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ABSTRAKT 

 Tato diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních insta-

lací v objektu mateřské školy v Židlochovicích na sídlišti Družba. Objekt se skládá z dvou nad-

zemních podlaží, kde v 1. nadzemním podlaží se nachází 2 třídy, kuchyňský provoz, sklady a 

prostory pro údržbu. Ve 2. nadzemním podlaží jsou taktéž 2 třídy. Teoretická část zpracovává 

možnosti využívání vnitřních instalačních prostor a požadavky na prostory hygienické. Výpo-

čtová část a projekt obsahují návrh splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a 

jejich napojení na veřejné sítě. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Zdravotně technické a plynovodní instalace, hygienická zařízení, vnitřní kanalizace, vnitřní vo-

dovod, domovní plynovod, přípojky 

ABSTRACT 

 This diploma thesis deals with the design of sanitary and gas installations in the kinder-

garten building in Židlochovice in the Družba housing estate. The building consists of two flo-

ors, where on the 1st floor there are 2 classes, kitchen, warehouses and maintenance areas. 

There are also 2 classes on the 2nd floor. The theoretical part deals with the possibilities of 

using internal installation spaces and requirements for hygienic spaces. The calculation part 

and the project contain the design of sewerage and rain sewerage, water supply, gas supply 

and their connection to public networks. 

KEYWORDS 

Sanitary and gas installations, sanitary facilities, sewerage system, water system, gas main, 

connections 
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ÚVOD 

 Diplomová práce řeší rekonstrukci zdravotně technických a plynovodních instalací 

v objektu mateřské školy v Židlochovicích na sídlišti Družba, číslo popisné 673. Jedná se o sa-

mostatně stojící objekt o dvou nadzemních podlažích, které jsou převážně určeny pro vyučo-

vání dětí předškolního věku. Objekt byl v minulosti doplněn o jednopodlažní přístavbu 

z důvodu navýšení kapacity. Jde o železobetonovou skeletovou konstrukci založenou na pat-

kách se zděnými výplňovými stěnami. Přístavba je postavena z cihelných bloků a nosné stěny 

leží na základových pasech. Celý objekt je zastřešen plochými střešními konstrukcemi 

s nepropustnou horní vrstvou a odvodněn vnitřními a vnějšími dešťovými svody. Objekt je na-

pojen na kanalizační stokovou síť, vodovodní řad i distribuční plynovod na západní straně. 
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A. ANALÝZA TÉMATU, CÍLE A METODY ŘEŠENÍ 

A.1 ANALÝZA ZADANÉHO TÉMATU 

 Hlavním tématem této diplomové práce je rekonstrukce zdravotně technických a ply-

novodních instalací v mateřské škole. Jedná se tedy o vhodné technické řešení odvodu odpad-

ních splaškových a srážkových vod z objektu, zásobování pitnou a požární vodou a zásobování 

teplou vodou v požadovaném množství a kvalitě. Též je navrženo vhodné technické řešení ve-

dení plynu. 

 Diplomová práce je rozdělena do třech částí. První část A pojednává obecně o možnosti 

využívání vnitřních instalačních prostor s přihlédnutím na normové a právní předpisy pro řešení 

zdravotně technických a plynovodních instalací. V části B jsou řešeny možné varianty návrhu 

zdravotně technických instalací a instalací plynu. Vhodnější varianta je následně vybrána pro 

projekt realizace stavby a druhá varianta je zpracována ve stupni projektové dokumentace pro 

stavební povolení. V této části jsou též uvedena ideová řešení navazujících profesí TZB. V části 

C jsou pak na základě výběru vhodných variant řešeny podrobné výpočty vybrané varianty a 

podrobné vypracování projektu zdravotně technických a plynovodních instalací. 

 Jedná se o mateřskou školu, která se nachází na sídlišti Družba č.p. 673 

v Židlochovicích. Objekt se skládá z dvou nadzemních podlaží, kde v 1.NP se nachází 2 třídy 

(každá pro 25 dětí) a kuchyňský provoz. Ve 2.NP jsou taktéž 2 třídy s celkovou kapacitou 50 

dětí. Pod budovou je vybudován instalační kanál, do kterého je soustředěna velká část rozvodů 

vody a kanalizace. Napojení kanalizace bude provedeno do veřejné jednotné kanalizace ve-

doucí podél pozemku investora na západní straně. Dešťová kanalizace bude svedena do aku-

mulačních nádrží s přepadem do vsakovacích objektů na pozemku investora. Vodovodní pří-

pojka bude napojena na veřejný vodovodní řad vedoucí podél pozemku investora na západní 

straně a plynovodní přípojka je napojena na distribuční plynovod vedoucí souběžně 

s vodovodním řadem. 
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A.1.1 NORMOVÉ PODKLADY 

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

ČSN 06 0320, Tepelné soustavy v budovách, Příprava teplé vody, Navrhování a projektování 

ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů  

ČSN EN 806-2 – Navrhování vnitřních vodovodů  

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace  

ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky  

ČSN EN 1717 – Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné po-

žadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem  

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

vod – Navrhování a výpočet  

ČSN 75 6261 – Dešťové nádrže  

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 

A.1.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Vyhláška 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

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

vu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který mj. stanovuje podmínky pro hygie-

nické požadavky na pitnou vodu či ustanovuje výrobky, které mohou přijít do přímého kontak-

tu s ní  

Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

Vyhláška 428/2001 Sb., o provedení zákona o vodovodech a kanalizacích  

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

Vyhláška 120/2011 Sb., provedení zákona o vodovodech a kanalizacích 

Vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
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A.2 CÍL PRÁCE, ZVOLENÉ METODY ŘEŠENÍ 

 Cílem této práce je za pomocí vhodných postupů a prostředků navrhnout optimálního 

řešení nových zdravotně technických instalací v mateřské školce. Řešení jednotlivých částí se 

především opírá o aplikaci právních požadavků a normových doporučení. 

V diplomové práci jsou především uplatňovány numerické a grafické metody. Z důvodu většího 

rozsahu práce a velké časové náročnosti ručních výpočtů, bylo pro většinu výpočtů využito 

tabulkového programu Excel.  

 Cílem teoretické části diplomové práce je přiblížení využívání dostupných instalačních 

prostor a právních podmínek a požadavků na ně kladených. Budou taktéž vysvětleny pojmy 

jako zařizovací předmět nebo hygienické zařízení. Tyto znalosti budou dále aplikovány při tvor-

bě variant technických návrhů. V části koncepčního řešení je cílem vytvoření dvou variant 

technického řešení a výběrem vhodnější varianty pro zpracování podrobné výkresové doku-

mentace. Druhé řešení bude rozpracováno do podoby projektu pro stavební povolení. 

 Hlavním cílem diplomové práce bude projekt výkresové dokumentace pro provedení 

stavby technického řešení jedné z vybraných variant, včetně doložení potřebných výpočtů. 
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A.3 SOUČASNÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ V PRAXI 

 V současnosti je možnost napojení kanalizace na veřejnou stokovou síť ve velké části 

obcí a měst standardem. Nicméně stále lze nalézt mnoho obcí, kde je obyvatelstvo odkázáno 

na odvádění splaškových vod pomocí jímek, septiků a vlastních čistíren odpadních vod. Nejčas-

těji využívaným materiálem v této oblasti je beton, kamenina a stále většího významu nabývá 

používání plastů. Pro vnitřní instalace se, kromě zvláštních případů, používají výhradně plasto-

vá potrubí. Současně je ale stále více nacházíme i v exteriéru. Princip však zůstává stále stejný. 

Ve všech případech, kde je to možné, se využívá gravitačního způsobu odkanalizování. 

 Stále větší důraz je kladen na odvádění, zadržování a zpětné využívání povrchových 

vod. Pokud je to možné, je požadováno odvádění srážkových povrchových vod do vsakovacích 

objektů, což značně ulehčuje veřejné stokové sítě. U veškerých návrhů převládají ekonomické 

požadavky a v praxi je tak potřeba postupovat co nejjednodušeji s minimem nákladů. Nesmí 

být ovšem opomenuto dodržení všech norem a zákonů. 

 U vodovodů se dnes nejčastěji používají také plastová nebo plastová vícevrstvá potru-

bí. Plastová potrubí jsou levnější, nekorodují a disponují vyšší odolností. Jediným negativem 

používání plastových trubek jsou větší tepelné roztažnosti, což lze ale vhodným návrhem eli-

minovat. Z kovových materiálů se stále používají ocelové trubky se zinkovou ochrannou vrst-

vou. Jejich využití se ale stále snižuje a používají se nejčastěji pouze na rozvody požární vody. V 

praxi existuje mnoho dalších variant řešení zdravotně technických instalací v budově a je vždy 

nutné uvažovat s danými vstupními podmínkami, typem budovy, dispozicí a přáními investora. 
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A.4 TEORETICKÁ ČÁST 

A.4.1 ÚVOD 

 V teoretické části této diplomové práce bych se rád věnoval tématu vnitřních instalač-

ních prostor a způsobu vedení jak zdravotně technických, tak i ostatních instalací v objektech. 

 Na úvod bych se ale rád zmínil o hygieně a zařizovacích předmětech. Následně bych 

rozebral téma instalačních prostor pro vedení vnitřních instalací. Nakonec bych doplnil pár 

informací z části hygienických zařízení se zaměřením na část hromadných hygienických míst-

ností, které se vyskytují ve zpracovávaném projektu v projektové části této diplomové práce. 

A.4.2 HYGIENA A HISTORIE 

 Pokud se budeme bavit o termínu „hygiena“, obecně lze říci, že se jedná o zdravovědu, 

nauku o zdravém způsobu života jedince i společnosti. V praxi se setkáme s hygienou obecnou 

a komunální, práce, výživy, potravin, osobní, sociální, duševní (mentální) apod. [7] 

 Slovo „hygiena“ (lat. Hygia) je spojeno s představou zařízení, které prospívá zdraví. Ať 

se jedná o jakoukoliv stavbu, ve které člověk bydlí, pracuje, vzdělává se, léčí se, sportuje nebo 

odpočívá, je vždy vybavena přiměřeným hygienickým zařízením. Označují se tak prostory kou-

pelen, sprch, záchodů, vybavených vždy zdravotně technickými zařizovacími předměty, mezi 

které patří hlavně umyvadla, umývátka, vany, sprchová zařízení, bidety, záchodové mísy aj. 

Slouží k osobní hygieně a přispívají k udržení zdraví jak jednotlivce, tak společnosti. V součas-

nosti se stala nezbytnou součástí každé stavby užívané člověkem. [7] 
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A.4.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT 

 Zařizovací předměty musí vyhovovat hygienickým, funkčním, materiálovým, stavebně 

montážním, ekonomickým a estetickým hlediskům. Měly by mít tyto vlastnosti: 

a) musí být vyrobeny z pevných, nepropustných, odolných a trvanlivých hmot s hladkým bí-

lým nebo barevným povrchem 

b) jejich užívání musí být funkční, hygienické, zdravotně nezávadné, bezpečné a co nejmé-

ně hlučné 

c) vhodný tvar, velikost a umístění, vkusný vzhled 

d) musí umožňovat snadnou montáž, opravu i demontáž [4] 

 Zdravotně technickými zařizovacími předměty rozumíme záchodové mísy, umyvadla, 

dřezy, vany, sprchové mísy apod. Zařizovací předměty mají být umístěny tak, aby nebylo nutné 

vést vodovodní a kanalizační potrubí ve vnějších stěnách, stěnách sousedících s místnostmi, 

kam nemá pronikat hluk a kanalizační potrubí nemuselo být vedeno v podlaze.  

 Aby mohl být zařizovací předmět připojen k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí, 

musí být doplněn o příslušenství, které společně s ním tvoří sestavu. Do této sestavy patří: 

a) vlastní zařizovací předmět 

b) výtoková armatura pro přívod vody, u záchodových mís splachovač, u výlevek výtoková 

armatura i splachovač 

c) odpadní armatura (zápachová uzávěrka) nebo napojovací tvarovka, pokud je zápachová 

uzávěrka zabudovaná v zařizovacím předmětu, například v záchodové míse [3] 

 Výtoková a odpadní armatura mohou tvořit soupravu, například umyvadlové nebo 

bidetové soupravy. [3] 
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A.4.4 INSTALAČNÍ PROSTORY 

 Instalační prostory jsou neodmyslitelnou součástí vnitřní dispozice každé nově vznikají-

cí budovy. Už v minulosti byly sice hojně využívány například u rozsáhlejších objektů, avšak 

se vzrůstajícími nároky zákonů a norem, například na udržování vnitřního mikroklimatu v ob-

jektech či požadavek na zpětné využívání vody, nabývají na významu i u malých objektů jako 

třeba rodinné domy. 

 Proto je důležité už při samotném návrhu rozmístění zařizovacích předmětů počítat 

s jejich napojením na vnitřní vodovod a kanalizaci. Je žádoucí vhodně vybrat místa pro vedení 

vodovodu a kanalizace, a to nejen z pohledu ekonomického, ale také montážního a servisního. 

Současně bychom měli počítat s možností oprav či případné výměny instalací po skončení je-

jich životnosti. Instalační prostory umožňují snadnou a odbornou montáž potrubí a zůstávají i 

po dokončení stavby přístupné pro kontrolu, údržbu a výměnu potrubí. Přístupnost se zajišťuje 

dvířky nebo snadno demontovatelnými dílci. Vedení potrubí v těchto prostorech umožňuje 

snadné provedení kompenzací tepelné roztažnosti. 

Tabulka 1 Orientační životnosti instalací a technických zařízení [8] 
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 Vzhledem k prostorové náročnosti jednotlivých vedení mají většinou prioritní volbu 

umístění vedení projektanti vzduchotechniky. Následují instalace zdravotně technické, vytápě-

ní a následně sdělovací a elektrické kabelové rozvody. Pro vyvarování se kolizí jednotlivých 

instalací na stavbě je nutná koordinace mezi všemi zúčastněnými profesemi.  

  

A.4.4.1 Instalační drážky 

 Instalační drážka patří mezi nejdéle používané prostory pro vedení vnitřních rozvodů. 

Slouží pro umístění vedení svislých potrubí kanalizace, vodovodu nebo vytápění. Plynovod se 

do dutých drážek neumisťuje, a to z důvodu, že vytvořená drážka není odvětrávaná. Potrubí, 

které je instalováno do vytvořené drážky ve stěně, musí být před jejím zapravením zkontrolo-

váno a musí být provedeny příslušné zkoušky dané normou. Jakmile jsou tyto náležitosti splně-

ny, může být drážka zapravena. To provádíme buď zazděním naduto, nebo zaplentováním (za-

krytí omítkou na pletivu). Rozměry drážky jsou poměrně malé a hloubka drážky nebývá často 

hlubší než 150 mm. Nicméně plnohodnotnou instalační drážku lze zřídit pouze ve stěně o mi-

nimální tloušťce 300 mm. Vedení potrubí studené a teplé vody (popřípadě i cirkulace) nebo 

studené vody a rozvodů vytápění v jedné drážce se nedoporučuje. Důvodem je předávání tepla 

mezi jednotlivými rozvody (těleso o vyšší teplotě předává svou energii tělesu o teplotě nižší). 

Proto je potřeba umístit potrubí tak, aby nedocházelo k oteplování potrubí studené vody. 

V ideální situaci by potrubí studené vody mělo být od potrubí teplé vody v drážce odděleno 

příčkou. V současné době se použití drážek volí spíše u malých objektů, kde se není prostor pro 

umístění šachet. U objektů větších rozměrů je vhodné zřizovat místo drážek instalační šachty. 

[1] 

 

Obrázek 1 Instalační drážka [3] 
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A.4.4.2 Instalační šachty 

 Budování instalačních šachet je v současnosti velmi častou a mnohdy nepostradatel-

nou volbou pro vedení svislých potrubí kanalizace, vodovodu, vytápění a vzduchotechniky. 

Instalace ve vysokých budovách jsou bez instalačních šachet nemyslitelné. Plynovod je 

v instalačních šachtách možné vést jen při splnění příslušných norem a technických pravidel. 

Instalační šachta, ve které je veden plynovod, musí být větraná neuzavíratelnými otvory umís-

těnými nejčastěji u podlahy a pod stropem.  

 Označení instalačního prostoru tohoto typu slovem “šachta“ není vždy správným ozna-

čením. Důvodem je rozdělení prostoru z protipožárních důvodů v úrovni stropu. Pokud mají 

prostupy stropem zůstat i po dokončení stavby otevřené, musí instalační šachta tvořit samo-

statný požární úsek a stěny, které ji oddělují od okolních místností, musí mít určitou požární 

odolnost. Proto jsou vhodnější a v praxi i více používané instalační šachty se zabetonovanými 

prostupy stropem. Při budování instalačních šachet musíme dbát na jejich snadný přístup. Ten-

to požadavek plní servisní dvířka. V závislosti na druhu vedení a potřebách obsluhy na dosta-

tečný přístup při servisu se liší jejich velikost a typ. Proto v některých případech volíme místo 

instalačních dvířek rovnou dveře. Při vedení potrubí šachtami je nutno dbát na konkrétní po-

žárně bezpečnostní řešení šachty (je-li samostatným požárním úsekem, přičleněna k podlažím 

apod.). Zcela zazděné šachty znesnadňují opravy a úplně znemožňují kontrolu potrubí v nich 

vedených.  

 

Obrázek 2 Instalační šachta [3] 

 

 Při tradičním řešení instalací je nejvýhodnější umístění šachty za záchodovou mísou. 

Delší půdorysný rozměr šachty je obvykle dán šířkou místnosti záchodu. Kratší půdorysný roz-

měr je dán potřebným průměrem vzduchotechnických potrubí a prostorem potřebným pro 

ostatní instalace. Pokud se vzduchotechnická potrubí v šachtě nenacházejí, má být její kratší 
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světlý půdorysný rozměr alespoň 200 mm. Při použití záchodové mísy stojící na podlaze se 

instalační šachta zřizuje přímo za mísou. Předstěnové instalace umožňují větší variabilitu umís-

tění šachty, například v rohu místnosti. [1] 

 Při přítomnosti bytových stanic pro vytápění je vhodné tyto stanice umístit do instalač-

ní šachty společně s vertikálními rozvody topné vody. Pro usnadnění montáže, možnosti ode-

čtů spotřeby tepla z měřičů a případný servis je nutné dodržet minimální rozměr revizních dví-

řek a stanici umístit do středu šachty za dvířka. Pokud z prostorových důvodů nebo důvodu 

rozmístění odběrných míst teplé vody není vhodné umístění stanice do šachty, je možné insta-

lovat stanici s krytem i na stěnu. [1] 

 

Obrázek 3 Instalační šachta s plynovodem [10] 
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A.4.4.3 Instalační chodby 

 Instalační chodba je prostor, který slouží zpravidla jen pro vedení horizontálních potru-

bí vodovodu a kanalizace a zajištění snadného přístupu k těmto instalacím. Instalační prostory 

tohoto typu jsou dnes málo využívané, z důvodů velké prostorové náročnosti. Své uplatnění 

nachází v objektech občanského vybavení, jako jsou lázně, plavecké stadiony a jiné stavby, kde 

se nacházejí hromadné sprchy nebo záchody.  

 Umístění chodby je vhodné za řadou sprch nebo záchodů. Rozměry chodby by měly být 

takové, aby umožňovali snadný přístup a servis jednotlivých rozvodů. Současně by neměly být 

zbytečně předimenzované. Šířka by měla být nejméně 700 mm, chodba by měla být přístupná 

dveřmi, a pokud je v ní vedeno ležaté připojovací potrubí kanalizace, úroveň podlahy by měla 

být v dostatečné míře snížena oproti okolním místnostem.  

 Instalační chodba umožňuje snadné opravy instalací bez zásahů do stěn, což je při 

údržbě velmi výhodné. [1] 

 

Obrázek 4 Instalační chodba [9] 
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A.4.4.4 Instalační příčky (předstěny) 

 Instalační příčky jsou definovány poměrem stran. Tento poměr je 1:3 nebo větší. Pokud 

ale instalační příčky nedosahují až ke stropu konkrétního podlaží, označujeme je jako předstě-

ny. Ty slouží k vedení připojovacích potrubí vodovodu a kanalizace. Jejich využití je velmi časté 

nejen v hromadných umývárnách, záchodech či sprchách, kde nahrazují prostorově náročnější 

instalační chodby, ale používají se i v prostorech a místnostech menšího rozsahu, jako napří-

klad v koupelnách. Další situací, kdy zakomponování instalačních příček nebo předstěn do pro-

storu má velký význam, je pokud je nutné vést instalace v nosné nebo železobetonové kon-

strukci.  

 Instalační příčky jsou dnes nejčastěji tvořeny instalačními prvky pro upevnění zařizova-

cích předmětů připojenými k potrubí. Lze je vytvořit zakrytím instalačních prvků a potrubí sád-

rokartonem, nicméně lze instalační příčky a předstěny také vytvořit z cihel a cihelných bloků. 

Jejich velkou výhodou je vedení potrubí po povrchu stěn, není tedy nutné jakkoliv zasahovat 

do nosných stěn a příček. [1]  

 

Obrázek 5 Instalační předstěna [11] 
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A.4.4.5 Instalační kanály 

 Instalační kanály vytváříme pod nepodsklepenými budovami většího rozsahu nebo 

v zemi mezi budovami. Jsou vhodné pro vedení ležatých instalací kanalizace, vodovodu a 

ústředního vytápění nebo pro soustředěné vedení více instalací mezi budovami. Vedení plyno-

vodu je v instalačních kanálech možné jen při dodržení příslušných norem a technických pravi-

del za předpokladu, že je instalační kanál spojen s vnějším prostorem neuzavíratelnými větra-

cími otvory, je tedy trvale větraný. Známe také instalační kanály menších rozměrů pro vedení 

instalací v podlahách, kdy není možné nebo by bylo velmi náročné vést rozvody po objektu 

jiným způsobem. [1] 

 V případě nízkých suterénů, kde při dodržení požadované světlé výšky nelze vést roz-

měrná potrubí pod stropem, lze kanály zřizovat i pro vzduchotechnické potrubí. Podle světlé 

výšky dělíme kanály na: 

a) neprůlezné (výška do 1200 mm) 

b) průlezné (výška od 1200 do 1800 mm, ideálně alespoň 1600 mm) 

c) průchozí (výška nejméně 1800 mm) 

 

 

Obrázek 6 Neprůlezný instalační kanál [1] 
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 Neprůlezné instalační kanály by měly být shora přístupné pomocí snímatelného ple-

chového krytu. Šířka průlezného nebo průchozího kanálu se volí tak, aby mezi potrubím a pro-

tější stěnou nebo protějším potrubím byla vzdálenost nejméně 600 mm. Nejvhodnější, avšak 

prostorově i finančně náročné jsou průchozí instalační kanály. Průlezné kanály jsou uvnitř bu-

dov vhodné jen pro kratší vedení. Nejvhodnější je zakrytí neprůlezného kanálu po celé délce 

snadno demontovatelným plechovým krytem, což není vždy možné. Při návrhu neprůlezných 

kanálů, které nejsou po celé délce shora přístupné, je třeba vždy uvažovat s řešením výměny 

potrubí pomocí soustavy vhodně umístěných poklopů. [1] 

 

 

Obrázek 7 Průlezný instalační kanál [1] 

 Průlezné a průchozí kanály pod budovou je vhodné odvodnit (pro případ havarijního 

úniku vody z potrubí) a větrat (i v případech, kdy jimi není veden plynovod). Nejvhodnějším 

způsobem, jak vyřešit odvodnění kanálu, je prosté propojení nejnižšího místa s jinou místností, 

která je v téže výšce nebo níže. Takovými místnostmi bývají nejčastěji kotelny, výměníkové 

stanice, místnosti s ohřívači vody apod.. Pokud se v objektu nebo jeho nejbližším okolí taková-

to místnost nenachází, je nutné v prostoru kanálu vybudovat čerpací jímku. Čerpací jímka se 

umisťuje tak, aby po otevření poklopu do kanálu bylo možné snadné spuštění ponorného čer-

padla na její dno a při sestupu do kanálu nemohlo dojít k úrazu pádem do jímky. [1] 
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Obrázek 8 Průchozí instalační kanál [1] 

 

A.4.4.6 Instalační mezistropy 

 Instalační mezistropy jsou si velmi podobné s instalačními podhledy. Oproti instalačním 

podhledům je ale jejich spodní hrana výrazně níž. Abychom mohli mluvit o instalačním mezi-

stropu, musí mít vzniklý prostor mezi stropem a podhledem výšku minimálně 1300 mm. Díky 

větší světlé výšce než u instalačního podhledu lze těmito prostory vést větší a delší potrubí 

kanalizace, vodovodu i jiných instalací (např. vzduchotechniky). Z tohoto pohledu jsou instalač-

ní mezistropy levnější alternativou pro instalační podlaží. Průleznost instalačního mezistropu se 

při malé únosnosti podhledu řeší soustavou lávek. Při vedení instalací v mezistropech musí být 

kladen důraz na kvalitní a dostatečnou zvukovou izolaci podhledu či samotného potrubí. [1] 
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A.4.4.7 Instalační podhledy 

 Jak už bylo řečeno v předchozí části, instalační podhledy si jsou velmi podobné s insta-

lačními mezistropy. Vznikají vytvořením volného prostoru mezi stropní konstrukcí a zavěšeným 

podhledem. Stejně jako instalační mezistropy slouží podhledy k vedení horizontálních rozvodů 

vody, kanalizace, vzduchu, ale i ostatních vnitřních instalací pod stropní konstrukcí. Vedení 

plynovodu je v instalačních podhledech možné jen při dodržení příslušných norem a technic-

kých pravidel za předpokladu, že je instalační podhled spojen s vnějším prostorem neuzavíra-

telnými větracími otvory, je tedy trvale větraný. Výhodou instalačních podhledů je snadná pří-

stupnost pro montáž, servis a případné opravy instalací.  Velmi výhodným způsobem zakrytí 

instalačního prostoru je kazetové provedení podhledu, které zaručuje snadnou přístupnost pro 

kontrolu a opravy instalací. V současné době lze navíc jednotlivé kazety zaměnit za vzducho-

technické nebo klimatizační jednotky. Není tedy nutné tyto jednotky umisťovat pod úroveň 

podhledu, na stěny nebo jinam do prostoru místnosti. Z estetického hlediska jde tedy o ideální 

řešení. 

 

Obrázek 9 Potrubí v instalačním podhledu před zaklopením [12] 
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A.4.4.8 Instalační podlaží 

 Instalační podlaží, resp. instalační mezipatro nebo technické podlaží, se pro svou pro-

storovou a finanční náročnost používá jen výjimečně. Své uplatnění nachází u výškových bu-

dov, kde se zřizuje pro umístění čerpacích stanic, nádrží, strojoven vzduchotechniky apod. Dal-

ším důvodem jeho zařazení je velmi odlišná dispozice půdorysu podlaží nad a pod instalačním 

podlažím. Setkat se s ním můžeme také v podobě instalačního suterénu, ve kterém je vedeno 

větší množství ležatých instalací a jejich vedení v zemi by vyšlo výrazně dráž nebo by bylo kom-

plikované. [1] 

 

Obrázek 10 Instalační podlaží [9] 
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A.4.5 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 Hygienická zařízení mají být umístěna nejlépe na severní, nebo severovýchodní straně 

domu. Při méně vhodném umístění hygienických místností na jinou světovou stranu má být 

zabráněno přímému dopadu slunečních paprsků a následnému vysychání zápachových uzávě-

rek. K zabránění přímému dopadu slunečních paprsků se používají žaluzie, netermální skla 

apod. [3] 

 Každé hygienické zařízení musí být větráno. Předsíň záchodů se větrá odděleně od 

záchodů. Hygienická zařízení umístěna uvnitř půdorysné dispozice, která nemohou mít okna do 

vnějšího prostředí, musejí být větrána nuceným větráním (ventilátorem), aby byla zajištěna 

alespoň minimální předepsaná výměna vzduchu. [3] 

 V praxi často setkáme s nesprávným termínem jako „sociální zařízení“ nebo „sociální 

místnost“. Již ze samotného přídavného jména „sociální“ usuzujeme, že se jedná o pojem týka-

jící se především lidské společnosti (lat. societas - společnost), vztahující se v našem případě na 

stavby s péčí o nemocné, staré a přestárlé či postižené osoby, léčebny dlouhodobě nemoc-

ných, apod. Rovněž pro zaměstnance v průmyslových závodech najdeme některá sociální zaří-

zení jako např. oddechové místnosti, výdejny nápojů v horkých provozech, kuřárny apod. Z 

hlediska profesního není správné ztotožňovat hledisko hygienické se sociálním. Odborníci by 

neměli používat ani zkrácené slangové označení „sociálky“. [7] 

 V zahraničí je velmi často používán výraz “sanitární“. Např. v němčině “Sanitärkeramik“ 

apod. Rovněž ve francouzštině nacházíme označení “équipement sanitaire“, “appareil sanitai-

re“, v angličtině “sanitary installations“. V ruštině najdeme “sanitarnyj“, “sanitarnaja technika“, 

“sanitarno-techničeskoje oborudovanije“ atd. [7] 

 Přijatelné je i označení „sanitární zařízení“, které se velmi často užívá v zahraničí. Ozna-

čení "sanitární zařízení" se prakticky stalo synonymem výrazu "hygienická zařízení". Základem 

je rovněž slovo "zdraví" (lat. sanitas). Někdy je slovem "sanita" označován celý obor zdravot-

ních instalací.“ [7] 
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A.4.5.1 Hromadná hygienická zařízení 

 Pokud je předpoklad, že se v objektu bude vyskytovat větší počet osob, je nutné hygie-

nická zařízení úměrně přizpůsobit tak, aby byly počty zařizovacích předmětů přítomny v dosta-

tečném počtu. Hromadná hygienická zařízení lze nalézt v např. objektech: 

 - výrobní průmyslové objekty 

 - stavby pro vzdělávání a výchovu 

 - koupaliště a sauny 

 - stavby se shromažďovacím prostorem 

 - obchody a nákupní centra 

 - ubytovací zařízení 

 - administrativní budovy 

 - hromadné garáže. 

 



 
  38 
 

A.4.6 UMÝVÁRNY A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ 

Umývárny se dělí do dvou skupin: - umývárny pro částečnou očistu 

 - umývárny pro celkovou očistu. 

 Mezi základní podmínky k navrhování umýváren je jejich rozdělení na část pro muže a 

část pro ženy. Výjimku tvoří pracoviště do 5 zaměstnanců, kde lze navrhnout pouze jednu spr-

chu nebo umývárnu a jejích používání oddělit časově. Pokud u provádění dané práce není ne-

zbytné, po jejím dokončení, provést celkovou očistu těla, může být pro zaměstnance zajištěna 

pouze umývárna pro částečnou očistu. 

 Další výjimku, kdy není potřeba oddělovat umývárnu zvlášť pro ženy a muže je u objek-

tů a zařízení pro děti v předškolním věku.  

 Hygienické místnosti, jako je umývárna nebo samostatná místnost se záchodovou 

mísou, musí být dostupné z denních místností dětí nebo jejich šaten. Každý zařizovací předmět 

musí mít svou manipulační plochu, do které nesmí zasahovat žádný jiný zařizovací předmět a 

zároveň manipulační plocha zařizovacího předmětu nesmí zasahovat do přilehlé minimální 

šířky průchozího pásma komunikačního prostoru. 

 

 a) umyvadlo b)umývátko c) vanička na nohy d) sprchová vanička 

Obrázek 11 Minimální manipulační plochy u zařizovacích předmětů umýváren [6] 
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A.4.6.1 Umývárny pro částečnou očistu 

 Do umyváren pro částečnou očistu umisťujeme umyvadla, umývací žlaby, popř. umý-

vací fontány a vaničky na mytí nohou. Umyvadla se osazují samostatně nebo v řadě vedle sebe. 

Výška horní hrany umyvadla od podlahy musí být:  

- 800 mm až 850 mm pro dospělé, 

- 400 mm až 430 pro děti do 3 let, 

- 500 mm pro předškolní děti,  

- 600 mm až 750 mm pro děti školního věku,  

- 800 mm pro osoby s omezenou schopností pohybu na vozíku. 

 

Obrázek 12 Minimální vzdálenosti umyvadel v umývárnách [6] 

Legenda značek 

A – komunikační plocha, B – manipulační plocha u zařizovacího předmětu, a – nejmenší vzdálenost umy-

vadel v umývárnách pro celkovou očistu, b – nejmenší vzdálenost umyvadel v záchodové předsíni 
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A.4.6.2 Umývárny pro celkovou očistu 

 Do umyváren pro celkovou očistu umisťujeme sprchy, sprchové vaničky, umyvadla a 

vaničky na mytí nohou, výjimečně jsou tyto prostory vybaveny vanami. Při návrhu musíme 

zajistit přístup ze šaten a vyhradit dostatečný prostor pro odkládání prádla, ručníků a mycí 

potřeb.  

 Minimální půdorysné rozměry sprch jsou 900 mm x 900 mm, ale v případě, kdy se jed-

ná o sprchový box, mohou být rozměry 800 mm x 800 mm. Vstupní otvor do sprchy nebo spr-

chového koutu musí mít šířku minimálně 600 mm. Každé místo pro sprchování musí obsahovat 

samostatný výtok s mísící baterií a mít zajištěný přítok teplé vody. 

 U sprch hromadných, kdy je osazena svislá sprchová růžice, provádí se její umístění ve 

výšce nejméně 2 200 mm od podlahy. Pokud se jedná o šikmou sprchu růžice, umísťuje se v 

doporučené výšce 1 700 mm od podlahy. Minimální rozměry jednoho místa pro sprchování 

jsou, jak je možné vidět i na přiložených schématech, 1000x1000 mm. 

 

A.4.7 ZÁCHODY 

 Stejně jako u umýváren se záchody navrhují odděleně pro jednotlivá pohlaví. V objek-

tech přístupných veřejnosti se záchody navrhují zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro veřejnost. 

V případě že na jednom pracovišti není více než 5 zaměstnanců, lze zřizovat pouze jeden spo-

lečný záchod. Nachází-li se na každém podlaží více než 5 zaměstnanců je nutné taktéž umístit 

záchody.  

 

 e) záchodová mísa f) bidet  g)pisoár 

Obrázek 13 Minimální manipulační plochy záchodů, bidetů a pisoárů [6] 
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 Vzdálenost od pracovního místa by neměla být větší než 120 m a při ztíženém přístupu 

se vzdálenost zkracuje na maximálně 75 m. Skupinové záchody se skládají ze samostatných 

záchodových kabin, které jsou odděleny příčkami, tyto příčky by měly mít horní hranu alespoň 

ve výšce 1950 mm. U každého zařizovacího předmětu má být dodržena minimální manipulační 

plocha, do které nesmějí zasahovat jiné zařizovací předměty. Manipulační plocha by neměla 

zasahovat do minimální šířky průchozího pásu. 

Minimální rozměry místnosti záchodu: 

a) při otevírání dveří ven - šířka 900, délka 1200 mm, 

b) při otevírání dveří dovnitř – šířka 900, délka 1550 mm, 

c) při otevírání dveří ven a umístění umývátka – šířka 900, délka 1350 mm, 

d) při otevírání dveří dovnitř a umístění umyvadla u dveří vedle mísy – šířka 1400, délka 

1450 mm. [13] 

Pozn.: Při bočním umístění dveří otevíravých ven se doporučuje zvětšit délku místnosti o 100 

mm.  

 Umístění horní hrany u záchodové mísy se doporučuje pro dospělého člověka nejvýše 

425 mm nad úroveň podlahy. U záchodových mís pro děti předškolního věku se tato výška 

snižuje, a to na 300 až 340 mm. Pokud se záchodová kabina nachází v občanské stavbě a může 

být využita také veřejností, jsou dveře kabiny opatřeny háčky pro odkládání svrchního oděvu. 

Minimální rozměry záchodů pro veřejnost činí 1750x1100 mm. 

A.4.8 PISOÁRY 

 Umístění pisoárových mís je variabilní. Lze je umístit v samostatné místnosti nebo v 

kombinaci se záchodovými kabinami. Osová vzdálenost pisoárových mís musí být minimálně 

760 mm, vzdálenost od rohu místnosti minimálně 450 mm a před pisoáry musí být manipulační 

plocha minimálně 550 mm široká. [6]  

 Šířka pisoárové mísy se doporučuje minimálně 760 mm, výška předního horního okraje 

pisoáru je 650 mm od podlahy a pro děti 500 mm nad podlahou. Pisoáry musí být opatřeny 

splachovacím zařízením, které splachuje každý pisoár zvlášť. Pisoáry, které používají jinou 

technologii než oplachovou, musí splňovat hygienické požadavky na ně kladené. Všechny vari-

anty osazení pisoárů a minimální vzdálenosti mezi jednotlivými zařizovacími předměty jsou 

uvedeny v ČSN 43 7108 Hygienická zařízení a šatny.  
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A.4.9 HYGIENICKÉ MÍSTNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 Hygienické místnosti pro děti předškolního věku (tj. do 6 let) je třeba plánovat a pro-

jektovat tak, aby splňovaly následující požadavky: 

a) snadná údržba 

b) odolnost proti stříkající vodě 

c) účelnost uspořádání s ohledem na vzrůst žáků 

d) bezpečnost (zejména ochrana proti opaření teplou vodou) 

Požadavky na hygienická zařízení:  

 V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí 

předškolního věku musí být záchody a umývárny přístupné ze šatny a denní místnosti dětí, 

nedělí se podle pohlaví a musí být osvětleny a větrány. [5] 

 

Obrázek 14 Ilustrační foto možného uspořádání umýváren v mateřské škole [14] 

 

Počty hygienických zařízení pro děti předškolního věku se stanoví takto:  

 Záchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví. Pro 5 dětí musí být zří-

zena 1 dětská mísa a 1 umyvadlo. Výška záchodových mís pro děti předškolního věku je 300 až 

340 mm. Maximálně místo dvou WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které se umisťují zpravi-
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dla ve výši 40 cm. Umývadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm 

nad podlahou. Umyvadla musí být napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah 

dětí. Každé umyvadlo se opatří pouze 1 výtokovým ventilem. Umývárna se vybavuje 1 až 2 

sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci. [5] 

 

Obrázek 15 Ilustrační foto možného řešení sprchy v mateřské škole *15] 

 

 Všechna hygienická zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro 

výchovu a vzdělávání musí být vybavena mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost 

osoušení rukou, tj. ručníky na jedno použití, nebo pokud není řešeno osoušení rukou ručníky 

na jedno použití, má každé dítě vlastní ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýka-

ly. Ve všech hygienických zařízeních musí být vždy k dispozici toaletní papír. Stěny a podlahy 

každého hygienického zařízení musí být omyvatelné a čistitelné do výše nejméně 1,5 m a 

snadno dezinfikovatelné. Pokud jsou součástí hygienického zařízení sprchy, musí mít zajištěn 

přívod tekoucí pitné studené a teplé vody. [5] 
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 Úklidová komora:  

 V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí 

být alespoň v jednom podlaží odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami, vybavena 

výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a na každém dal-

ším podlaží prostor s výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku 

vody a odvětraným prostorem pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek. [5] 

 

 

Obrázek 16 Ilustrační foto možného řešení úklidové komory v mateřské škole *16+ 
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A.4.10 ZÁVĚR 

 Teoretická část mapuje téma instalačních prostor v objektech.  Mimo jiné byly objas-

něny termíny jako hygiena, hygienické zařízení, zařizovací předmět nebo minimální manipulač-

ní plocha zařizovacího předmětu.  Zpracováním teoretické části jsem si oživil velkou část infor-

mací týkajících se instalačních prostor. Současně jsem získal spoustu nových informací a po-

znatků, které jsem dále využil jak při následném vypracovávání projektové části mé diplomové 

práce, tak i v praxi. 
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B. APLIKACE TÉMATU NA ZADANÉ BUDOVĚ 

B.1 ÚVOD 

 Obsahem této kapitoly je návrh dvou variant technického řešení instalací v objektu. 

Obě navržené varianty budou následně vyhodnoceny a vhodnější z obou variant bude použita 

pro vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS. Ta druhá bude vypracována jako roz-

šířený projekt pro stavební povolení. 

B.2 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

B.2.1 Návrh technického řešení kanalizace 

B.2.1.1 Varianta I 

 Zařizovací předměty jsou rozmístěny v objektu ve stejných pozicích jako při současném 

řešení. Kanalizace je řešena jako oddílná. Svislé odpadní potrubí je vedeno převážně 

v instalačních šachtách a svodné potrubí bude vedeno pod podlahou 1.NP v instalačním kanálu 

a v zemi. Dále bude potrubí napojeno přes hlavní vstupní šachtu na novou kanalizační přípojku, 

která bude napojena na kanalizační stoku. 

 Dešťové odpadní potrubí bude vedeno v instalačních šachtách a drážkách ve zdivu. 

Svodné potrubí bude vedeno převážně okolo objektu. V okolí objektu budou vhodně umístěna 

vsakovací zařízení tak, aby se minimalizovaly délky a hloubky uložení svodných potrubí. Sou-

časně budou před vsakovací zařízení umístěny akumulační nádrže. Zadržená voda bude využí-

vána pro zalévání školní zahrady.  

B.2.1.2 Varianta II 

 Řešení splaškové kanalizace bude navrženo stejně jako ve variantě I. 

 Dešťové odpadní potrubí bude vedeno v instalačních šachtách a drážkách ve zdivu. 

Svodné potrubí bude vedeno převážně okolo budovy a bude ústit do vsakovacího zařízení 

umístěného na školní zahradě směrem na jih od objektu. Před vsakovacím zařízením bude 

umístěna akumulační nádrž s ponorným čerpadlem, které bude naakumulovanou vodou záso-

bovat objekt. Konkrétně bude tato voda sloužit ke splachování toalet v dětských umývárnách. 

Voda bude také využívána pro zalévání zahrady.  
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B.2.2 Návrh technického řešení vodovodu 

B.2.2.1 Varianta I 

 Objekt je napojen na vodovodní řad vodovodní přípojkou na západní straně objektu. 

Vodoměrná šachta bude situována v zelené ploše poblíž hranice pozemku. Za prostupem zá-

kladového pasu v instalačním kanálu bude vnitřní vodovod rozdělen na potrubí studené pitné 

vody a požární vodovod. Ležatá potrubí budou vedena v instalačním kanálu a k jednotlivým 

zařizovacím předmětům v 1.NP a 2. NP budou přiváděna instalačními šachtami. Dále budou 

rozvody vedeny v drážkách ve zdivu a předstěnách. Kromě zařizovacích předmětů bude vodo-

vod zásobovat i nepřímotopný zásobník teplé vody. Ten bude umístěn v technické místnosti a 

rozvody teplé vody budou od zásobníku po objektu vedeny souběžně s potrubím vody studené 

a cirkulace. Pro ohřev vody v nepřímotopném zásobníku jsou určeny dva plynové závěsné kot-

le. V umývárnách budou před soustavou umyvadel osazeny termostatické směšovací ventily. 

V objektu budou osazeny v nástěnných skříních požární hadicové systémy na místech určených 

požárním technikem. 

B.2.2.2 Varianta II 

 Tato varianta počítá se stejným návrhem vnitřního vodovodu jako ve variantě první. 

Navíc bude v technické místnosti umístěna úpravna vody, která bude přiváděna z akumulační 

nádrže před objektem. Touto upravenou vodou budou zásobovány toalety v dětských umývár-

nách. Rozvody upravené vody budou vedeny společně s ostatními rozvody v instalačních kaná-

lech, šachtách a předstěnách.  

B.2.3 Návrh technického řešení plynovodu 

 Objekt je napojen na stávající NTL plynovod stávající NTL přípojkou ukončenou v ply-

noměrné skříni ve sloupku na hranici pozemku. Vnitřní plynovod bude přivádět plyn do tech-

nické místnosti a zásobovat dva závěsné kotle Viesmann Vitodens 200-W 49 kW, každý o výko-

nu 10,9-45,0 kW. Vnitřní rozvody plynu budou při prostupu nosnou konstrukcí vedeny 

v chráničce a v technické místnosti volně po stěně. Návrh technického řešení plynovodu se 

vzhledem k navrženým variantám vodovodu a kanalizace nijak nemění a je pro obě varianty 

totožný.  
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B.3 HODNOCENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT ŘEŠENÍ 

B.3.1 Hodnocení řešení kanalizace 

 Odvod splaškových vod z objektu je řešen standardně, tedy jako gravitační, a proto se 

hlavní změny týkají nakládání se srážkovou vodou. Díky přítomnosti instalačního kanálu pod 

1.NP budou finanční náklady na rekonstrukci svodného potrubí mnohonásobně menší než při 

nutnosti vybourání stávajících podlahových konstrukcí a jejich následného zapravení. Zároveň 

bude ušetřen i potřebný čas, což je při rekonstrukcích objektů pro vzdělávání společně s finan-

cemi další limitující faktor. 

B.3.1.1 Hodnocení varianty I 

 Tato varianta počítá s odvodem srážkových vod na pozemek investora, což je 

v současné době nutným standardem v oblasti nakládání se srážkovou vodou. Zároveň se snaží 

minimalizovat délky svodných potrubí, a tudíž snižuje finanční náklady na uložení potrubí a 

vybudování nádrží i vsakovacích objektů. A právě minimalizace finančních prostředků byla vý-

znamným kritériem, se kterým byl projekt zadán investorem.     

B.3.1.2 Hodnocení varianty II 

 Druhá varianta počítá s jednou velkou akumulační nádrží a jedním vsakovacím zaříze-

ním umístěným před objektem. Z důvodu velkých vzdáleností jednotlivých dešťových svodů lze 

předpokládat větší hloubky uložení svodných potrubí, současně tak i akumulační nádrže a vsa-

kovacího zařízení, což celý projekt prodraží. Současně bude nutné vynaložit další finance na 

úpravy a vybavení objektu zařízením v návaznosti na využití zachycené vody. 

B.3.2 Hodnocení řešení vodovodu 

 Stejně jako u kanalizace se počítá v obou variantách s umístěním rozvodů do instalač-

ního kanálu a šachet. Zejména možnost využití původního instalačního kanálu bude pro inves-

tora znamenat velkou finanční, časovou a servisní úlevu. Dalším plusem tohoto způsobu vedení 

rozvodů je jeho estetičnost. Pokud bychom musely vést rozvody pod stropem, některé části 

tras by bylo nutné doplnit o částečné podhledy. 
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B.3.2.1 Hodnocení varianty I  

 První varianta rozvodů pitné vody, která je řešena klasicky bez dalších alternativních 

zdrojů vody, má nižší náklady na provoz. Důvodem je nepřítomnost úpravny zachycené vody 

z akumulační nádrže a dalších komponent nezbytně nutných pro tento způsob zpětného využití 

srážkové vody. Hlavní výhodou této varianty je minimalizace údržby a zajištění konstantní kva-

lity přiváděné vody, kterou deklaruje správce sítě. Současně není nutné vynakládat další finan-

ce, které jsou nutné pro zajištění čerpání, přívodu, úpravy a distribuce užitkové vody v objektu. 

B.3.2.2 Hodnocení varianty II 

 Druhá varianta se od té první liší ve využívání zachycené srážkové vody. Tento způsob 

nakládání se srážkami je v současnosti sice hojně podporován, ale nese s sebou i další nutné 

finanční, technologické a servisní náklady. Bohužel nedostatek finančních prostředků je hlav-

ním kamenem úrazu tohoto projektu, a proto nebyl investorem podpořen.   

B.3.3 Hodnocení řešení plynovodu 

 Navržená varianta plynovodního potrubí v objektu je vzhledem k rozsahu rozvodů vody 

a kanalizace velmi jednoduchá a finančně nenáročná. V objektu se nepočítá, kromě závěsných 

kotlů v technické místnosti, s žádnými dalšími odběrnými místy, což značně ulehčuje práce a 

šetří finance. Navíc díky využití stávající plynovodní přípojky i venkovního vedení proběhnou 

změny pouze v prostoru technické místnosti, což markantně sníží náklady na rekonstrukci.
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B.4 PROJEKT VARIANTY II PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

B.4.1 Technická zpráva 

B.4.1.1 Úvod 

 Projekt řeší rekonstrukci rozvodů vnitřního vodovodu, kanalizace, plynovodu v objektu 

mateřské školy na sídlišti Družba č.p. 673 v Židlochovicích a jejich napojení na inženýrské sítě. 

Jako podklad pro vypracování sloužily podklady dodané hlavním projektantem a původní vý-

kresová dokumentace z roku 1973. 

 Při provádění rekonstrukce rozvodů v objektu je nutné dodržet podmínky městského 

úřadu, stavebního úřadu a zásady bezpečnosti práce. 

B.4.1.2 Bilance potřeby vody 

Předpoklad:   110 osob, mateřská škola, 60 l/os. den 

Průměrná denní potřeba  60 * 110 = 6 600 l/den 

Maximální denní potřeba  6 600 * 1,5 = 9 900 l/den 

Maximální hodinová potřeba  (9 900 / 24) * 1,8 = 742,5 l/hod 

B.4.1.3 Bilance potřeby teplé vody 

Předpoklad:   počet osob = 110; q = 20 l/os. den 

 plocha = 1040 m2; q = 20 l/100 m2 

 110 osob; q = 1 l/porce 

 

Průměrná denní potřeba  (110*20) + (0,2*1040) + (110*1) = 2 518 l/den 
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B.4.1.4 Přípojky 

Kanalizační přípojka 

 Objekt bude odkanalizován do stávající splaškové stoky DN 400 situované západně od 

hranice pozemku mateřské školy v zeleném pásu. 

 Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová kameninová kanalizační 

přípojka DN 150. Průtok splaškových vod přípojkou činí 6,90 l/s. Přípojka bude na stoku napo-

jena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 

600 mm bude umístěna na pozemku č. 2811. 

 Pro odvod srážkových vod z objektu bude vybudováno svodné potrubí z PVC-KG. Po-

trubí budou vedena převážně okolo objektu tak, aby je základové konstrukce objektu negativ-

ně neovlivňovaly. Před vsakovacím zařízením bude osazena filtrační šachta a akumulační nádrž 

o užitném objemu 29,48 m3 pro zadržování vody, která bude následně využívána pro zavlažo-

vání travnatých ploch a splachování toalet v objektu. Průtok srážkových vod do vsakovacího 

objektu činí 25,2 l/s.  

Vodovodní přípojka 

 Bude vybudována nová vodovodní přípojka vedená v původní trase z HDPE 100 SDR 11 

Ø 50x4,6 napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu situovaný pod chodníkem západně 

od hranice pozemku mateřské školy. 

 Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provo-

zovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. Výpočtový průtok přípojkou činí 1,83 l/s. Vodo-

vodní přípojka bude na veřejný řad DN100 napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní 

soupravou a poklopem. Vodoměrná sestava s vodoměrem DN 25 a hlavním uzávěrem vody 

bude umístěna ve vodoměrné šachtě na pozemku. 

 Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 100 mm a obsypáno pís-

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

výšce minimálně 200 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. Do objektu bude 

vstupovat prostupem v základech. Prostup bude poté důkladně zaizolován proti vnikání vlhkos-

ti. 
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Plynovodní přípojka 

 Objekt je zásobován zemním plynem pomocí stávající NTL plynovodní přípojky 

z ocelového potrubí DN40 podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Redukovaný odběr plynu přípoj-

kou činí 10,49 m3/h. Přípojka je napojena na stávající NTL distribuční plynovod z ocelového 

potrubí DN100. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr budou umístěny ve skříni na obvodové zdi 

objektu opatřené ocelovými dvířky s nápisem PLYN.  

 Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 100 mm a obsypáno pís-

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

výšce minimálně 200 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 

B.4.1.5 Vnitřní kanalizace 

Splašková kanalizace 

 Hlavní svodné potrubí splaškové vnitřní kanalizace povede v instalačním kanálu pod 

1.NP a pod terénem vně objektu. Ostatní svodná potrubí budou vedena v instalačních kanálech 

a v zemi pod 1.NP. Na hlavním svodném potrubí budou osazeny čistící tvarovky (viz Výkres 

základů v části Kanalizace). V místě napojení hlavního svodného potrubí na přípojku bude zří-

zena hlavní vstupní šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm.  

 Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím 

a povedou uvnitř objektu instalačními šachtami. Připojovací potrubí budou vedena ve stěnách 

a instalačních předstěnách. Pro napojení praček a sušiček budou osazeny zápachové uzávěrky 

HL 4000.0/.2 a pro napojení myček HL4000.0/.1. Zařizovací předměty v místnosti 1.25 (kuchy-

ně) budou napojeny na mobilní nerezové lapáky tuku ABION MOBILAP W02.L.  

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

ČSN 75 6760. Materiálem potrubí v zemi a instalačních kanálech budou trouby a tvarovky z 

PVC KG. Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 100 mm a obsypané 

pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Potrubí vedené v instalačním kanálu bude upevněno 

kovovými objímkami s gumovou vložkou ve vzdálenostech stanovených výrobcem potrubí. 

Splašková odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z PP HT a budou upevňována ke stě-

nám kovovými objímkami s gumovou vložkou. 
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Dešťová kanalizace 

 Dešťová odpadní potrubí budou vedena instalačními šachtami a drážkami ve zdivu v 

původních trasách. Budou osazeny střešní vtoky HL64P/1 opatřeny ochranným košem pro zá-

chyt mechanických nečistot. Nouzové odvodnění střechy bude zajištěno přepadovými otvory 

v atikách. Polohu otvorů stanoví statik. Na pozemku investora bude vybudována akumulační 

nádrž srážkových vod s přepadem do vsakovacího zařízení. Zachycená voda z akumulační nádr-

že bude zpětně využívána pro splachování toalet v dětských umývárnách a pro zalévání zahra-

dy. Vsakovací zařízení bude provedeno z vsakovacích tunelů Nicoll Garantia. Tunely budou 

uloženy v zemi dle požadavků a doporučení od výrobce. 

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

ČSN 75 6760. Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na písko-

vém loži tloušťky 100 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Dešťová od-

padní potrubí budou z PP HT a budou upevňována ke stěnám kovovými objímkami s gumovou 

vložkou.  

B.4.1.6 Vnitřní vodovod 

 Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody HDPE 100 SDR11 Ø 

50x4,6. Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrné šachtě. Kromě nepří-

motopného zásobníku bude v technické místnosti umístěna i úpravna vody pro zpětné využití 

srážkové vody zachycené v akumulační nádrži AS-Rainmaster, expanzní nádoba a vyrovnávací 

nádrž. Užitková voda bude zásobovat toalety v dětských umývárnách. Ležaté potrubí bude 

vedeno v instalačních kanálech pod podlahou 1.NP. 

 Stoupací potrubí povedou v instalačních šachtách společně s odpadními potrubími 

kanalizace. Připojovací potrubí budou vedena v drážkách ve zdivu a předstěnách. Prostupy 

připojovacích potrubí z instalační šachty budou opatřeny protipožárními manžetami. 

 Teplá voda bude připravována v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači Viesmann 

Vitocell 100-V CVA o objemu 500 litrů ohřívaném topnou vodou z dvou plynových kondenzač-

ních kotlů Viesmann Vitodens 200-W 49 kW, každý o výkonu 10,9-45,0 kW. Na přívodu studené 

vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru osazen ještě zpětný ventil a pojistný ventil na-

stavený na otevírací přetlak 0,6 MPa. 
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 V objektu je instalován také požární vodovod s hydranty. Ten je od vodovodu pitné 

vody oddělen za prostupem do instalačního kanálu pomocí ochranné jednotky EA. Hydranty 

jsou umístěny v nástěnné skříni na zdi v místnosti 1.13 (vstupní hala) a 1.11 (chodba). Hadicový 

systém je navržen s hadicí o světlosti 19 mm, délky 30 m a osazen ve výšce 1,2 m nad podla-

hou. Rozvody požární vody jsou z pozinkované oceli. Při návrhu se vycházelo z požadavků po-

žární bezpečnosti. 

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

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

dovod bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409. 

 Materiálem potrubí uvnitř objektu bude PPR, PN 20 a STABI PLUS. Potrubí vně objektu 

vedené pod terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze plastové 

potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou 

použity nástěnky připevněné ke stěně. Před napojením umyvadel v umývárnách bude vždy 

osazen trojcestný směšovací ventil.  Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí 

být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř objektu 

bude ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Jako uza-

vírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. 

 Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace Mirelon PRO. Na ležatém potrubí 

v instalačních kanálech budou vytvořeny kompenzátory délkové roztažnosti potrubí. Jednotlivé 

tloušťky izolací a rozměry kompenzátorů jsou uvedeny ve výpočtové části. 

B.4.1.7 Vnitřní plynovod 

Plynové spotřebiče  

2x Plynový kondenzační kotel Viesmann Vitodens 200-W:  

- pro zemní plyn typu E se V = 4,84 m3/hod  

- pro zemní plyn typu LL se V = 5,62 m3/hod 

Sání vzduchu pro spalování a odkouření je zajištěno přes dvě komínová tělesa. Montáž 

kotle musí být provedena podle návodu výrobce a ČSN 33 2000-7-7-701. 

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

umístěn v plynoměrné skříni na hranici pozemku s ocelovými dvířky s nápisem PLYN. 

V plynoměrné skříni bude umístěn HUP KK40, plynoměr G10 (rozteč 280 mm) a KK40. Ležaté 

potrubí uvnitř objektu bude vedeno po stěně v technické místnosti. Prostupy volně vedeného 
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potrubí zdmi budou řešeny pomocí ochranných trubek. Potrubí pod omítkou nesmí být ulože-

no do agresivního materiálu. 

 Materiálem potrubí plynovodu uvnitř objektu bude ocelové závitové potrubí spojované 

svařováním. Potrubí vedené v zemi vně objektu bude provedeno z ocelových trubek s plasto-

vou izolací proti korozi BRALEN. Volně vedené potrubí uvnitř objektu bude ke stavebním kon-

strukcím upevňováno ocelovými objímkami. Jako uzávěry budou použity kulové kohouty s 

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

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

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

natřeno žlutým lakem. 

B.4.1.8 Zařizovací předměty 

 Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizova-

cích předmětů. Záchodové mísy na dětských toaletách budou dětské závěsné. Umyvadla v dět-

ských umývárnách budou opatřeny jednopákovou nástěnnou baterií s přednastavenou teplo-

tou vody pomocí termostatického směšovacího ventilu. U umyvadel budou baterie stojánkové 

směšovací jednopákové. Dřezové baterie u velkokuchyňských dřezů jsou nástěnné směšovací 

jednopákové. Dřezová baterie v místnosti pro personál je stojánková směšovací jednopáková.  

Sprchové baterie budou nástěnné jednopákové. U výlevek budou nástěnné směšovací baterie s 

dlouhým otočným výtokem. Automatická pračka a myčka nádobí bude k vodovodnímu potrubí 

připojena rohovým ventilem, na kanalizační potrubí pak přes soupravu HL4000.1 (resp. 

HL4000.2). 

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

1717 a ČSN 75 5409. 
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C. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYBRANÉ VARIANTY 

C.1 VÝPOČET SOUVYSEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A KONCEPČNÍM 

ŘEŠENÍM INSTALACÍ V CELÉ BUDOVĚ A JEJICH NAPOJENÍ NA 

SÍTĚ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU 

C.1.1 Zadání 

 Jedná se o mateřskou školu, která se nachází na sídlišti Družba č.p. 673 v Židlochovi-

cích. Projekt vypracovává rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu pro daný objekt. 

Jedná se o železobetonovou skeletovou konstrukci se zděnými výplňovými konstrukcemi. Ob-

jekt se skládá z dvou nadzemních podlaží, kde v 1.NP se nachází 2 třídy (každá pro 25 dětí) a 

kuchyňský provoz. Ve 2.NP jsou taktéž 2 třídy s celkovou kapacitou 50 dětí. Pod budovou je 

vybudován instalační kanál, do kterého je soustředěna velká část rozvodů vody a kanalizace. 

Napojení kanalizace bude provedeno do veřejné jednotné kanalizace vedoucí podél pozemku 

investora na západní straně. Dešťová kanalizace bude svedena do akumulačních nádrží 

s přepadem do vsakovacích objektů na pozemku investora. Vodovodní přípojka bude napojena 

na veřejný vodovodní řad vedoucí podél pozemku investora na západní straně. Plynovodní 

přípojka je napojena na distribuční plynovod vedoucí souběžně s vodovodním řadem. 

C.1.2 Bilance potřeby vody 

a) Specifická potřeba vody 

 Směrné číslo roční spotřeby vody: q = 16 m3 

p = 
 

   
 = 

  

   
 = 0,064 m3/ osoba den => 60 l/osoba den 

b) Průměrná denní potřeba vody 

 Ekvivalentní počet obyvatel: n = 110 osob 

Qp = p * n = 60 * 110 = 6600 l/den 

c) Maximální denní potřeba vody 

 Součinitel denní nerovnoměrnosti: kd = 1,5 

Qm = Qp * kd = 6600 * 1,5 = 9900 l/den 

d) Maximální hodinová potřeba vody 

 Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 1,8 

Qh = 
 

  
 * Qm * kh = 

 

  
  * 9900 * 1,8 = 742,5 l/hod 
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e) Roční potřeba vody 

Qr = Qp * d = 6600 * 250 = 1 650 000 l/rok = 1650 m3/rok 

 

C.1.3 Bilance potřeby teplé vody 

a) Bilance TV dle počtu osob 

 q = 20 l/osoba*den Q1 = n * q = 110 * 20 = 2200 l/den 

b) Bilance TV dle úklidové plochy 

 q = 20 l/100 m2 Q2 = n * q = 1040 * 0,2 = 208 l/m2 

c) Bilance TV dle vydaných jídel 

 q = 1 l/jídlo Q3 = n * q = 110 * 1 = 110 l/jídla 

 

Průměrná denní potřeba:  2200 + 208 + 110 = 2 518 l/den = 2,52 m3/den 

 

C.1.4 Bilance odtoku odpadních vod 

C.1.4.1 Splašková voda 

a) Průměrný denní odtok splaškové vody 

Qp = qm * n = 60 * 110 = 6600 l/den 

b) Maximální denní odtok splaškové vody 

Qd = Q24m * kd = 6600 * 1,5 = 9900 l/den 

c) Maximální hodinový odtok splaškové vody 

 Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 5,83 (pro 110 osob) 

Qh = 
 

  
 * Qm * kh = 

 

  
 * 9900 * 5,83 = 2404,9 l/hod 

d) Roční odtok splaškové vody 

Qr = Qp * d = 6600 * 250 = 2 475 000 l/rok = 2475,0 m3/rok 
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C.1.4.2 Srážková voda 

Výpočet množství srážkových vod: Ared = A * c [m2] 

Druh odvodněné plochy: střecha s nepropustnou vrstvou 

Součinitel odtoku srážkových vod: c = 1,0  

Odvodňovaná plocha: A = 839,0 m2 

Redukovaná plocha: Ared = 839,0 * 1,0 = 839,0 m2 

Dlouhodobý srážkový úhrn: 559 mm/rok (pro Brno) 

 Roční množství odváděných srážkových vod:

 0,559 * 839,0 = 469,00 m3/rok 

C.1.4.3 Výpočet tepelných ztrát budovy  

 Výpočet tepelných ztrát byl dodán specialistou a pro vypočítání byl použit výpočtový 

software od společnosti Protech. 

Charakteristika budovy: 

Objem budovy V = 4380 m3 (vnější objem vytápěné zóny budovy) 

Celková plocha A = 1210 m2 (součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících 

objem budovy) 

Objemový faktor tvaru A/V = 0,276 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θim = 22 °C 

Vnější návrhová teplota v zimním období θe = -15 °C (Brno) 

Tabulka 2 Výpočet tepelných ztrát objektu 
 

č.m. účel ti np Vme Ape Vmi Api QVm QTm QHLm 

  (°C)  (m3) (m2) (m3) (m2) (W) (W) (W) 

101 vstup 18 0,3 50,0 15,2 31,2 10,6 105 781 886 

102 kancelář 22 0,5 43,8 13,3 28,1 9,5 177 586 763 

103 příjem 22 0,5 58,4 17,7 42,2 14,3 266 517 782 

104 denní místnost 24 1,0 206,3 62,5 155,8 52,8 724 1 770 2 493 

105 lehárna 24 1,0 210,6 63,8 155,8 52,8 724 2 204 2 927 

106 šatna 24 0,3 61,2 18,6 38,9 13,2 104 790 894 

107 umývárny 24 0,3 45,5 13,8 33,8 11,5 66 409 475 

108 WC 24 0,3 48,0 14,5 34,5 11,7 92 538 631 

110 přípravna 20 0,5 43,3 13,1 27,0 9,1 160 463 623 

111 chodba 18 0,5 37,6 11,4 22,9 7,8 128 716 844 

112 zádveří 18 0,5 30,1 9,1 20,1 6,8 113 386 498 

113 vstupní hala 18 0,3 216,3 31,1 173,6 27,8 584 861 1 446 

114 chodba 18 0,3 67,9 20,6 54,6 18,5 184 142 325 

115 chodba 18 0,3 22,4 6,8 13,8 4,7 46 47 93 

116 kabinet 22 0,5 15,8 4,8 10,6 3,6 67 181 248 

117 wc 20 0,5 7,5 2,3 5,5 1,9 32 18 51 

118 příjem prádla 18 0,3 25,3 7,7 20,2 6,8 68 53 121 

119 prádelna 20 0,5 68,6 20,8 54,8 18,6 326 408 735 

120 sušárna 22 0,5 57,1 17,3 45,1 15,3 284 357 641 



 
  59 
 

č.m. účel ti np Vme Ape Vmi Api QVm QTm QHLm 

  (°C)  (m3) (m2) (m3) (m2) (W) (W) (W) 

121 
kancelář - 
předsíň 20 0,5 16,6 5,0 12,9 4,4 77 40 117 

122 kancelář 22 0,5 25,9 7,8 18,9 6,4 119 210 329 

123 uklid 18 0,5 8,8 2,7 6,5 2,2 37 18 55 

124 
kuchyň - před-
síň 20 0,5 13,2 4,0 10,0 3,4 60 32 91 

125 kuchyň 20 2,0 88,8 26,9 62,9 21,3 1 497 821 2 319 

126 denní spíž 15 0,3 20,7 6,3 13,5 4,6 41 86 127 

127 šatna personál 22 0,5 27,3 8,3 19,9 6,8 125 101 227 

128 wc 20 0,5 11,5 3,5 4,9 1,7 29 140 169 

129 sprcha 24 0,5 7,5 2,3 4,0 1,3 26 71 97 

130 kancelář 22 0,5 55,5 16,8 43,4 14,7 273 375 648 

131 příprava 20 0,5 34,1 10,3 25,1 8,5 149 163 312 

132 sklad 15 0,3 18,5 5,6 14,3 4,8 44 30 73 

133 sklad 15 0,3 39,0 11,8 27,0 9,2 83 202 284 

134 tech. místnost 18 0,3 58,4 17,7 33,6 11,4 113 289 402 

136 
vstupní chod-
ba 15 0,5 118,1 35,8 78,2 26,5 399 1 164 1 563 

137 chodba 18 0,3 31,2 9,4 23,6 8,0 79 129 208 

138 chodba 18 0,3 229,4 33,0 166,9 26,7 562 1 345 1 907 

139 chodba 18 0,3 15,8 4,8 10,6 3,6 36 33 69 

140 šatna personál 22 0,5 12,9 3,9 9,7 3,3 61 35 96 

141 sprcha 24 0,5 7,8 2,4 4,9 1,6 32 97 129 

142 wc 20 0,5 10,2 3,1 5,8 2,0 35 82 117 

143 příjem dětí 22 0,3 55,1 16,7 43,1 14,6 135 464 600 

144 chodba 20 0,3 15,2 4,6 12,4 4,2 8 37 44 

145 
denní místnost 
a leh 24 1,0 388,7 

117,
8 303,7 103,0 1 410 2 835 4 245 

147 kabinet 22 0,5 26,1 7,9 18,6 6,3 117 266 383 

148 wc, umývárna 24 0,3 88,8 26,9 68,4 23,2 136 552 688 

150 přípravna 20 0,5 46,9 14,2 31,9 10,8 190 224 414 

201 
podesta 
vstupní haly 18 0,3 36,9 10,1 23,7 7,4 80 383 463 

202 chodba 18 0,3 21,5 5,9 14,4 4,5 48 38 87 

203 šatna personál 22 0,5 13,9 3,8 9,6 3,0 60 51 111 

204 sprcha 24 0,5 8,0 2,2 4,2 1,3 28 87 115 

205 wc 20 0,5 12,4 3,4 5,6 1,7 33 145 178 

206 příjem dětí 22 0,3 61,2 16,8 46,7 14,6 147 351 498 

207 chodba 22 0,3 16,4 4,5 13,0 4,1 41 33 73 

208 denní místnost 24 1,0 223,3 61,2 165,9 51,8 770 1 576 2 346 

209 lehárna 24 1,0 220,8 60,5 169,6 53,0 754 1 296 2 050 

210 kabinet 22 0,5 29,9 8,2 20,8 6,5 131 176 307 

211 umývárna 24 0,3 62,9 17,2 46,8 14,6 94 304 398 

212 wc 24 0,3 35,0 9,6 24,6 7,7 49 192 240 

213 přípravna 20 0,5 58,0 15,9 31,0 9,7 184 405 590 

217 
podesta 
vstupní haly 18 0,3 36,1 9,9 21,2 6,6 71 484 555 

218 chodba 18 0,3 16,8 4,6 11,6 3,6 39 30 69 

219 
šatna personá-
lu 22 0,5 15,3 4,2 10,6 3,3 66 51 117 

220 sprcha 24 0,5 8,7 2,4 5,3 1,6 35 88 123 

221 wc 20 0,5 13,8 3,8 6,3 2,0 38 154 192 

222 příjem dětí 22 0,3 61,0 16,7 46,7 14,6 147 352 499 
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č.m. účel ti np Vme Ape Vmi Api QVm QTm QHLm 

  (°C)  (m3) (m2) (m3) (m2) (W) (W) (W) 

223 chodba 22 0,3 16,8 4,6 12,5 3,9 39 33 72 

224 denní místnost 24 1,0 212,8 58,3 167,7 52,4 779 1 349 2 128 

225 lehárna 24 1,0 229,2 62,8 180,5 56,4 838 1 321 2 159 

226 kabinet 22 0,5 29,9 8,2 21,0 6,6 132 176 308 

227 umývárna 24 0,3 59,9 16,4 44,8 14,0 89 331 419 

228 wc 24 0,3 38,3 10,5 25,6 8,0 50 195 245 

229 přípravna 20 0,5 53,3 14,6 36,2 11,3 215 219 434 

CELKEM (kW)  4,38 1,21 3,21 0,99 15,1 30,9 45,96 

ti návrhová teplota v interiéru 

np číslo výměny vzduchu 

Vme vnější objem vytápěné zóny budovy 

Ape podlahová plocha určená z vnějších rozměrů místnosti 

Vmi vnitřní objem místnosti 

Api podlahová plocha určená z vnitřních rozměrů 

QVm tepelná ztráta místnosti větráním 

QTm tepelná ztráta místnosti prostupem tepla 

QHLm celkový návrhový tepelný výkon místnosti 

 

C.1.5 Bilance potřeby plynu 

C.1.5.1 Potřeba tepla na vytápění 

Teoretická roční potřeba tepla pro vytápění 

    (       )      (    )       

    
           

(     )
 

                      

(   (   ))
                

ε součinitel vyjadřující nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací; ε = 0,85 

e přerušované vytápění během noci; e = 1 

Qz tepelné ztráty; Qz = 45,96 kW (viz C.1.4.3. Výpočet tepelných ztrát budovy) 

ti výpočtová vnitřní teplota; ti = 22 °C 

te výpočtová venkovní teplota; te = -15 °C 

D počet denostupňů 

d počet dní otopného období; d = 232 

tis průměrná vnitřní teplota; tis = 22 °C 

tes průměrná venkovní teplota v otopném období; tes = 4,0 °C (pro tem = 13 °C) 
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Skutečná roční potřeba tepla pro vytápění 

        
   

             

 
      

        
                

ηzdroj účinnost zdroje; ηzdroj = 0,9 

ηdistr ztráta v distribuční síti; ηdistr = 0,99 

Roční potřeba plynu 

        
       

 
      

      

  
               

H výhřevnost zemního plynu (H = 34 MJ/m3) 

C.1.5.2 Potřeba tepla pro ohřev teplé vody 

           (        )              (     )                 

c měrná tepelná kapacita vody (c = 1,163 kWh/m3K)  

ttv teplota teplé vody (ttv = 55 °C) 

tsvz teplota studené vody v zimě (tsvz = 10 °C) 

tsvl teplota studené vody v létě (tsvl = 15 °C) 

Roční potřeba tepla pro přípravu teplé vody 

                    (     ) 

                           (       )                

  
        

        

 
     

     
      

c korekční součinitel teploty (-) 

d počet dní, kdy je potřeba teplá voda 

Skutečná roční potřeba tepla pro přípravu teplé vody 

       
   

             

 
     

        
               

ηzdroj účinnost zdroje; ηzdroj = 0,9 

ηdistr ztráta v distribuční síti; ηdistr = 0,55 

Roční potřeba plynu pro přípravu teplé vody 

         
      

 
      

     

  
             

Celková roční potřeba plynu 
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C.2 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM ROZPRACOVÁNÍM 

DÍLČÍCH INSTALACÍ 

C.2.1 Výpočtové řešení jednotlivých instalací - kanalizace 

Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace podle: 

ČSN EN 12056-2 (ČSN 75 6760) - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění 

splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet 

ČSN EN 12056-3 (ČSN 75 6760) - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění 

dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet 

ČSN 75 6261 Dešťová kanalizace 

a) Průtok odpadních vod 
Qww = K *  √∑DU *l/s+ 

Qww průtok odpadních vod v l/s 

K součinitel odtoku (bez rozměru) 

 K = 0,7 

∑DU součet výpočtových odtoků v l/s 

b) Celkový průtok splaškových odpadních vod 

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

 Qtot celkový průtok odpadních vod v l/s  

 Qc trvalý průtok v l/s Qc = 0 l/s 

 Qp čerpaný průtok v l/s Qp = 0 l/s 

Qtot = Qww + Qc + Qp 

Qtot = Qww + 0 + 0 

Qtot = Qww 
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OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT 
VÝPOČTOVÉ 

ODTOKY DU (l/s) 
DN 

D Kuchyňský dřez 0,8 50 

DV Velkokuchyňský dřez 0,8 50 

M Myčka nádobí 0,8 50 

WC Záchodová mísa 2,0 100 

WCd Dětská záchodová mísa 2,0 100 

U Umyvadlo 0,5 50 

Ud Dětské umyvadlo 0,5 50 

P Automatická pračka 0,8 50 

SU Sušička prádla 0,8 50 

S Sprcha 0,8 50 

VY Závěsná plastová výlevka 1,5 70 

VL Stojatá keramická výlevka 2,0 100 

PV Podlahová vpust 2,0 100 

PI Pítko 0,2 50 

Tabulka 3 Výpočtové odtoky DU *l/s+ a jmenovité světlosti DN nevětraných  
připojovacích potrubí jednotlivých zařizovacích předmětů 

C.2.1.1 Dimenzování připojovacího splaškového potrubí 

SPLAŠKOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S1, S2, S3, S4, S5, S9, S10, S27 

Zařizovací předmět: WC 

DU = 2,0 l/s 

Qww = 0,99 → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S6 

Zařizovací předmět: VY 

DU = 1,5 l/s 

Qww = DU → 1,5 l/s  DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Zařizovací předmět: U 

∑DU = 0,5 l/s 

Qww = DU → 0,5 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S7 

Zařizovací předmět: 2xU 

DU = 0,5 + 0,5 = 1,0 l/s 

Qww = 0,7 l/s   DN 50  → navrženo 50-PP HT 
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Zařizovací předmět: U 

∑DU = 0,5 l/s 

Qww = DU → 0,5 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S8 

Zařizovací předmět: S 

∑DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,8 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S11 

Zařizovací předmět: expanzní ventil 

∑DU = 0,1 l/s 

Qww = DU → 0,1 l/s  DN 30  → navrženo 50-PP HT   

  

Zařizovací předmět: odvod kondenzátu 

∑DU =  0,1 l/s 

Qww = DU → 0,1 l/s  DN 30  → navrženo 50-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S12, S15, S19 

Zařizovací předmět: PV 

DU = 2,0 l/s  

Qww = DU → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S13, S28 

Zařizovací předmět: D 

DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,8 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Zařizovací předmět: M 

∑DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,8 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S14 

Zařizovací předmět: D + M 

DU = 0,8 + 0,8 l/s 

Qww = 0,89 l/s   DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S16 

Zařizovací předmět: DV 

∑DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,9 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 



 
  65 
 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S17 

Zařizovací předmět: VL 

∑DU = 2,0 l/s 

Qww = DU → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S18 

Zařizovací předmět: DV 

∑DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,8 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Zařizovací předmět: M 

∑DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,8 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S20 

Zařizovací předmět: U + WC 

∑DU = 0,5 + 2,0 = 2,5 l/s 

Qww = 1,11 → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Zařizovací předmět: WC 

DU = 2,0 l/s 

Qww = 0,99 → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S21 

Zařizovací předmět: VY 

∑DU = 1,5 l/s 

Qww = DU → 1,5 l/s  DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Zařizovací předmět: WC 

∑DU = 2,0 l/s 

Qww = DU → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Zařizovací předmět: 2xWC 

∑DU = 2,0 + 2,0 = 4,0 l/s 

Qww = 1,4 → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Zařizovací předmět: S 

∑DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,8 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 
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Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S22, S32 

Zařizovací předmět: 4xU 

∑DU = 4x0,5 = 2,0 l/s 

Qww = 0,99 l/s   DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S23 

Zařizovací předmět: WC 

DU = 2,0 l/s 

Qww = 0,99 → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Zařizovací předmět: UM + PI 

DU = 0,5 + 0,2 = 0,7 l/s 

Qww = 0,59 l/s   DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S24 

Zařizovací předmět: 2xP + SU 

∑DU = 3x0,8 = 2,4 l/s 

Qww = 1,08 l/s   DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S25 

Zařizovací předmět: D 

∑DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,8 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S26, S33 

Zařizovací předmět: S 

∑DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,8 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Zařizovací předmět: U 

∑DU = 0,5 l/s 

Qww = DU → 0,5 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S29 

Zařizovací předmět: WC 

DU = 2,0 l/s 

Qww = DU → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Zařizovací předmět: WC + U 

DU = 2,0 + 0,5 = 2,5 l/s 

Qww = 1,11 → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 
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Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S30 

1.NP 

Zařizovací předmět: WC + VY 

DU = 2,0 + 1,5 = 3,5 l/s 

Qww = 1,31 → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Zařizovací předmět: WC 

DU = 2,0 l/s 

Qww = DU → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

2.NP 

Zařizovací předmět: WC 

DU = 2,0 l/s 

Qww = DU → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Zařizovací předmět: S 

DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,8 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí S31 

1.NP 

Zařizovací předmět: WC 

DU = 2,0 l/s 

Qww = DU → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Zařizovací předmět: S 

DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,8 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

2.NP 

Zařizovací předmět: WC 

DU = 2,0 l/s 

Qww = DU → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Zařizovací předmět: VY 

∑DU = 1,5 l/s 

Qww = DU → 1,5 l/s  DN 70  → navrženo 75-PP HT 
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C.2.1.2 Dimenzování odpadního splaškového potrubí 

Odpadní potrubí S1, S27 

Zařizovací předměty: 2xWC 

∑DU = 2x2,0 = 1,4 l/s  

Qww = 1,4 l/s → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Odpadní potrubí S2, S3, S4, S5, S9, S10 

Zařizovací předměty: WC 

∑DU = 2,0  l/s  

Qww = 0,99 l/s → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Odpadní potrubí S6 

Zařizovací předměty: 2xU + VY 

∑DU = 2x0,5 + 1,5 = 2,5 l/s  

Qww = 1,11 l/s → 1,5 l/s  DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Odpadní potrubí S7 

Zařizovací předměty: 3xU 

∑DU = 3x0,5 = 1,5 l/s  

Qww = 0,86 l/s   DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Odpadní potrubí S8 

Zařizovací předměty: S 

∑DU = 0,8 l/s  

Qww = DU l/s → 0,8 l/s  DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Odpadní potrubí S11 

Zařizovací předměty: 2x odvod kondenzátu + expanzní ventil 

∑DU = 0,1 l/s  

Qww = 0,1 l/s   DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Odpadní potrubí S12, S15, S19 

Zařizovací předmět: PV 

DU = 2,0 l/s  

Qww = DU → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 
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Odpadní potrubí S13, S14 

Zařizovací předměty: D +M 

∑DU = 0,8 + 0,8 = 1,6 l/s  

Qww = 0,89 l/s   DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Odpadní potrubí S16 

Zařizovací předmět: DV 

∑DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,9 l/s  DN 50  → navrženo 50-PP HT 

Odpadní potrubí S17 

Zařizovací předmět: VL 

∑DU = 2,0 l/s 

Qww = DU → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Odpadní potrubí S18 

Zařizovací předměty: DV + M 

∑DU = 0,8 + 0,8 = 1,6 l/s 

Qww = 0,9 l/s   DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Odpadní potrubí S20, S29 

Zařizovací předměty: 2xWC + U 

∑DU = 2x2,0 + 0,5 = 4,5 l/s 

Qww = 1,48 l/s → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Odpadní potrubí S21 

Zařizovací předměty: WC + VY + S 

∑DU = 2,0 + 1,5 + 0,8 = 4,3 l/s 

Qww = 1,45 l/s → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT  

Odpadní potrubí S22 

Zařizovací předmět: 4xU 

∑DU = 4x0,5 = 2,0 l/s 

Qww = 0,99 l/s   DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Odpadní potrubí S23 

Zařizovací předmět: WC + UM + PI 

∑DU = 2,0 + 0,5 + 0,2 = 2,7 l/s 

Qww = 1,15 l/s → 2,0 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 



 
  70 
 

Odpadní potrubí S24 

Zařizovací předmět: 2xP + SU 

∑DU = 3x0,8 = 2,4 l/s 

Qww = 1,08 l/s   DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Odpadní potrubí S25 

Zařizovací předmět: D 

∑DU = 0,8 l/s 

Qww = DU → 0,8 l/s  DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Odpadní potrubí S26, S33 

Zařizovací předmět: 2xS + 2xU 

∑DU = 2x0,8 + 2x0,5 = 2,6 l/s 

Qww = 1,13 l/s   DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Odpadní potrubí S28 

Zařizovací předmět: 2xD + 2xM 

∑DU = 2x0,8 + 2x0,8 = 3,2 l/s 

Qww = 1,25 l/s   DN 70  → navrženo 75-PP HT 

Odpadní potrubí S30 

Zařizovací předmět: 4xWC + VY + S 

∑DU = 4x2,0 + 1,5 + 0,8 = 10,3 l/s 

Qww = 2,25 l/s   DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Odpadní potrubí S31 

Zařizovací předmět: 2xWC + VY + S 

∑DU = 2x2,0 + 1,5 + 0,8 = 6,3 l/s 

Qww = 1,76 l/s   DN 100  → navrženo 110-PP HT 

Odpadní potrubí S32 

Zařizovací předmět: 8xU 

∑DU = 8x0,5 = 4,0 l/s 

Qww = 1,4 l/s   DN 70  → navrženo 75-PP HT 
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C.2.1.3 Dimenzování svodného splaškového potrubí 

Tabulka 4 Dimenzování svodného splaškového potrubí 

Úsek Sklon ∑DU [l/s] Qww [l/s] Návrh potrubí 

S1 – S33‘ 2,6 % 4,0 Qww1 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S33‘ – S32‘ 2,6 % 6,6 Qww2 = 1,80 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S32‘ – S31‘ 2,6 % 10,6 Qww3 = 2,28 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S31‘ – S29‘ 2,6 % 16,9 Qww4 = 2,80 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S29‘ – S28‘ 2,6 % 36,2 Qww5 = 4,21 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S28‘ – S27‘ 2,6 % 39,4 Qww6 = 4,39 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S27‘ – S26‘ 2,6 % 43,4 Qww7 = 4,61 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S26‘ – S23‘ 2,6 % 46,0 Qww8 = 4,75 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S23‘ – S22‘ 2,6 % 51,9 Qww9 = 5,04 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S22‘ – S20‘ 2,6 % 53,9 Qww10 = 5,14 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S20‘ – S15‘ 2,6 % 66,7 Qww11 = 5,72 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S15‘ – S14‘ 2,6 % 75,1 Qww12 = 6,07 125-PVC KG 

S14‘ – S13‘ 2,6 % 76,7 Qww13 = 6,13 125-PVC KG 

S13‘ – S12‘ 2,6 % 78,3 Qww14 = 6,19 125-PVC KG 

S12‘ – S11‘ 2,6 % 80,3 Qww15 = 6,28 125-PVC KG 

S11‘ – S2‘ 2,6 % 80,4 Qww16 = 6,28 125-PVC KG 

S2‘ – S1 2,0 % 97,2 Qww17 = 6,90 160-PVC KG 

S33 – S33‘ 5,0 % 2,6 Qww18 = 1,13 110-PVC KG 

S32 – S32‘ 8,6 % 4,0 Qww19 = 1,40 110-PVC KG 

S31 – S31‘ 38,8 % 6,3 Qww20 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S29 – S30‘ 11,81 % 9,0 Qww21 = 2,10 110-PVC KG 

S30 – S30‘ 24,5 % 10,3 Qww22 = 2,25 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S30‘ – S29‘ 11,8 % 19,3 Qww23 = 3,08 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S28 – S28‘ 37,6 % 3,2 Qww24 = 1,25 110-PVC KG 

S27 – S27‘ 35,0 % 4,0 Qww25 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S26 – S26‘ 29,1 % 2,6 Qww26 = 1,13 110-PVC KG 

S23 – S25‘ 9,8 % 2,7 Qww27 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S25 – S25‘ 19,2 % 0,8 Qww28 = 0,80 110-PVC KG 

S25‘ – S24‘ 9,8 % 3,5 Qww29 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S24 – S24‘ 2,0 % 2,4 Qww30 = 1,08 110-PVC KG 

S24‘ – S23‘ 9,8 % 5,9 Qww31 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S22 – S22‘ 24,2 % 2,0 Qww32 = 0,99 110-PVC KG 

S20 – S21‘ 35,0 % 4,5 Qww33 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S21 – S21‘ 15,0 % 8,3 Qww34 = 2,02 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S21‘ – S20‘ 35,0 % 12,8 Qww35 = 2,50 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S15 – S18‘ 3,5 % 2,0 Qww36 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S19 – S19‘ 7,5 % 2,0 Qww37 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 
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S18 – S19‘ 2,0 % 1,7 Qww38 = 0,91 110-PVC KG 

S19‘ – S18‘ 2,0 % 3,7 Qww39 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S18‘ – S16‘ 3,5 % 5,7 Qww40 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S16  – S17‘ 4,6 % 0,9 Qww41 = 0,90 110-PVC KG 

S17  – S17‘ 4,8 % 2,0 Qww42 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S17‘ – S16‘ 4,6 % 2,8 Qww43 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S16‘ – S15‘ 15,9 % 8,4 Qww44 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S14 – S14‘  15,0 % 1,6 Qww45 = 0,89 110-PVC KG 

S13 – S13‘ 14,8 % 1,6 Qww46 = 0,89 110-PVC KG 

S12 – S12‘ 2,0 % 2,0 Qww47 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S11 – S11‘ 2,0 % 0,1 Qww48 = 0,10 110-PVC KG 

S2 – S10‘ 7,6 % 2,0 Qww49 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S10 – S10‘ 15,0 % 2,0 Qww50 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S10‘ – S9‘ 7,6 % 4,0 Qww51 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S9‘ – S6‘ 7,6 % 6,0 Qww52 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S6‘ – S5‘ 7,6 % 10,8 Qww53 = 2,30 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S5‘ – S4‘ 7,6 % 12,8 Qww54 = 2,50 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S4‘ – S3‘ 7,6 % 14,8 Qww55 = 2,69 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S3‘ – S2‘ 7,6 % 16,8 Qww56 = 2,87 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S3‘ – S2‘ 2,0 % 16,8 Qww56 = 2,87 110-PVC KG → 160-PVC KG 

S9 – S9‘ 15,0 % 2,0 Qww57 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG  

S5 – S5‘ 15,0 % 2,0 Qww58 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S4 – S4‘ 15,0 % 2,0 Qww59 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S3 – S3‘ 15,0 % 2,0 Qww60 = 2,00 110-PVC KG → 125-PVC KG 

S8 – S8‘ 2,0 % 0,8 Qww61 = 0,80 110-PVC KG 

S7 – S8‘ 6,0 % 1,5 Qww62 = 1,50 110-PVC KG 

S8‘ – S7‘ 6,0 % 2,3 Qww63 = 1,27 110-PVC KG 

S6 – S7‘ 6,6 % 2,5 Qww64 = 1,50 110-PVC KG 

S7‘ – S6‘ 6,6 % 4,8 Qww65 = 1,53 110-PVC KG 

Stupeň plnění 70% 
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Tabulka 5 Vzdálenosti uchycení odpadového potrubí [21] 

 
 

 Odpadní potrubí ležaté musí být upevněno u tradičního potrubí (např. litina) pod kaž-

dým hrdlem trouby nebo tvarovky a při větším množství tvarovek pod hrdlem každé druhé 

tvarovky. U potrubí z plastu musí upevnění následovat ve vzdálenosti maximálně destinásobku 

vnějšího průměru potrubí. [21] 
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C.2.1.4 Dimenzování odpadního dešťového potrubí 

Qr = i * C * A [l/s] 

Qr  průtok srážkových vod v l/s  

i  intenzita deště v l/(s*m2) 

 i = 0,03 l/(s*m2) … u střech a ploch ohrožujících budovu zaplavením  

C  součinitel odtoku srážkových vod 

 C = 1,0 …střechy ostatní, 1-5% 

A  půdorysný průmět odvodňované plochy v m2 

 
 

Obrázek 17 Rozdělení střešní plochy 

A1 = 136,9 m2 (1x střešní vpust) 

 Qr1 = i * C * A1 

 Qr1 = 0,03 * 1,0 * 136,9 

 Qr1 = Qww = 4,11 l/s  DN 90  → navrženo 110-PP HT 

A2 = 140,2 m2 (1x střešní vpust) 

 Qr2 = i * C * A2 

 Qr2 = 0,03 * 1,0 * 140,2 

Qr2 = Qww = 4,21 l/s  DN 90  → navrženo 110-PP HT 
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A3 = 146,7 m2 (1x střešní vpust) 

 Qr3 = i * C * A3 

 Qr3 = 0,03 * 1,0 * 146,7 

 Qr3 = Qww = 4,40 l/s  DN 90  → navrženo 110-PP HT 

A4 = 138,3 m2 (1x střešní vpust) 

 Qr4 = i * C * A4 

 Qr4 = 0,03 * 1,0 * 138,3 

 Qr4 = Qww = 4,15 l/s  DN 90  → navrženo 110-PP HT 

A5 = 34,4 m2 (1x střešní vpust) 

 Qr5 = i * C * A5 

 Qr5 = 0,03 * 1,0 * 34,4 

 Qr5 = Qww = 1,03 l/s  DN 70  → navrženo 75-PP HT 

A6 = 22,0 m2 (1x střešní vpust) 

 Qr6 = i * C * A6 

 Qr6 = 0,03 * 1,0 * 21,97 

 Qr6 = Qww = 0,66 l/s  DN 70  → navrženo 75-PP HT 

 A7 = 191,3 m2 (1x střešní vpust) 

 Qr7= i * C * A7 

 Qr7 = 0,03 * 1,0 * 191,3 

 Qr7 = Qww = 5,74 l/s  DN 100  → navrženo 110-PP HT 

 A8 = 29,2 m2 (1x střešní vpust) 

 Qr8 = i * C * A8 

 Qr8 = 0,03 * 1,0 * 29,2 

 Qr8 = Qww = 0,88 l/s  DN 70  → navrženo 75-PP HT 
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C.2.1.5 Dimenzování svodného dešťového potrubí 

Tabulka 6 Dimenzování svodného dešťového potrubí 

Úsek Sklon Qr [l/s] Návrh potrubí 

D1 – D2‘ 1,0 % Qr1 = 4,11 125-PVC KG 

D2 – D2‘ 20,0 % Qr2 = 4,21 125-PVC KG 

D2‘ – D3‘ 1,0 % Qr9 = 8,32 160-PVC KG 

D3 – D3‘ 1,0 % Qr3 = 4,40 125-PVC KG 

D3‘ – D1‘ 1,0 % Qr10 = 12,72 160-PVC KG 

D4 – D5‘ 10,0 % Qr4 = 4,15 125-PVC KG 

D5‘ – D5‘ 1,0 % Qr5 = 1,03 110-PVC KG 

D5 – D4‘ 1,0 % Qr11 = 5,18 125-PVC KG 

D6 – D7‘ 1,0 % Qr6 = 0,66 110-PVC KG 

D7 – D7‘ 40,0 % Qr7 = 5,74 125-PVC KG 

D7‘ – D8‘ 1,0 % Qr12 = 6,40 125-PVC KG 

D8 – D8‘ 4,5 % Qr8 = 0,88 110-PVC KG 

D8‘ – D6‘ 1,0 % Qr13 = 7,28 160-PVC KG 

 Stupeň plnění 70% 

 

C.2.1.6 Návrh bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy 

Lw = (Qnot * 24 000)/h1,5 [mm] 

Qnot = (0,07 – 0,03 * C) * A 

Lw  šířka bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy v mm 

Qnot odtok srážkových vod pro nouzové odvodnění střech v l/s  

C  součinitel odtoku srážkových vod 

 C = 1 … střechy ostatní, 1-5%  

h  zvolená výška bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy v mm 

A  půdorysný průmět odvodňované plochy v m2  

A1  = 136,9 m2  

 Qnot,1 = (0,07 – 0,03 * C) * A1 

 Qnot,1 = (0,07 – 0,03 * 1) * 136,9 

 Qnot,1 = 5,48 l/s 

 Lw,1 = (Qnot,1 * 24 000)/h1,5 

 Lw,1 = (5,48 * 24 000)/1001,5 = 131,5 mm 
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Návrh bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy 150 x 100 mm. 

A2 = 140,2 m2  

 Qnot,2 = (0,07 – 0,03 * C) * A2 

 Qnot,2 = (0,07 – 0,03 * 1) * 140,2 

 Qnot,2 = 5,61 l/s 

 Lw,2 = (Qnot,2 * 24 000)/h1,5 

 Lw,2 = (5,61 * 24 000)/1001,5 = 134,6 mm 

Návrh bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy 150 x 100 mm. 

 A3 = 146,7 m2 

 Qnot,3 = (0,07 – 0,03 * C) * A3 

 Qnot,3 = (0,07 – 0,03 * 1) * 146,7 

 Qnot,3 = 5,87 l/s 

 Lw,3 = (Qnot,3 * 24 000)/h1,5 

 Lw,3 = (5,87 * 24 000)/1001,5 = 140,9 mm 

Návrh bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy 150 x 100 mm. 

A4 = 138,3 m2  

 Qnot,4 = (0,07 – 0,03 * C) * A4 

 Qnot,4 = (0,07 – 0,03 * 1) * 138,3 

 Qnot,4 = 5,53 l/s 

 Lw,4 = (Qnot,4 * 24 000)/h1,5 

 Lw,4 = (5,53 * 24 000)/1001,5 = 132,7 mm 

Návrh bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy 150 x 100 mm. 

A5 = 34,4 m2  

 Qnot,5 = (0,07 – 0,03 * C) * A5 

 Qnot,5 = (0,07 – 0,03 * 1) * 34,4 

 Qnot,5 = 1,38 l/s 

 Lw,5 = (Qnot,5 * 24 000)/h1,5 

 Lw,5 = (1,38 * 24 000)/501,5 = 93,7 mm 

Návrh bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy 100 x 50 mm.  

 A6 = 22,0 m2  

 Qnot,6 = (0,07 – 0,03 * C) * A6 

 Qnot,6 = (0,07 – 0,03 * 1) * 22,0 

 Qnot,6 = 0,88 l/s 

 Lw,6 = (Qnot,6 * 24 000)/h1,5 

 Lw,6 = (0,88 * 24 000)/501,5 = 59,7 mm 
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Návrh bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy 100 x 50 mm. 

A7 = 191,3 m2  

 Qnot,7 = (0,07 – 0,03 * C) * A7 

 Qnot,7 = (0,07 – 0,03 * 1) * 191,3 

 Qnot,7 = 7,65 l/s 

 Lw,7 = (Qnot,7 * 24 000)/h1,5 

 Lw,7 = (7,65 * 24 000)/1001,5 = 183,6 mm 

Návrh bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy 200 x 100 mm. 

 A8 = 29,2 m2  

 Qnot,8 = (0,07 – 0,03 * C) * A8 

 Qnot,8 = (0,07 – 0,03 * 1) * 29,2 

 Qnot,8 = 1,17 l/s 

 Lw,8 = (Qnot,8 * 24 000)/h1,5 

 Lw,8 = (1,17 * 24 000)/501,5 = 79,4 mm 

Návrh bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy 100 x 50 mm. 

C.2.1.7 Dimenzování akumulačních nádrží 

 Objem nádrže pro srážkovou vodu se stanovuje na 2 až 3 týdny suchého počasí, při-

čemž se zohledňuje využití provozní vody v objektu (každý den, jen v pracovních dnech apod.) 

a počet dnů, kdy se zalévá nebo kropí. V tomto projektu s využitím provozní vody v objektu 

nepočítám. Kropení zahrady předpokládám 2x týdně v období duben až říjen. 

        

            

                      

YR průměrný roční nátok srážkové povrchové vody *l/rok]  

Dt,a celková roční potřeba nepitné vody *l/rok] 

A půdorysný průmět sběrné (odvodňované) plochy střechy *m2] 

h dlouhodobý srážkový normál *mm] 

e součinitel výtěžnosti sběrné plochy střechy 

η hydraulická účinnost mechanického čištění srážkové vody (mechanického filtru, síta), 

 pokud výrobce nestanoví jinak, uvažuje se pro systémy bez dalšího čištění η = 0,9 

n počet osob v objektu [-] 

da počet dnů v roce, kdy se nepitná voda využívá [-] 

Df,a roční potřeba nepitné vody pro zalévání nebo kropení *l/(m2.rok)] 

S plocha, která se zalévá nebo kropí [m2] 
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Tabulka 7 Posouzení využívání srážkové vody 

 

NÁVRH VELIKOSTI AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ 

 Celkový užitný objem nádrží pro srážkovou vodu počítáme na 3 týdny suchého počasí při 

dvou kropeních týdně. 

     
            

    
        ⁄       

 Jako akumulační nádrž srážkové vody umístěnou před vsakovacím objektem na jižní 

straně volím plastovou nádrž ASIO AS-PP –EO 12.0 N o užitném objemu 11,0 m3. Jako akumu-

lační nádrž srážkové vody umístěnou před vsakovacím objektem na východní straně objektu 

volím plastovou nádrž ASIO AS-PP –EO 6.2 N o užitném objemu 6,0 m3. Před oběma nádržemi 

bude osazena filtrační šachta. 
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C.2.1.8 Dimenzování vsakovacího zařízení 

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

Vvz retenční objem vsakovacího zařízení v m3  

hd návrhový úhrn srážky v mm  

A půdorysný průmět odvodňované plochy v m2 

 A = 839,0 m2 

C součinitel odtoku srážkových vod  

 C = 1,00…plochá střecha se sklonem 2 % 

Avz plocha hladiny vsakovacího zařízení v m2  

 Avz = 0 m2 (uvažuje se jen u povrchových vsakovacích zařízení) 

Avsak vsakovací plocha vsakovacího zařízení v m2 

f součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2) 

kv koeficient vsaku (m/s) uvedený ve výstupech geologického průzkumu pro vsakování 

tc doba trvání srážky (min) stanovené návrhové periodicity p 

Ared redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy v m2  

    Ared = A * C 

    Ared = 839,0 * 1,00 = 839,0 m2 

 

 
Tabulka 8 Dimenzování vsakovacího zařízení 
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POSOUZENÍ NA DOBU PRÁZDNĚNÍ: (tunely Nicoll Garantia) 

(Vvz,1 = 300 litrů = 0,3 m3; Avsak,1 = 0,96 m2) → počet kusů = 39,6/0,3 = 132 ks 

 Avsak = 132*0,96 = 126,7 m2 

Qvsak = 1/f * kv * Avsak = 1/2 * 0,00001 * 126,7 = 6,336.10-4 m3/s 

Tpr = Vvz/Qvsak = (39,5/6,336.10-4)/3600 = 17,4 hod < 72 hod VYHOVUJE 

 

NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

 Volím tunely Nicoll Garantia v počtu 132 kusů s celkovou vsakovací plochou Avsak = 

126,7 m2. Vsakovací zařízení je rozděleno na tři části. Počet vsakovacích tunelů v jednotlivých 

vsakovacích zařízeních je rozdělen úměrně dle půdorysného průmětu odvodňované plochy 

střechy.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 Vsakovací tunel Nicoll Garantia [17] 
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VÝPOČET MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI X: 

X = X1 + X2 

   
     

     
       

X1 základní vzdálenost odstupu (m) 

X2 rozšíření dna výkopu (X2 = 0,5 m) 

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

 ho podlaží (řešený objekt není podsklepen h = 0 m) 

kv koeficient vsaku (kv = 1 x 10-5 m/s) 

   
     

   (      )    
         

                

Vzdálenost vsakovacího zařízení č. 1 od objektu je 5,6 m. 

X č. 1 = 5,6 m > X = 3,1 m  VYHOVUJE 

Vzdálenost vsakovacího zařízení č. 2 od objektu je 7,4 m. 

X č. 2 = 7,4 m > X = 3,1 m  VYHOVUJE 
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C.2.2 Výpočtové řešení jednotlivých instalací - vodovod 

C.2.2.1 Návrh přípravy teplé vody 

Návrh dle ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách, příprava teplé vody, navrhování, pro-

jektování. 

C.2.2.1.1 Návrh zásobníkového ohřívače – varianta I. 

a) Teoretická potřeba tepla na ohřev teplé vody 

Počet obyvatel: n = 110 

Teoretická potřeba tepla na ohřev vody pro 1 osobu za den Q2p1 = 0,8 kWh 

Q2t1 = n * Q2p1 = 110 * 0,8 = 88,0 kWh 

Úklidová plocha: n = 1040 m2 

Teoretická potřeba tepla na ohřev vody na 100 m2 Q2p2 = 0,8 kWh 

Q2t2 = n * Q2p2 = 10,4 * 0,8 = 8,3 kWh 

Počet jídel: n = 110 ks 

Teoretická potřeba tepla na mytí nádobí pro 1 jídlo Q2p3 = 0,1 kWh 

Q2t3 = n * Q2p3 = 110 * 0,1 = 11 kWh 

Q2t = ΣQ2ti = (88 + 8,3 + 11) = 107,3 kWh 

b) Teplo ztracené při ohřevu a distribuci 

Součinitel poměrné ztráty: z = 0,5 

Q2z = Q2t * z = 107,3 * 0,5 = 53,7 kWh 

c) Teplo dodané ohřívačem během periody 

Q2p = Q2t + Q2z = 107,3 + 53,7 = 161 kWh 

d) Rozdělení odběru teplé vody během periody 

8:30-9:00 (mytí rukou) 15 % z Q2t = 0,15 * 107,3 = 16,1 kWh 

10:00-10:30 (mytí rukou) 15 % z Q2t = 0,15 * 107,3 = 16,1 kWh 

11:30-12:00 (mytí rukou) 15 % z Q2t = 0,15 * 107,3 = 16,1 kWh 

12:00-14:00 (mytí nádobí + úklid) 45 % z Q2t = 0,45 * 107,3 = 48,2 kWh 

16:00-17:00 (úklid) 10 % z Q2t  = 0,10 * 107,3 = 10,8 kWh 



 
  84 
 

e) Určení ΔQmax 

Křivka odběru tepla ze zásobníku a dodávky tepla do zásobníku 

ΔQmax = 71,91 kWh 

Obrázek 19 Odběrový diagram 

f) Velikost zásobníku 

Měrná tepelná kapacita vody:  c = 1,163 kWh/m3K 

Teplota ohřáté vody:  t2 = 55 °C 

Teplota studené vody:  t1 = 10 °C 

   
     

    
 

     

      (     )
         

g) Jmenovitý tepelný výkon ohřevu 

    
   

 
 

   

  
         

h) Potřebná teplosměnná plocha 

Součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy: U = 420 W/m2K 

   
(     )  (     )

  
(     )
(     )

 
(     )  (     )

  
(     )
(     )

         

  
        

    
 

         

        
         



 
  85 
 

C.2.2.1.2 Návrh zásobníkového ohřívače – varianta II. 

Vz = qtv,max * n * kTV * ψ 

Pz = (Vz * c * Δt)/(z * 3600) + qc 

 Vz objem zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody (l) 

 qTV,max maximální specifická potřeba teplé vody na osobu a den (l/(osoba*den)) 

 n počet obyvatel 

 kTV součinitel nerovnoměrnosti potřeby teplé vody (den) 

 ψ součinitel mrtvého prostoru 

 Pz nejmenší potřebný výkon topné vložky ohřívače (kW) 

 c  měrná tepelná kapacita vody (kJ/(kg.K)), c = 4,2 kJ/(kg.K) 

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

 z doba ohřevu vody v ohřívači (h) 

l = lúsek + larm + lulož 

q = U*(tstř - tvzd) 

qc = q*l 

  qc tepelné ztráty potrubí při cirkulaci teplé vody (kW) 

 l délka úseku potrubí v cirkulačním okruhu vč. přirážek (m) 

 lúsek skutečná délka úseku cirkulačního okruhu (m) 

 larm délkové přirážky na armatury (m); 1,6m na každou neizolovanou armaturu 

 lulož délkové přirážky na uložení potrubí (m); 20% celkové délky úseku 

 q délková tepelná ztráta úseku potrubí v cirkulačním okruhu (W/m) 

 
Tabulka 9 Výpočet tepelných ztrát cirkulačního potrubí 



 
  86 
 

pro dobu ohřevu vody v ohřívači - 30 minut 

Vz = 14 * 110 * 0,17 * 1,15 = 301,1 l = 0,3 m3 

Pz = (301,1 * 4,2 * 45)/(0,5 * 3600) + 1,22 = 32,84 kW 

pro dobu ohřevu vody v ohřívači – 1 hodina 

Vz = 14 * 110 * 0,29 * 1,15 = 513,6 l = 0,51 m3 

Pz = (513,6 * 4,2 * 45)/(1,0 * 3600) + 1,22 = 28,18 kW 

pro dobu ohřevu vody v ohřívači – 2 hodiny 

Vz = 14 * 110 * 0,45 * 1,15 = 797,0 l = 0,8 m3 

Pz = (797,0 * 4,2 * 45)/(2,0 * 3600) + 1,22 = 22,14 kW 

pro dobu ohřevu vody v ohřívači – 3 hodiny 

Vz = 14 * 110 * 0,61 * 1,15 = 1080,3 l = 1,1 m3 

Pz = (1080,3 * 4,2 * 45)/(3,0 * 3600) + 1,22 = 20,13 kW 

NÁVRH OHŘÍVAČE 

Po porovnání výsledků obou variant výpočtu je dle mého názoru optimálnější II. varianta. Proto 

navrhuji nepřímotopný stacionární zásobníkový ohřívač Viesmann Vitocell 100-V CVA o objemu 

500 litrů, což by při době ohřevu 1 hodiny měla být dostatečná velikost. Výkon topné vložky dle 

výrobce je minimálně 33 kW. Potřebu tepla pro vytápění během zimního provozu neřešíme, 

výpočet a návrh bude proveden odborníkem pro vytápění. 

Posouzení plochy zásobníku: Ao = 1,9 m2 ≥ A = 1,06 m2 → VYHOVUJE 

 
Obrázek 20 Zásobníkový ohřívač Viessmann Vitocell 100-V CVA [18] 
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C.2.2.2 Dimenzování vnitřního vodovodu 

a) Rozdělení potrubí na jednotlivé úseky a stanovení výpočtových průtoků v úsecích 

   √(  
   )       

QD výpočtový průtok v jednotlivých úsecích [l/s] 

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

n počet odběrných míst stejného druhu 

b) Předběžný návrh průměru potrubí dle průtočné rychlosti 

 

c) Výpočet tlakových ztrát 

     ∑(       )       

ΔpRF tlakové ztráty v potrubí třením a místními odpory [kPa] 

l délka úseku potrubí *m+ 

R délková tlaková ztráta třením v daném úseku potrubí *kPa/m+ 

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

d) Hydraulické posouzení navrženého potrubí 

                                            

pdis dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad pro 

veřejnou potřebu [kPa] 

 pdis = 500 kPa 

pminFl minimální požadovaný hydrodynamický přetlak u nejvyšší výtokové ar-

matury [kPa] 

 pminFl = 100 kPa pro pitnou vodu 

 pminFl = 200 kPa pro požární vodu 

Δpe tlaková ztráta způsobená rozdílem mezi výškovou úrovní nejvyšší a nejvzdále-

nější výtokové armatury a místa napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad 

pro veřejnou potřebu [kPa] 
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h výškový rozdíl nejvýše položené armatury a místa napojení vodovodní přípojky 

na vodovodní řad pro veřejnou potřebu [m] 

ϕ hustota vody [kg/m3] 

 ϕ = 1000 kg/m3 

g tíhové zrychlení [m/s2] 

 g = 9,81 m/s2 

 Δpe,v = (7,5*1000*9,81)/1000 = 73,6 kPa …pitná voda 

 Δpe,p = (4,8*1000*9,81)/1000 = 47,1 kPa …požární voda 

∑ΔpWM součet tlakových ztrát vodoměrů [kPa] 

∑ΔpAp součet tlakových ztrát napojených zařízení [kPa] 

 ∑ΔpAp = 20 kPa (směšovací ventil pro úpravu teploty vody v místě distribuce)  

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

řad k nejvzdálenějšímu a nejvyššímu odběrnému místu [kPa] 
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C.2.2.3 Dimenzování potrubí studené vody 

 
Tabulka 10 Stanovení dimenzí a výpočet tlakových ztrát na nejnepříznivější větvi V11 
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Hydraulické posouzení pro studenou vodu 

pdis ≥ pminFl + Δpe,v + ∑ΔpWM + ∑ΔpAp + ΔpRF 

500 ≥ 100 + 73,6 + 60 + 20 + 99,6 

500 kPa ≥  353,2 kPa  VYHOVUJE 

 

Tabulka 11 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V12 

 
Tabulka 12 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V2 

 
Tabulka 13 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V3 

 
Tabulka 14 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V4 

 
Tabulka 15 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V5 
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Tabulka 16 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V6 

 
Tabulka 17 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V7 

 
Tabulka 18 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V8 

 
Tabulka 19 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V9 

 
Tabulka 20 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V10 
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C.2.2.4 Dimenzování potrubí požární vody 

 
Tabulka 21 Stanovení dimenzí požárního vodovodu 

 

Hydraulické posouzení pro požární vodu 

pdis ≥ pminFl + Δpe,v + ∑ΔpWM + ∑ΔpAp + ΔpRF 

500 ≥ 200 + 47,1 + 20 + 0 + 58,1 

500 kPa ≥ 325,2 kPa  VYHOVUJE 
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C.2.2.5 Dimenzování potrubí teplé vody 

 
Tabulka 22 Stanovení dimenzí a výpočet tlakových ztrát na nejnepříznivější větvi V11 

 

Hydraulické posouzení pro teplou vodu 

pdis ≥ pminFl + Δpe,v + ∑ΔpWM + ∑ΔpAp + ΔpRF 

500 ≥ 100 + 73,6 + 60 + 20 + 106,4 

500 kPa ≥  360,0 kPa  VYHOVUJE 
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Tabulka 23 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V12 

 
Tabulka 24 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V2 

 
Tabulka 25 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V3 

 
Tabulka 26 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V4 

 
Tabulka 27 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V5 

 
Tabulka 28 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V6 
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Tabulka 29 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V7 

 
Tabulka 30 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V8 

 
Tabulka 31 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V9 

 
Tabulka 32 Stanovení dimenzí jednotlivých úseků na stoupacím potrubí V10 
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C.2.2.6 Dimenzování cirkulačního potrubí 

a) Stanovení výpočtového průtoku v jednotlivých úsecích 

   
  

       
      

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

qc tepelná ztráta celého přívodního potrubí [W] 

 qc = ∑q 

q tepelné ztráty jednotlivých úseků přívodního potrubí [W] 

 q = l*qt 

l délka úseku přívodního potrubí včetně délkových přirážek *m+ 

 - přirážka pro neizolované armatury = 1,6 m 

 - přirážka pro neizolované upevnění potrubí = 10 až 20 % celkové délky úseku 

qt délková tepelná ztráta úseku přívodního potrubí *W/m+ 

Δt rozdíl teplot mezi výstupem z přívodního potrubí teplé vody z ohřívače a spo-

jením přívodního potrubí s cirkulačním potrubím *K+ 

 Δt = 2 K 

b) Rozdělení výpočtového průtoku cirkulace do dvou úseků 

            ⁄       

              

Qa, Qb výpočtové průtoky cirkulace teplé vody v jednotlivých úsecích přívodního a je-

mu odpovídajícího cirkulačního potrubí [l/s] 

Q výpočtový průtok cirkulace teplé vody v přívodním nebo cirkulačním potrubí do 

nebo z dvou úseků 

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

c) Předběžný návrh průměru cirkulačního potrubí dle průtočné rychlosti 
 
 

d) Výpočet tlakových ztrát 

     ∑(       )       

ΔpRF tlakové ztráty v potrubí třením a místními odpory [kPa] 

l délka úseku potrubí *m+ 

R délková tlaková ztráta třením v daném úseku potrubí *kPa/m+ 

ΔpF tlaková ztráta vlivem místních odporů v daném úseku potrubí [kPa] 
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e) Stanovení dopravní výšky cirkulačního čerpadla 

       (          )  ⁄        

H nejmenší potřebná dopravní výška cirkulačního čerpadla [m] 

ΔpRF tlakové ztráty v potrubí třením a místními odpory [kPa] 

∑ΔpAp součet tlakových ztrát napojených zařízení [kPa] 

 ∑ΔpAp = 0 kPa 

ϕ hustota vody [kg/m3] 

 ϕ = 1000 kg/m3 

g tíhové zrychlení [m/s2] 

 g = 9,81 m/s2 

f) Návrh regulačních ventilů 
 

 

 

 

 
Tabulka 33 Stanovení dimenzí a výpočet tepelných a tlakových ztrát na větvi V11 
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Tabulka 34 Stanovení dimenzí a výpočet tepelných a tlakových ztrát na větvi V3 

 
Tabulka 35 Stanovení dimenzí a výpočet tepelných a tlakových ztrát na větvi V5 

 
Tabulka 36 Stanovení dimenzí a výpočet tepelných a tlakových ztrát na větvi V6 
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Tabulka 37 Stanovení dimenzí a výpočet tepelných a tlakových ztrát na větvi V7 

 
Tabulka 38 Stanovení dimenzí a výpočet tepelných a tlakových ztrát na větvi V8 

 
Tabulka 39 Stanovení dimenzí a výpočet tepelných a tlakových ztrát na větvi V9 
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Tabulka 40 Stanovení dimenzí a výpočet tepelných a tlakových ztrát na větvi V10 

 
Tabulka 41 Stanovení dimenzí a výpočet tepelných a tlakových ztrát na větvi V12 
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qc = ∑q = 1407,7 W 

Qc = qc/(4127*Δt) 

Qc = 1407,7/(4127*2) 

Qc = 0,17 l/s 

 

 
 

Obrázek 21 Schéma ležatého potrubí teplé vody a cirkulace 

 

Úsek Tepelná ztráta [W] 

1 q1 1407,7 

2 q2 336,1 

3 q3 988,7 

4 q4 77,5 

5 q5 891,6 

6 q6 58,7 

7 q7 807,3 

8 q8 43,0 

9 q9 616,8 

10 q10 79,3 

11 q11 413,1 

12 q12 27,6 

13 q13 324,8 

14 q14 35,8 

15 q15 261,7 

16 q16 118,0 

17 q17 98,3 

Tabulka 42 Tepelné ztráty úseků 
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ROZDĚLENÍ VÝPOČTOVÉHO PRŮTOKU DO DVOU ÚSEKŮ 

            ⁄       
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STANOVENÍ DOPRAVNÍ VÝŠKY CIRKULAČNÍHO ČERPADLA 

         (          )         (      )         

 Navrhuji elektronické cirkulační čerpadlo WILO STAR-Z 20/1. 

 

 

 

Obrázek 22 Oběhové čerpadlo a jeho graf [19] 
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NÁVRH REGULAČNÍCH VENTILŮ 

Regulační ventil na úseku č. 2 

Tlaková ztráta okruhu C2 – C12 1,547 kPa 

Tlaková ztráta okruhu C2 – C11 4,396 kPa 

Rozdíl tlaků 2,849 kPa = 28,49 mBa 

Průtok ventilu 0,04 l/s = 144 kg/h 

Navrhuji regulační ventil Honeywell alwa-Kombi-4 (DN 20) 

 přednastavení ventilu: V = 0,6 

Regulační ventil na úseku č. 4 

Tlaková ztráta okruhu C3 – C13 0,650 kPa 

Tlaková ztráta okruhu C3 – C11 4,251 kPa 

Rozdíl tlaků 3,601 kPa = 36,01 mBa 

Průtok ventilu 0,01 l/s = 36 kg/h 

Navrhuji regulační ventil Honeywell alwa-Kombi-4 (DN 15) 

 přednastavení ventilu: V = 0,3 

Regulační ventil na úseku č. 6 

Tlaková ztráta okruhu C4 – C14 1,136 kPa 

Tlaková ztráta okruhu C4 – C11 3,885 kPa 

Rozdíl tlaků 2,749 kPa = 27,49 mBa 

Průtok ventilu 0,01 l/s = 36 kg/h 

Navrhuji regulační ventil Honeywell alwa-Kombi-4 (DN 15) 

 přednastavení ventilu: V = 0,3 

Regulační ventil na úseku č. 8 

Tlaková ztráta okruhu C5 – C15 1,101 kPa 

Tlaková ztráta okruhu C5 – C11 3,156 kPa 

Rozdíl tlaků 2,055 kPa = 20,55 mBa 

Průtok ventilu 0,01 l/s = 36 kg/h 

Navrhuji regulační ventil Honeywell alwa-Kombi-4 (DN 20) 

 přednastavení ventilu: V = 0,3 

Regulační ventil na úseku č. 10 

Tlaková ztráta okruhu C6 – C16 1,303 kPa 

Tlaková ztráta okruhu C6 – C11 2,597 kPa 

Rozdíl tlaků 1,294 kPa = 12,94 mBa 

Průtok ventilu 0,02 l/s = 72 kg/h 

Navrhuji regulační ventil Honeywell alwa-Kombi-4 (DN 15) 

 přednastavení ventilu: V = 1,0 
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Regulační ventil na úseku č. 12 

Tlaková ztráta okruhu C7 – C17 0,965 kPa 

Tlaková ztráta okruhu C7 – C11 2,270 kPa 

Rozdíl tlaků 1,305 kPa = 13,05 mBa 

Průtok ventilu 0,01 l/s = 36 kg/h 

Navrhuji regulační ventil Honeywell alwa-Kombi-4 (DN 15) 

 přednastavení ventilu: V = 0,3 

Regulační ventil na úseku č. 14 

Tlaková ztráta okruhu C8 – C18 0,899 kPa 

Tlaková ztráta okruhu C8 – C11 2,102 kPa 

Rozdíl tlaků 1,203 kPa = 12,03 mBa 

Průtok ventilu 0,01 l/s = 36 kg/h 

Navrhuji regulační ventil Honeywell alwa-Kombi-4 (DN 15) 

 přednastavení ventilu: V = 0,3 

Regulační ventil na úseku č. 16 

Tlaková ztráta okruhu C9 – C19 1,688 kPa 

Tlaková ztráta okruhu C9 – C11 1,805 kPa 

Rozdíl tlaků 0,117 kPa = 1,17 mBa 

Průtok ventilu 0,04 l/s = 144 kg/h 

Navrhuji regulační ventil Honeywell alwa-Kombi-4 (DN 15) 

 Regulační ventil není osazen. 
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C.2.2.7 Návrh vodoměru 

Domovní vodoměr navrhuji suchoběžný vodoměr ENBRA IARF/OARF DN 25.  

Qmin = 78,75 l/hod = 0,022 l/s 

Qmax = 7,875 m3/hod 

Posouzení na minimální průtok: 

Qmin ˂ Qa  

0,022 ˂ 0,1 l/s VYHOVUJE 

Posouzení na maximální průtok: 

1,15 * Qd < Qmax  Qd = 1,83 l/s = 6,59 m³/h 

1,15 * 6,59 = 7,58 < 7,875 m³/h  VYHOVUJE 

Tlaková ztráta vodoměru je ΔpWM,d = 60 kPa. 

 

C.2.2.8 Návrh kompenzátoru dilatace 

Potrubí bude uchyceno pomocí pevných bodů z ocelových objímek. Rozmístění jednotlivých 

bodů bude navrženo dle požadavků výrobce potrubí. 

               

     √          

                       

ΔL délková změna potrubí [m] 

α součinitel tepelné roztažnosti (pro PPR s hliníkovou vrstvou (STABI) α = 0,05 mm/m*K) 

Δt teplotní rozdíl při montáži a provozu potrubí 

L délka úseku *m+ 

Ls minimální délka ohybového ramene [mm] 

Ls,skut navržená délka ohybového ramene [mm] 

k materiálová konstanta (k = 20) 

D vnější průměr potrubí [mm] 

Lk minimální šířka U-kompenzátoru [mm] 

Lk,skut navržená šířka U-kompenzátoru [mm] 

 
Tabulka 43 Výpočet rozměrů U-kompenzátorů délkové roztažnosti 
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Tabulka 44 Vzdálenosti podpor potrubí Wavin [20] 

 
Tabulka 45 Vzdálenosti podpor ocelového potrubí [21] 

 

 

C.2.2.9 Návrh tloušťky izolace potrubí 

 Tloušťka tepelné izolace u vnitřních rozvodů do DN 20 se volí = 20 mm; u DN 20 až DN 

35 se volí = 30 mm; u DN 40 až DN 100 se volí = DN; nad DN 100 se volí = 100 mm. U vnitřních 

rozvodů plastových a měděných potrubí se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průmě-

ru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. 

 Pro izolaci potrubí studené vody bude použita izolace Mirelon PRO s tloušťkou stěny 13 

mm.
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C.2.3 Výpočtové řešení jednotlivých instalací - plynovod 

C.2.3.1 Dimenzování domovního plynovodu 

V objektu se nachází 2 závěsné plynové kondenzační kotle Viesmann Vitodens 200-W. 

Objemový průtok každého z nich činí:  V3 = 5,62 m3/hod 

 

Obrázek 23 Ilustrační foto možného zapojení kotlů [22] 

                             
     

Vr redukovaný odběr plynu [m3/h] 

V1 součet objemových průtoků plynu při příkonech všech spotřebičů pro přípravu 

pokrmů a všech spotřebičů pro průtokovou přípravu teplé vody [m3/h] 

V2 součet objemových průtoků plynu při příkonech všech spotřebičů pro lokální vy-

tápění a všech spotřebičů pro zásobníkovou přípravu teplé vody (samostatné 

ohřívače) [m3/h] 

V3 součet objemových průtoků plynu při příkonech všech kotlů pro vytápění včetně 

kotlů, které navíc slouží k přípravě teplé vody [m3/h] 

V4 součet objemových průtoků plynu při příkonech technologických spotřebičů a 

spotřebičů ve velkokuchyních [m3/h] 

K1, K2, K3 koeficienty současnosti závisející na počtu připojených plynových spotřebičů n 

podle vztahů: 

         ;          ;          

K4… koeficient současnosti závisející na druhu, počtu, způsobu provozu a použití spo-

třebičů 
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L součet všech vodorovně a svisle vedených potrubí (bez stoupacích) 

∑le součet ekvivalentních délkových přirážek pro armatury a tvarovky 

Δpc celková ztráta tlaku v ležatém potrubí (Δpc = 100 Pa) 

ΔpL ztráta tlaku v potrubí na 1 metr délky 

ΔpS ztráta tlaku pro stoupací potrubí (Δps = 2 Pa) 

               (      )               

                                         

                                  

    
   

     
  

   

        
           

Ležaté potrubí v 1NP: 

ÚSEK Δpl (Pa/1m) Počet spotřebičů n Vr (m
3/h) DN 

A – B 4,90 2 10,49 32 

B – C1 90,9 1 5,62 25 

B – C2 90,9 1 5,62 25 

Tabulka 46 Stanovení dimenze ležatého potrubí 

C.2.3.2 Dimenzování/posouzení plynovodní přípojky 

Stávající plynovodní přípojka je z ocelového potrubí DN40 . 

    √
  

       

(      )  (      ) 

   

      

      
  

       

          

  
       

    
       

D výpočtový vnitřní průměr plynovodu (mm) 

K konstanta dle druhu plynu (pro zemní plyn K = 13,8) 

Le délka plynovodní přípojky 

pZ přetlak na začátku počítaného úseku (pZ = 2,00 kPa) 

pK přetlak na konci počítaného úseku (pK = 1,95 kPa) 

v rychlost v potrubí (max. 10 m/s) 

d vnitřní průměr potrubí (mm) 

pabs absolutní tlak plynu v přípojce v (MPa) 

Vskut skutečný průtok plynu přípojkou (m3/hod) 
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    √
  

       

(      )  (      ) 

   

      √
             

(     )  (        ) 

   

          

                            

      
     

   (       )
             

  
       

    
 

  (         )

         
       ⁄                  

Stávající plynovodní přípojka DN40 z ocelového potrubí je dostačující a není nutné ji měnit. 
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C.3 PROJEKTOVÁ ČÁST 

C.3.1 Technická zpráva 

C.3.1.1 Úvod 

 Projekt řeší vnitřní rozvody vody, kanalizace a plynu a jejich přípojky pro rekonstrukci 

objektu mateřské školy v Židlochovicích č.p. 673 na sídlišti Družba. Jako podklad pro vypraco-

vání sloužily podklady dodané hlavním projektantem a původní výkresová dokumentace z roku 

1973. 

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

zásady bezpečnosti práce. 

C.3.1.2 Bilance potřeby vody 

Předpoklad:   110 osob, mateřská škola, 60 l/os. den 

Průměrná denní potřeba  60 * 110 = 6 600 l/den 

Maximální denní potřeba  6 600 * 1,5 = 9 900 l/den 

Maximální hodinová potřeba  (9 900 / 24) * 1,8 = 742,5 l/hod 

C.3.1.3 Bilance potřeby teplé vody 

Předpoklad:   počet osob = 110; q = 20 l/os. den 

 plocha = 1040 m2; q = 20 l/100 m2 

 110 osob; q = 1 l/porce 

 

Průměrná denní potřeba  (110*20) + (0,2*1040) + (110*1) = 2 518 l/den 

C.3.1.4 Přípojky 

Kanalizační přípojka 

 Objekt bude odkanalizován do stávající splaškové stoky DN 400 situované západně od 

hranice pozemku mateřské školy v zeleném pásu. 

 Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová kameninová kanalizační 

přípojka DN 150. Průtok splaškových vod přípojkou činí 6,90 l/s. Přípojka bude na stoku napo-
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jena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 

600 mm bude umístěna na pozemku č. 2811. 

 Pro odvod srážkových vod z objektu bude vybudováno svodné potrubí z PVC-KG. Po-

trubí budou vedena okolo objektu tak, aby je základové konstrukce objektu negativně neovliv-

ňovaly. Před vsakovacími objekty budou osazeny akumulační nádrže ASIO AS-PP –EO 12.0 N o 

užitném objemu 11,0 m3 (na jižní straně objektu) a ASIO AS-PP –EO 6.2 N o užitném objemu 6,0 

m3 (na východní straně objektu) pro zadržování vody, která bude následně využívána pro za-

vlažování travnatých ploch. Před akumulačními nádržemi bude vždy osazena filtrační šachta.  

Vodovodní přípojka 

 Bude vybudována nová vodovodní přípojka vedená v původní trase z HDPE 100 SDR 11 

Ø 50x4,6 napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu situovaný pod chodníkem západně 

od hranice pozemku mateřské školy. 

 Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provo-

zovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. Výpočtový průtok přípojkou činí 1,83 l/s. Vodo-

vodní přípojka bude na veřejný řad PE100 napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní 

soupravou a poklopem. Vodoměrná sestava s vodoměrem DN 25 a hlavním uzávěrem vody 

bude umístěna ve vodoměrné šachtě na pozemku. 

 Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 100 mm a obsypáno pís-

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

výšce minimálně 200 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. Do objektu bude 

vstupovat prostupem v základech. Prostup bude poté důkladně zaizolován proti vnikání vlhkos-

ti. 

Plynovodní přípojka 

 Objektu je zásobován zemním plynem pomocí stávající NTL plynovodní přípojky 

z ocelového potrubí DN40, podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Redukovaný odběr plynu přípoj-

kou činí 10,49 m3/h. Přípojka je napojena na stávající NTL distribuční plynovod z ocelového 

potrubí DN100. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr budou umístěny ve stávající skříni na hranici 

pozemku opatřené ocelovými dvířky s nápisem PLYN.  
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C.3.1.5 Vnitřní kanalizace 

Splašková kanalizace 

 Kanalizace odvádějící splaškové vody z objektu bude napojena na kanalizační přípojku 

vedenou do stoky situované západně od hranice pozemku mateřské školy v zeleném pásu. 

Hlavní svodné potrubí splaškové vnitřní kanalizace povede v instalačním kanálu pod 1.NP a pod 

terénem vně objektu. Ostatní svodná potrubí budou vedena v instalačních kanálech a v zemi 

pod 1.NP. Na hlavním svodném potrubí budou osazeny čistící tvarovky. V místě napojení hlav-

ního svodného potrubí na přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta z betonových skruží Ø 

1000 mm s poklopem Ø 600 mm.  

 Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím 

a povedou uvnitř objektu instalačními šachtami. Připojovací potrubí budou vedena ve stěnách 

a instalačních předstěnách. Pro napojení praček a sušiček budou osazeny zápachové uzávěrky 

HL 4000.0/.2 a pro napojení myček HL4000.0/.1. Zařizovací předměty v místnosti 1.25 (kuchy-

ně) budou napojeny na mobilní nerezové lapáky tuku ABION MOBILAP W02.L. Pokud není v 

instalačním kanálu pod 1.NP již vyhotovena čerpací jímka, bude vyhotovena nová v místě pod 

technickou místností tak, aby do ní bylo možné snadno umístit ponorné čerpadlo a bylo zame-

zeno případnému pádu do ní při sestupu do kanálu. S prostorem technické místnosti bude 

kanál spojen pochozím poklopem z nerezové oceli. 

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

ČSN 75 6760. Materiálem potrubí v zemi a instalačních kanálech budou trouby a tvarovky z 

PVC KG. Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 100 mm a obsypané 

pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Potrubí vedené v instalačním kanálu bude upevněno 

kovovými objímkami s gumovou vložkou ve vzdálenostech stanovených výrobcem potrubí. 

Splašková odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z PP HT a budou upevňována ke stě-

nám kovovými objímkami s gumovou vložkou. 

Dešťová kanalizace 

 Dešťová odpadní potrubí budou vedena instalačními šachtami a drážkami ve zdivu v 

původních trasách. Budou osazeny střešní vtoky HL64P/1 opatřeny ochranným košem pro zá-

chyt mechanických nečistot. Nouzové odvodnění střechy bude zajištěno přepadovými otvory 

v atikách. Polohu otvorů stanoví statik.  
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 Odvodnění srážkových vod bude provedeno do akumulačních nádrží umístěných na 

pozemku v blízkosti objektu. Nádrže jsou plastové od firmy ASIO, budou obetonovány a ulože-

ny na podkladní betonové desce. Akumulační nádrž na jižní straně od objektu bude o užitném 

objemu 11,0 m3. Druhá nádrž, umístěná na východní straně, bude o užitném objemu 6,0 m3. 

Před oběma nádržemi bude osazena filtrační šachta. Obě nádrže budou sloužit k akumulaci 

vody, která bude následně využita pro zalévání zahrady.  Za nádržemi budou umístěna vsako-

vací zařízení o velikosti, která byla vypočítána ve výpočtové části.  

 Vsakovací zařízení budou z vsakovacích tunelů Garantia od firmy Nicoll v počtu 66, 38 a 

28 kusů (celkem tedy 132 kusů). Jejich provedení bude vyhotoveno dle podkladů a doporučení 

od výrobce. Výška založení vsakovacích zařízení, před kterými je osazena akumulační nádrž, 

bude upravena dle akumulačních nádrží. Vsakovací zařízení budou umístěna na pozemku in-

vestora v dostatečné vzdálenosti od stavebních objektů (minimální vzdálenost od objektů je 

stanovena ve výpočtové části). Vsakovací zařízení budou doplněna o čistící a odvzdušňovací 

šachtu a odvzdušňovací potrubí. Stavební jáma bude vyplněna štěrkopískem frakce 8/16 mm a 

překryta geotextilií s přesahy v dostatečné míře (dle podkladů výrobce). 

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

ČSN 75 6760. Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na písko-

vém loži tloušťky 100 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Dešťová od-

padní potrubí budou z PP HT a budou upevňována ke stěnám kovovými objímkami s gumovou 

vložkou.  

C.3.1.6 Vnitřní vodovod 

 Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody Ø 50x4,6. Vodoměr a 

hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrné šachtě na pozemku.   

 V objektu bude ležaté potrubí vedeno v instalačních kanálech pod podlahou 1.NP. 

Stoupací potrubí povedou v instalačních šachtách společně s odpadními potrubími kanalizace. 

Připojovací potrubí budou vedena v drážkách ve zdivu a předstěnách. Prostupy připojovacích 

potrubí z instalační šachty budou opatřeny protipožárními manžetami. 

 Teplá voda bude připravována v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači Viesmann 

Vitocell 100-V CVA o objemu 500 litrů ohřívaném topnou vodou z dvou plynových kondenzač-

ních kotlů Viesmann Vitodens 200-W 49 kW, každý o výkonu 10,9-45,0 kW. Na přívodu studené 
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vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru osazen ještě zpětný ventil a pojistný ventil na-

stavený na otevírací přetlak 0,6 MPa. 

 V objektu je instalován také požární vodovod s hydranty. Ten je od vodovodu pitné 

vody oddělen za prostupem v instalačním kanálu pomocí ochranné jednotky EA. Hydranty jsou 

umístěny v nástěnné skříni na zdi v místnosti 1.13 (vstupní hala) a 1.11 (chodba). Hadicový 

systém je navržen s hadicí o světlosti 19 mm, délky 30 m a osazen ve výšce 1,2 m nad podla-

hou. Rozvody požární vody jsou z pozinkované oceli. Při návrhu se vycházelo z požadavků po-

žární bezpečnosti. 

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

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

dovod bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409. 

 Materiálem potrubí uvnitř objektu bude PPR, PN 20 a STABI PLUS. Potrubí vně objektu 

vedené pod terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze plastové 

potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou 

použity nástěnky připevněné ke stěně. Před napojením umyvadel v umývárnách bude vždy 

osazen trojcestný směšovací ventil.  Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí 

být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř objektu 

bude ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Jako uza-

vírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. 

 Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace Mirelon PRO. Na ležatém potrubí 

v instalačních kanálech budou vytvořeny kompenzátory délkové roztažnosti potrubí. Jednotlivé 

tloušťky izolací a rozměry kompenzátorů jsou uvedeny ve výpočtové části. 

C.3.1.7 Vnitřní plynovod 

Plynové spotřebiče 

2x Plynový kondenzační kotel Viesmann Vitodens 200-W:  

- pro zemní plyn typu E se V = 4,84 m3/hod  

- pro zemní plyn typu LL se V = 5,62 m3/hod 

 Venkovní část vnitřního plynovodu bude zachována v celém rozsahu. Plynovod uvnitř 

objektu bude proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Hlavní uzávěr bude umístěn 

v plynoměrné skříni na hranici pozemku s ocelovými dvířky s nápisem PLYN. V plynoměrné 
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skříni bude umístěn HUP KK40, plynoměr G10 (rozteč 280 mm) a KK40. Ležaté potrubí uvnitř 

objektu bude vedeno po stěně v technické místnosti. Prostupy volně vedeného potrubí zdmi 

budou řešeny pomocí ochranných trubek. 

 Materiálem potrubí plynovodu uvnitř objektu bude ocelové závitové potrubí spojované 

svařováním. Potrubí vedené v zemi vně objektu bude provedeno z ocelových trubek s plasto-

vou izolací proti korozi BRALEN. Volně vedené potrubí uvnitř objektu bude ke stavebním kon-

strukcím upevňováno ocelovými objímkami. Jako uzávěry budou použity kulové kohouty s 

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

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

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

natřeno žlutým lakem. 

C.3.1.8 Zařizovací předměty 

 Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizova-

cích předmětů. Záchodové mísy na dětských toaletách budou dětské závěsné. Umyvadla v dět-

ských umývárnách budou opatřeny jednopákovou nástěnnou baterií s přednastavenou teplo-

tou vody pomocí termostatického směšovacího ventilu. U umyvadel budou baterie stojánkové 

směšovací jednopákové. Dřezové baterie u velkokuchyňských dřezů jsou nástěnné směšovací 

jednopákové. Dřezová baterie v místnosti pro personál je stojánková směšovací jednopáková.  

Sprchové baterie budou nástěnné jednopákové. U výlevek budou nástěnné směšovací baterie 

jednopákové s dlouhým otočným výtokem. Automatická pračka a myčka nádobí bude 

k vodovodnímu potrubí připojena rohovým ventilem, na kanalizační potrubí pak přes soupravu 

HL4000.1 (resp. HL4000.2). 

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

ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409. 

C.3.1.9 Zemní práce 

 Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 800 mm. 

Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při pro-

vádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než 1,3 m je nutno 

pažit příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je třeba 

z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh ve vzdálenosti nejmé-

ně 0,5 m od rýhy, přebytečná zemina odvezena na skládku.  Před prováděním zemních prací je 
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nutno, aby provozovatelé všech podzemních inženýrských sítí tyto sítě vytýčili (u provozovatelů 

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

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

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

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

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

trně bez použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo k poško-

zení křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit proti poško-

zení. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených inženýrských sítí přizváni ke kon-

trole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp 

křížených sítí budou uvedeny do původního stavu. 

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

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

zemních sítí, stavebního a městského úřadu a zajistit bezpečnost práce.
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C.4 LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

Tabulka 47 Legenda zařizovacích předmětů 

OZNAČENÍ 

NA VÝKRESE 
POPIS SESTAVY 

POČET 

SESTAV 

D 

Dřez nerezový kartáčovaný obdélníkový s odkapem 390x450 mm, povrch lesklý 

Dřezová zápachová uzávěrka plastová s nerezovým odpadním ventilem 

Dřezová směšovací baterie stojánková jednopáková pochromovaná 

2x pochromovaný rohový ventil DN 15 

5 

DV 

Dřez velkokuchyňský nerezový kartáčovaný obdélníkový 800x500 mm, povrch 

lesklý 

Dřezová zápachová uzávěrka plastová s nerezovým odpadním ventilem 

Dřezová směšovací baterie nástěnná jednopáková pochromovaná s dlouhým 

otočným výtokem 

2x pochromovaný rohový ventil DN 15 

2 

M 

Zápachová uzávěrka nástěnná pro myčku nádobí HL4000.0/.1 

Výtokový ventil nástěnný na hadici DN 15 se zpětným a přivzdušňovacím ventilem 

pochromovaný 

5 

S 

Sprchová vanička bílá akrylátová 900x900x65 mm 

Průsvitná zástěna s posuvnými dvířky 

Sprchová zápachová uzávěrka plastová 

Sprchová směšovací baterie nástěnná jednopáková s ruční sprchou pochromovaná 

Posuvný držák ruční sprchy pochromovaný 

8 

U 

Umyvadlo keramické bílé, 600x460x175 mm 

Umyvadlová zápachová uzávěrka plastová 

Umyvadlová směšovací baterie stojánková jednopáková pochromovaná 

2x pochromovaný rohový ventil DN 15 

4 

UM 

Umývátko keramické bílé 400x300 mm 

Umyvadlová zápachová uzávěrka plastová 

Umyvadlová směšovací baterie stojánková jednopáková pochromovaná 

2x pochromovaný rohový ventil DN 15 

1 

P 
Zápachová uzávěrka nástěnná pro automatickou pračku HL4000.0/.2 

Výtokový ventil nástěnný na hadici DN 15 se zpětným a přivzdušňovacím ventilem 
2 

WC 

Záchodová mísa keramická závěsná bílá s hlubokým splachováním 

Instalační prvek pro závěsnou záchodovou mísu s integrovaným nádržkovým 

splachovačem o objemu 6 l pro předezdění 

Ovládací tlačítko k instalačnímu prvku plastové bílé 

Záchodové sedátko termoplastové bílé 

2x podpěra pro instalační prvek  

6 

WCd 

Záchodová mísa dětská keramická závěsná bílá s hlubokým splachováním 

Instalační prvek pro závěsnou záchodovou mísu s integrovaným nádržkovým 

splachovačem o objemu 6 l pro předezdění 

Ovládací tlačítko k instalačnímu prvku plastové bílé 

Záchodové sedátko termoplastové bílé 

2x podpěra pro instalační prvek 

20 



 
  119 
 

PI 

Pitná fontánka Sanela SLUN 14 nerezová s tlačnou armaturou 

Regulace průtoku vody na tlačném ventilu 

Lesklý povrch 

1 

VY 

Výlevka nástěnná plastová bílá se sklopnou plastovou mřížkou 

Nástěnná směšovací jednopáková baterie pochromovaná, s dlouhým otočným 

výtokem 

2x pochromovaný rohový ventil DN 15 

4 

VL 

Výlevka stojatá keramická bílá se sklopnou plastovou mřížkou 

Nástěnná směšovací jednopáková baterie pochromovaná, s dlouhým otočným 

výtokem 

2x pochromovaný rohový ventil DN 15 

1 

PV 
Podlahová vpust HL310NPr se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, sifo-

novou vložkou PRIMUS, s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 

14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm 

1 
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ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo vhodně navrhnout zdravotně technické a plynovodní 

instalace pro rekonstrukci rozvodů v objektu mateřské školy. Spolehlivost a životnost jednotli-

vých instalací je počítána na 50 let. Poznatky z teoretické části diplomové práce byly následně 

použity při zpracovávání vybrané varianty projektu a byly tak přínosné pro jeho finální návrh. 

Diplomovou práci jsem zpracoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a podle platných 

norem a ustanovení. Jedná se o jednu z možných variant, kterou lze pro tento objekt použít. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 

D dřez jednoduchý 

DV dřez velkokuchyňský 

M myčka nádobí 

WC záchodová mísa závěsná 

WCd záchodová mísa dětská závěsná 

S sprchová mísa 

U umyvadlo 

Ud umyvadlo dětské 

P automatická pračka 

SU sušička prádla 

VL výlevka keramická stojatá 

VY výlevka plastová závěsná 

PV podlahová vpust  

PI pitná fontánka 

ČK čistící kus 

KK kulový kohout 

VK vypouštěcí kohout 

VKK vypouštěcí kulový kohout 

F filtr mechanický 

ZV zpětný ventil 

PV pojistný ventil 

TRV termoregulační ventil 

TSV termostatický směšovací ventil 

RV rohový ventil 

VM vodoměr 

H nástěnný hydrant 

ŠS revizní splašková šachta 

ŠD revizní dešťová šachta 

HVŠ hlavní vstupní šachta 

HUP hlavní uzávěr plynu 

DN jmenovitá světlost potrubí 

 

Neuvedené zkratky a označení jsou vysvětleny ve výkresech nebo u výpočtu.
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