střechách objektu budou sváděny do 

vsakovacích zařízení a budou vsakovány na pozemku investora. Vody zachycené na 

parkovišti budou přes odlučovač lehkých kapalin vedeny do vsakovacího zařízení, u 

kterého je navržený bezpečnostní přepad zaústěný do dešťové kanalizační přípojky. 

Objekt bude napojen na veřejnou dešťovou kanalizaci z kameniny DN500, která je 

vedena na ulici Černovické nábřeží pod komunikací. Pro odvod splaškových vod 

z budovy je navržená nová kanalizační přípojka DN160 z PVC – KG SN10 délky          

8,84 m, která bude na kanalizační stoku napojena navrtáním a bude použito 

kolmého sedla.  

Dešťová kanalizační přípojka bude vedena ve sklonu 3,2 %, uložena do pažené rýhy 

na pískové lože tl. min 100 mm. Po ukončení tlakové zkoušky se provede zásyp 

potrubí se zhutněním zeminy po stranách potrubí a dále krycí obsyp do min. výšky 

300 mm nad horní okraj potrubí. 

Hutnění se provádí po vrstvách ručně nebo lehkými strojními dusadly. Nehutnit nad 

vrcholem trubky. 
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Hlavní vstupní šachta bude umístěna na pozemku investora mezi parkovištěm a 

plotem. Bude vyhotovena z prefabrikovaných betonových skruží DN1000 a bude 

opatřena litinovým poklopem Ø 600 mm s třídou zatížení poklopu B125. Vnitřkem 

vstupní šachty bude vedeno potrubí, na kterém bude osazena zpětná klapka 

chránící vnitřní dešťovou kanalizaci proti možnému zpětnému vzdutí.  

 

 

Svodné potrubí dešťové kanalizace bude vedené v zemi pod podlahou 1NP a dále 

pod terénem vně objektu. Svodné potrubí bude vyhotoveno z materiálu PVC-KG 

SN10 v minimálním sklonu potrubí 1 %. Bude ukládáno do pažené rýhy na pískové 

lože tl. min 100 mm. Po ukončení tlakové zkoušky se provede zásyp potrubí se 

zhutněním zeminy po stranách potrubí a dále krycí obsyp do min. výšky 300 mm 

nad horní okraj potrubí. 

Hutnění se provádí po vrstvách ručně nebo lehkými strojními dusadly. Nehutnit nad 

vrcholem trubky. Nad obsypem bude uložena výstražná PE fólie šedé barvy. 

Dešťové vody z vegetační střechy nad 2NP a střechy nad schodištěm budou svedeny 

na západní stranu pozemku, kde budou zaústěny do hydrodynamického separátoru 

Wavin Certaro HDS Pro, který oddělí veškeré částice zachycené dešťovou vodou a 

následně budou tyto předčištěné odpadní vody odvedeny do Vsakovacího zařízení 

č. 1. 

Dešťové vody zachycené na zbylých střešních plochách budou svedeny na východní 

stranu pozemku, kde budou skrz hydrodynamický separátor Wavin certaro HDS Pro 

odvedeny do vsakovacího zařízení č. 2.  

Svodné potrubí, do kterého budou zaústěné odvodňovací žlaby s litinovým roštem 

z parkovacích ploch budou vedeny v zemi a budou svedeny do vsakovacího zařízení 

č. 3, kterému je předřazeno čištění vod v podobě odlučovače lehkých kapalin.  

Bezpečnostní přepad ze vsakovacího zařízení č. 3 bude napojen na přípojku přes 

hlavní vstupní šachtu z betonových skruží DN1000 s litinovým poklopem Ø 600 mm 

s třídou zatížení B125 ve kterém bude umístěna zpětná klapka, která zabrání vzniku 

škodám při případném zpětném vzdutí. Před vstupní šachtou na přívodním potrubí 

před zpětnou klapkou bude pomocí dvou kolen 45° a vloženého mezikusu vytvořeno 

převýšení, které musí být rovné nejméně 70% světlosti potrubí. 

Na svodném potrubí vně budovy budou dle potřeby umístěny revizní šachty Tegra 

425 s litinovým poklopem Ø 600 mm s třídou zatížení B125. 

Svodné potrubí procházející skrz základy bude vedeno vždy kolmo a bude pro něj 

vytvořen dostatečně velký prostup. Všechny prostupy a drážky v základových pasech 

musí být odsouhlaseny statikem.  
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Odpadní potrubí dešťové kanalizace vedené od vpustí umístěných ve vegetační 

střeše nad 2NP bude vedeno v předstěnách a zavěšené potrubí v podhledu, a to 

v minimálním sklonu 1 %.  

Potrubí bude po celé své délce izolovány tepelnou izolací tloušťky 20 mm, které 

zabrání orosování. V patrech, kde dochází k zalamování potrubí a při přechodu 

z odpadního potrubí na svodné v nejnižším podlaží budou umístěny čistící kusy, 

které budou osazeny 1 m nad úrovní podlahy. Pro přístup k čistícím tvarovkám 

budou zřízeny revizní dvířka, která budou mít odpovídající rozměry.  

Změna směru z vertikálního na horizontální se provádí pomocí dvou kolen 45°, mezi 

které je vložen mezikus o délce minimálně 250 mm nebo stejně dlouhým trubním 

obloukem. 

Vegetační střecha nad 2NP bude odvodněna pomocí dvou vpustí HL64BH 

s nástavcem HL65H a odvodňovacím kroužkem HL160. Pro případ přetížení nebo 

ucpání vpustí jsou navrženy bezpečnostní přepady umístěné v atice vždy jeden u 

každé vpusti, každý o rozměru 200 x 200 mm.  

 

Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti kanalizace a tlaková zkouška bude provedena 

v souladu s ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace. Bude provedena technická prohlídka, 

zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a zkouška plynotěsnosti odpadního 

potrubí. 

 

Vsakovací zařízení č.1 bude umístěné na západní straně objektu a bude sloužit pro 

vsakování vod odváděných z vegetační střechy nad 2NP a ze střechy nad 

schodištěm. Bude provedeno ze vsakovacích boxů Wavin Q-Bic o základním 

rozměru prvku 1200 x 600 x 600 mm s retenčním objemem 410 l. Vsakovací zařízení 

se skládá z 6 bloků v jedné vrstvě. Celkový rozměr zařízení je 2,4 x 1,8 x 0,6 m s 

retenčním objemem 2460 l.  

Systém akumulačních boxů musí být obalen ze všech stran včetně prostupů pomocí 

filtrační geotextilie 250 g/m2. Pro postranní a horní zásyp se používá nezmrzlý 

materiál frakce 8-16 tloušťky alespoň 20 cm. 

K nátoku bude osazena revizní šachta Tegra 600 s mřížovaným litinovým poklopem, 

které slouží jako vstup do zařízení, pro čištění, větrání a zároveň slouží jako 

bezpečnostní přepad. 

Veškerá montáž bude provedena dle pokynů výrobce. 
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Vsakovací zařízení č.2 bude umístěné na východní straně objektu a bude sloužit pro 

vsakování vod odváděných ze střechy nad 4NP a ze střechy nad technickou místností 

a skladem v 1NP. Bude provedeno ze vsakovacích boxů Wavin Q-Bic o základním 

rozměru prvku 1200 x 600 x 600 mm s retenčním objemem 410 l. Vsakovací zařízení 

se skládá z 16 bloků ve dvou vrstvách po osmi blocích. Celkový rozměr zařízení            

je 2,4 x 2,4 x 1,2 m s retenčním objemem 6560 l.  

Systém akumulačních boxů musí být obalen ze všech stran včetně prostupů pomocí 

filtrační geotextilie 250 g/m2 . Pro postranní a horní zásyp se používá nezmrzlý 

materiál frakce 8-16 tloušťky alespoň 20 cm. 

K nátoku bude osazena revizní šachta Tegra 600 s mřížovaným litinovým poklopem, 

které slouží jako vstup do zařízení, pro čištění, větrání a zároveň slouží jako 

bezpečnostní přepad. 

Veškerá montáž bude provedena dle pokynů výrobce. 

 

Vsakovací zařízení č.3 bude umístěné na východní straně objektu u vjezdu do areálu 

a bude sloužit pro vsakování vod odváděných z parkovacích ploch umístěných na 

pozemku v okolí areálové komunikace. Bude provedeno ze vsakovacích boxů Wavin 

Q-Bic o základním rozměru prvku 1200 x 600 x 600 mm s retenčním objemem        

410 l. Vsakovací zařízení se skládá z 24 bloků ve dvou vrstvách po osmi blocích. 

Celkový rozměr zařízení je 4,8 x 1,8 x 1,2 m s retenčním objemem 8932 l.  

Systém akumulačních boxů musí být obalen ze všech stran včetně prostupů pomocí 

filtrační geotextilie 250 g/m2 . Pro postranní a horní zásyp se používá nezmrzlý 

materiál frakce 8-16 tloušťky alespoň 20 cm. 

Veškerá montáž bude provedena dle pokynů výrobce. 

K nátoku a odtoku bude osazena revizní šachta Tegra 600 s mřížovaným litinovým 

poklopem, které slouží jako vstup do zařízení, pro čištění a větrání. Pro vsakovací 

zařízení č. 3 bude zřízen bezpečnostní přepad, který bude napojený přes vstupní 

betonovou šachtu na přípojku dešťové kanalizace. Bezpečnostní přepad do 

kanalizace je navržen z důvodu osazení vsakovacího zařízení v blízkosti důležitých 

stávajících komunikací, kde je nutné předcházet vzniku jejich zaplavení. 

V hlavní vstupní šachtě bude umístěna zpětná klapka, která zabrání vzniku škodám 

při případném zpětném vzdutí. Před vstupní šachtou na přívodním potrubí před 

zpětnou klapkou bude pomocí dvou kolen 45° a vloženého mezikusu vytvořeno 

převýšení, které musí být rovné nejméně 70% světlosti potrubí. 
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Jako předčištění odpadních vod byl navržen odlučovač lehkých kapalin ASIO AS-TOP 

6 VFS EO/PB-SV. Jedná se o dvě podzemní nádrže. V první nádrži se nachází 

gravitačně koalescenční filtr a prostor pro osazování kalu. V druhé nádrži se nachází 

dočišťovací sorpční filtr. Nádrže jsou plastové dvouplášťové pro vybetonování 

meziprostoru. Nádrže budou uloženy na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 200 mm. 

Budou opatřeny litinovým poklopem Ø 600 mm s třídou zatížení B125. 

 

 

Pro zásobování pitnou vodou bude zřízena vodovodní přípojka PE100 SDR11 o 

velikosti 63x5,8 mm délky 6,23 m. Bude napojena na veřejný řad DN150 vedený 

v terénu na ulici Černovické nábřeží. Napojení přípojky na veřejný řad bude 

provedeno navrtávkou potrubí pomocí navrtávacího pasu opatřeného uzávěrem a 

teleskopickou zemní soupravou s uličním poklopem. Přetlak vody v místě napojení 

přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 

0,514 – 0,521 MPa. Výpočtový průtok vodovodní přípojkou určený dle ČSN 75 5455 

činí 3,38 l/s. 

Vodovodní přípojka bude vedena ve sklonu 0,3 %. Bude uložena do pažené rýhy na 

pískové lože tl. min 100 mm. Po ukončení tlakové zkoušky se provede zásyp potrubí 

se zhutněním zeminy po stranách potrubí a dále krycí obsyp do min. výšky 300 mm 

nad horní okraj potrubí. Na potrubí se upevní signální vodič CY 4 mm2. Nad obsypem 

bude uložena výstražná PE fólie modré barvy.  

Hutnění se provádí po vrstvách ručně nebo lehkými strojními dusadly. Nehutnit nad 

vrcholem trubky. 

Vodoměrová sestava s vodoměrem DN32 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna 

v betonové vodoměrné šachtě o vnějších rozměrech 2800 x 1500 x 1500 mm 

umístěné na pozemku investora mezi parkovištěm a plotem. Bude vyhotovena jako 

prefabrikovaná a bude opatřena litinovým poklopem 600 x 600 mm s třídou zatížení 

poklopu B125. Vodoměrná sestava umístěná ve vodoměrné šachtě se skládá 

z kulového kohoutu, filtru, vodoměru Qn = 10,0 (0,019 – 12,5) m3/hod, kulový kohout 

s vypouštěním, zpětná klapka a vypouštění.  

 

Vnitřní vodovod je na vodovodní přípojku napojen ve vodoměrné šachtě. Potrubí 

PE100 SDR11 o rozměru 63 x 5,8 mm je vedené v zemi až do technické místnosti 

v 1NP, kde se rozděluje na vlastní rozvod vody pro bytovou jednotku, rozvod pro 

bistro a ubytování a požární vodovod.   

Páteřní rozvod vody pro objekt je veden v instalační šachtě, odkud je pohledem voda 

rozváděna k zařizovacím předmětům v jednotlivých patrech. Připojovací potrubí 

budou vedena převážně v předstěnách, případně v drážce ve stěně. Na odbočení 
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z páteřního rozvodu pro skupinu zařizovacích předmětů bude vždy osazen uzávěr – 

kulový kohout. Na potrubí cirkulace bude dle projektu osazen vyvažovací ventil 

STAD-B. Před pisoáry je nutné na přívodu vody osadit kulový kohout s vypouštěním, 

filtr a zpětnou armaturu EA (po směru toku). 

Výpočtový průtok pro bytovou jednotku určený dle ČSN 75 5455 činí 0,75 l/s. Na 

rozvodu vody pro bytovou jednotku je osazen bytový vodoměr Qn = 2,5 (0,008 – 

3,125) m3/hod DN20, který je umístěný v technické místnosti 1NP. Dále rozvod 

pokračuje instalační šachtou až do 3NP, kde se napojuje na zásobníkový ohřívač TV. 

Páteřní rozvody vody jsou poté vedeny z části v podhledu pro zásobování koupelny 

a WC v 3NP odkud je zásobována i koupelna s WC ve čtvrtém patře pomocí 

stoupaček umístěných v drážce ve stěně. Rozvod vody pro dřez a myčku bude veden 

v podlaze v ochranném potrubí.  

Výpočtový průtok pro bistro a ubytování určený dle ČSN 75 5455 činí 2,63 l/s. Na 

rozvodu vody pro bistro a ubytování je osazen domovní vodoměr Qn = 10,0 (0,019 – 

12,5) m3/hod DN32, který je umístěný v technické místnosti 1NP. Dále část rozvodu 

pokračuje k zásobníkovému ohřívači TV, odkud společně s cirkulací a s částí rozvodu 

studené vody pokračuje instalační šachtou odkud jsou napojena příslušná patra. 

 

Příprava teplé vody pro bytovou jednotku bude probíhat v zásobníkovém ohřívači 

TV Okce 200 o objemu 200 l umístěném v místnosti 3.04 – Koupelna v 3NP. Před 

zásobníkem bude na studené vodě umístěn kulový kohout s vypouštěním, pojistný 

ventil T 1847 a vypouštěcí ventil (po směru toku). Na výstupu teplé vody bude 

umístěn kulový kohout s vypouštěním. 

Objem vody v potrubí k nejvzdálenější výtokové armatuře od zásobníku TV 

nepřesahuje 3 l, tudíž není potřeba navrhovat cirkulaci.   

Příprava teplé vody pro bistro a ubytování bude probíhat v zásobníkovém ohřívači 

TV Okce 200 S o objemu 200 l umístěném v místnosti 1.11 – Technická místnost 

v 1NP. Před zásobníkem bude na studené vodě umístěn kulový kohout 

s vypouštěním, zpětná klapka, tlakoměr, pojistný ventil a vypouštěcí ventil (po směru 

toku). Na teplé vodě bude umístěn vypouštěcí ventil a kulový kohout (po směru 

toku). 

Na cirkulaci teplé vody bude umístěn kulový kohout s vypouštěním, filtr, čerpadlo, 

zpětná klapka a kulový kohout (po směru toku). Cirkulace teplé vody bude zajištěna 

oběhovým čerpadlem Grundfos Comfort 15-14 BX PM DACH, které bude pracovat 

s dopravní výškou 0,788 m a průtokem 0,274 m3/hod. 

 

V objektu je navržen požární vodovod, který začíná odbočením v technické 

místnosti, kde je osazen kulový kohout, oddělovač systémů EA a vypouštěcí ventil 

(po směru toku). Požární vodovod je veden skrze instalační šachtu do podhledu 1NP 
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a odtud rozveden k hadicovým systémům umístěný vždy jeden v 1 a 2NP tak, aby 

bylo možné v případě nutnosti zasáhnout do všech místností umístěných v daném 

podlaží.  

Hadicové systémy jsou navrženy o světlosti 19 mm s délkou 30 m a umisťují se 1,1 – 

1,3 m nad úrovní podlahy.  

Pro bytovou jednotku nebyla vnitřní odběrná místa požadována. 

 

Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti kanalizace a tlaková zkouška bude provedena 

v souladu s ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody. Bude provedena technická prohlídka a 

tlakové zkoušky potrubí. 

 

Vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody jsou vedeny v celoplastovém potrubí 

PP-RCT EVO spojovaného polyfúzním svařováním. Pro přechod plast-kov se použijí 

přechodky se zalisovanými mosaznými poniklovanými vnitřními a vnějšími závity.  

Kulové kohouty budou použity mosazné. Potrubí vedené ke dřezu a myčce bude 

před přechodem do podlahy pomocí přechodky změněno z PP-RCT EVO na PEX, 

který bude vedený v ochranném potrubí.  

Kompenzace na potrubí bude řešena vhodným návrhem zalomení trasy a 

předpokládanou polohou pevných bodů. Závěsy a upevnění potrubí budou 

instalovány ve vzdálenosti dle doporučení výrobce.  

Při křížení vodovodu s kanalizací, kdy vznikne nedostatečné krytí mezi potrubím 

bude na potrubí vodovodu zřízeno ochranné potrubí přesahující vnější povrch 

kanalizace nejméně o 1 m na každou stranu. Obě čela ochranného potrubí budou 

utěsněna. 

Požární vodovod je veden z pozinkované oceli.  

 

Veškeré potrubí domovního vodovodu bude izolováno návlekovou izolací Mirelon 

PRO. Tloušťka izolace pro potrubí teplé vody bude stanovena dle Vyhlášky č. 

193/2007 následovně: d16 – 20 mm, d20 – 20 mm, d25 – 25 mm, d32 – 30 mm, d40 

– 40 mm, d50 – 50 mm a d63 – 60 mm. Tloušťka izolace pro potrubí studené vody je 

dle ČSN 75 5409 navržena min 13 mm. Izolace armatur se provede jako snímatelná. 

U armatur, kde by izolace ohrožovala nebo výrazně ztěžovala jejich funkci se izolace 

nepožaduje.  
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Nově navržená plynovodní přípojka bude napojena na stávající středotlaký plynovod 

DN100 z oceli, který je umístěný v terénu na ulici Černovické nábřeží. Napojení se 

provede pomocí přivařovacího T-kusu, za kterým bude osazena přechodka ocel/PE. 

Středotlaká přípojka bude vedena v potrubí PE100 SDR11 32 x 3,0 mm o délce       

13,7 m. Přípojka bude vedena do plynoměrové skříně 600 x 600 x 250 mm umístěné 

v oplocení na rozhraní veřejného prostranství a pozemku investora. V plynoměrové 

skříni bude osazena přechodka PE/ocel a přípojka zde bude ukončena HUP – kulový 

kohout.  

Potrubí přípojky bude vedeno v pažené rýze v minimálním sklonu 0,4 % 

k plynovodnímu řadu. Bude uloženo na pískové lože min. tloušťky 100 mm. Krycí 

obsyp bude proveden z písku frakce 0 - 16 mm do min výšky 200 mm nad horní okraj 

trubky bezprostředně po uložení plynovodu do výkopu.  

Obsyp a zásyp rozebíratelných spojů se provádí až po tlakové zkoušce. Hutnění se 

provádí po vrstvách ručně nebo lehkými dusadly rovnoměrně v celém profilu 

výkopu.  

Do výšky 300 – 400 mm nad horní hranu potrubí bude uložena výstražná PE fólie 

žluté barvy.  

Při křížení plynovodu s kanalizací, kdy vznikne nedostatečné krytí mezi potrubím 

bude na potrubí plynovodu zřízena chránička potrubí přesahující vnější povrch 

kanalizace nejméně o 1 m na každou stranu. Na výše položeném konci chránička 

bude umístěna teleskopická čichačka zemního plynu. 

 

Domovní plynovod začíná za HUP, kde navazuje regulátor tlaku plynu stl/ntl typ B10 

NG s maximálním průtokem 10 m3/hod, kulový kohout před plynoměrem, plynoměr 

BK G6 s maximálním průtokem 10 m3/hod, kulový kohout za plynoměrem a na 

výstupu z plynoměrové skříně bude osazena přechodka ocel/PE. 

Domovní plynovod v potrubí PE100 SDR11 rozměru 40 x 3,7 mm bude veden v zemi 

až v objektu, kde bude následně veden v ochranném potrubí v tepelné izolaci 

objektu. Ve výšce 1 m nad úrovní terénu bude osazen kulový kohout, který bude 

přístupný pomocí revizních dvířek.  

Potrubí domovního plynovodu bude vedeno v pažené rýze, uložené na pískové lože 

min. tloušťky 100 mm. Krycí obsyp bude proveden z písku frakce 0 - 16 mm do min. 

výšky 200 mm nad horní okraj trubky bezprostředně po uložení plynovodu do 

výkopu.  
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Obsyp a zásyp rozebíratelných spojů se provádí až po tlakové zkoušce. Hutnění se 

provádí po vrstvách ručně nebo lehkými dusadly rovnoměrně v celém profilu 

výkopu.  

 

Za kulovým kohoutem umístěným na fasádě objektu bude plynovod pokračovat 

prostupem stěnou objektu vedeném k chráničce, následně povede podél zdi ke 

spotřebičům. Před spotřebiči bude osazen kulový kohout.  

 

Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti kanalizace a tlaková zkouška bude provedena 

v souladu s TPG 704 01 – Domovní plynovody. Bude provedena zkouška pevnosti, 

zkouška těsnosti a zkouška provozuschopnosti. 

Po provedení zkoušek bude potrubí opatřeno žlutým nátěrem.  

 

Pro polyfunkční objekt byli navrženy dva kotle Protherm Gepard Condens, každý 

s jmenovitým výkonem 6,0 – 30,0 kW a průtokem plynu 3,2 m3/hod. Plynové kotle 

budou umístěny v technické místnosti 1NP a budou sloužit pouze pro vytápění 

objektu. Plynové kotle v zimním období poběží současně. Součtový průtok činí 6,4 

m3/hod.  

Jedná se o spotřebiče kategorie C – vzduch pro spalování odebírají z venkovního 

prostoru a spaliny odvádějí do venkovního prostoru. Přívod vzduchu bude zajištěn 

skrz otvor ve fasádě a odvod spalin bude vyveden komínem nad úroveň střechy.  

 

Seznam zařizovacích předmětů dle legendy ve výkresech. U dřezů, umyvadel a 

umývátek bude osazena vždy stojánková směšovací baterie. U van a sprch budou 

osazeny nástěnné sprchové baterie se sprchovou soupravou. Myčky a pračky budou 

napojeny přes podomítkovou zápachovou uzávěrku HL406. Výlevka s roštem, 

stojánková směšovací baterie s prodlouženým ramínkem. WC jsou závěsné se 

splachovací nádržkou pod omítku. Pisoáry budou osazeny s automatickým 

splachováním.  

 

Před zahájením výkopových prací bude u správců stávajících sítí zajištěno vytyčení 

podzemních vedení v terénu. Vytyčení sítí objedná dodavatel stavby u provozovatelů 

podzemních sítí. Provozovatelé ostatních inženýrských sítí se musí vyjádřit 

k souběhu a křížení nově navržených přípojek s jejich sítěmi.  

Před zásypem výkopů zkontrolují provozovatelé dotčených (obnažených), zejména 

křížených podzemních sítí jejich stav. V případě křížení se stávajícími podzemními 
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sítěmi bude výkop v jejich blízkosti prováděn ručně a vedení bude ve výkopu 

zabezpečeno proti poškození. Během stavby bude dbáno pokynů správců těchto 

sítí. Zvláštní pozornost je třeba věnovat stávajícím sítím v ul. Černovické nábřeží při 

křížení nově navržené plynovodní přípojky. 

Veškeré rýhy o hloubce větší než 1,3 m budou paženy příložným pažením. Výkopy 

musí být řádně označeny dopravním značením, v noci osvětleny, zabezpečeny proti 

sesutí a ohrazeny. 

Povrch komunikace musí být v místě výkopu uveden do původního stavu.  

Při provádění zemních prací je nutno dodržet vybraná ustanovení ČSN EN 1610 

týkající se zemních prací, ČSN 73 3050, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, další příslušné ČSN, TPG 905 01 a další technická pravidla a 

podmínky provozovatelů podzemních sítí a zajistit bezpečnost práce. 

 

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády. 

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným 

pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném 

pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a 

zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná 

(práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.). 

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem důkladně seznámeni 

se: 

- vstupy na stavbu 

- umístěním hlavního vypínače elektrického proudu 

- vnitrostaveništními komunikacemi 

- průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí 

- vymezenými prostorami pro zhotovitele 

- požárními poplachovými směrnicemi 

- traumatologickým plánem 

- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu 

Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik potřebnými ochrannými 

pracovními prostředky. 
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Označení 

na 

výkrese 

Popis sestavy 
Počet 

sestav 

WC 

Keramický klozet závěsný s hlubokým splachováním - odpad 

vodorovný, plastové sedátko, montážní prvek pro závěsné WC, 

nádržka do lehkých stěn komplet, souprava pro utlumení 

hluku pro závěsná WC, ovládací deska pro dvě možnosti 

splachování 

13 

WCi 

Keramický klozet závěsný invalidní s hlubokým splachováním - 

odpad vodorovný, plastové sedátko, montážní prvek pro 

závěsné WC, nádržka do lehkých stěn komplet, souprava pro 

utlumení hluku pro závěsná WC, oddálené pneumatické 

splachování 

1 

U 
Umyvadlo keramické šířky 560 mm, umyvadlový plastový sifon, 

2x rohový ventil s filtrem, umyvadlová stojánková směšovací 

baterie - chrom, závěsné konzoly, klik-klak umyvadlová výpusť 

13 

Ui 

Umyvadlo pro invalidy keramické šířky 590 mm, umyvadlový 

plastový sifon, 2x rohový ventil s filtrem, umyvadlová 

stojánková směšovací baterie - chrom, závěsné konzoly, klik-

klak umyvadlová výpusť 

1 

Um 

Umývátko keramické šířky 450 mm, umyvadlový plastový 

sifon, 2 x rohový ventil s filtrem, stojánková směšovací baterie 

- chrom, závěsné konzoly, klik-klak umyvadlová výpusť 

3 

VL 

Keramická výlevka s plastovým roštem a hlubokým 

splachováním, montážní prvek pro výlevku, nádržka do 

lehkých stěn komplet, nástěnná směšovací baterie s dlouhým 

výtokem - chrom, 2x rohový ventil s filtrem 

1 

Sk 

Sprchový kout se sprchovou zápachovou uzávěrkou s 

přepadem včetně sprchové zástěny s posuvnými dveřmi, 

nástěnná sprchová baterie jednopáková se sprchovou 

soupravou + držák sprchy - chrom 

7 

Va 

Vana z akrylátu s vanovou zápachovou uzávěrkou s přepadem, 

1700x750 mm, objem 220l, nástěnná sprchová baterie se 

sprchovou soupravou - chrom 

2 

DJ 

Dřez nerezový s okapovou plochou, 450x 380mm vestavný do 

kuchyňské linky, dřezový sifon plastový, 2x rohový ventil s 

filtrem, stojánková směšovací dřezová baterie s vytahovací 

sprškou - chrom 

1 

AP 
Automatická pračka s podomítkovou zápachovou uzávěrkou 

HL406 
2 

MN Myčka nádobí s podomítkovou zápachovou uzávěrkou HL406 1 
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Pi 
Závěsný pisoár bez poklopu, montážní prvek pro pisoár, 

automatické splachování 
2 

VP1  Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem + nerez mřížka 1 

VP3 Sklepní průtočná vpust Kessel DrehFix DN110 1 

H 
Hadicový systém s tvarově stálou hadicí o světlosti d19 mm 

délky 30 m, průtok 0,5 l/s 
2 

G.1 
Výčepní stůl s dřezem - dřez se zápachovou uzávěrkou, 2x 

rohový ventil, stojánková baterie s vytahovací sprškou 
1 

G.2 
Pracovní stůl s dřezem - 2x dřez se zápachovou uzávěrkou, 2x 

rohový ventil s filtrem, stojánková baterie s vytahovací sprškou 1 

G.3 
Podstolový mycí stroj - myčka nádobí s podomítkovou 

zápachovou uzávěrkou HL406 
1 

G.4 
Mycí stůl s vanou pro mytí - dřez se zápachovou uzávěrkou, 2x 

rohový ventil, stojánková baterie s vytahovací sprškou 
1 

VP2 
Hygienická podlahová vpust DN110 se svislým odtokem + 

kalový koš a pachový uzávěr 
1 

Tab. 56 Legenda zařizovacích předmětů
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Cílem bakalářské práce byl správný návrh zdravotně technických a plynovodních 

instalací v polyfunkčním objektu. Projekt byl zpracován tak, aby byli dodrženy 

veškeré platné normy a ustanovení týkající se dané problematiky. Při zpracování co 

nejoptimálnějšího řešení, jsem zakládala na mých současných znalostech v oboru a 

projekt byl vypracován dle mého nejlepšího vědomí.  

Návrh tras instalací byl komplikovanější z důvodu nacházející se pouze jedné 

instalační šachty umístěné u technické místnosti. Nepřítomnost šachet byla ovšem 

vykompenzována dostatečně vysokými podhledy, případně byli navrženy různé 

předstěny a kryty pro skrytí trubních rozvodů. Rozvody byli navrženy tak, aby bylo 

okolí co nejméně ohrožováno hlukem.  

Pro zařízení kuchyně byl navržen lapák tuku, který má za úkol předčištění odpadních 

vod, které zde vznikají. Umístěním lapáku tuku lze předcházet problémům spojeným 

s usazováním tuku v potrubí kanalizace.  

Dešťová voda zachycená na střechách objektu je vsakována pomocí vsakovacích 

boxů na pozemku investora. Voda odváděná z parkoviště je před zaústěním do 

vsakovacího zařízení předčištěna pomocí dvoukomorového odlučovače lehkých 

kapalin, který pomocí koalescenčního a sorpčního filtru zajišťuje, že budou na jeho 

výtoku dodrženy přísné limity požadované pro vsakování.  

Projektová část obsahuje potřebné informace pro provádění stavby. 
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ČSN 75 6101   Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 6551  Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 

ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 6909  Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

ČSN 75 9010  Vsakovací zařízení srážkových vod 

ČSN EN 1825-2 Lapák tuku – Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, 

obsluha a údržba 

ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a 

funkční požadavky  

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění 

splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet 

ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění 

dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet 

ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 5: Instalace a 

zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání 

ČSN EN 858-2 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 2: Volba 

jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba 

ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

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

a projektování 

ČSN 75 5401   Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 75 5409   Vnitřní vodovody 

ČSN 75 5411  Vodovodní přípojky 

ČSN 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 

1: Všeobecně 

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

2: Navrhování 

ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 

3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda 

ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 

4: Montáž 

ČSN EN 806-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 

5: Provoz a údržba 

ČSN 38 6405  Plynová zařízení. Zásady provozu 

TPG 702 01  Plynovody a přípojky z polyetylenu 

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

budovách 

TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. 

Umisťování a provoz 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

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

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 

chladu 
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