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Abstrakt v českém jazyce 

Bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřního vodovodu a odváděním odpadních a 

dešťových vod z výrobního objektu o třech nadzemních podlažích. 

Teoretická část se zabývá problematikou hromadných hygienických zařízení, 

výtokovými armaturami a způsoby šetření vody a energií. 

Projektová část řeší vnitřní rozvody zdravotnětechnických instalací v objektu. 

 

Klí čová slova 

Hromadná hygienická zařízení, výtokové armatury, šetření vody a energií, vnitřní 

vodovod, vnitřní kanalizace 

 

Abstract in English  

This bachelor thesis describes the design of internal water pipes and wastewater and 

rainwater drainage in the manufaturing building of free floors. 

The theoretical part deals with the topic of collective sanitation, outflow valves and 

methods of economizing of water and energy supply. 

The project part delas with the internal distribution of sanitation technical installations 

in the building. 

 

Key word in English 

Collective sanitation, outflow valves, economizing of water and energy supply, internal 

water pipes, internal wastewater and rainwater drainage 
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Úvod 

 Zadání bakalářské práce pojednává o provedení zdravotnětechnických 

instalacích v novostavbě výrobní budovy v Brně na ulici Svitavské nábřeží. Budova je 

řešena jako montovaný skelet o třech nadzemních podlažích. 

 Práce je členěna do tří částí. První část, teoretická se zabývá legislativou tykající 

se hygieny v průmyslu. Dále obecně pojednává o výtokových směšovacích armaturách a 

následně o jejich vhodném použití v budovách výrobního charakteru. 

 Druhá část je část výpočtová, kde jsou provedeny veškeré výpočty související 

řešením a návrhem zdravotnětechnických instalací v zadané budově a jejich napojení na 

sítě veřejné. 

Třetí část obsahuje výkresovou dokumentaci zdravotnětechnických instalací a 

technickou zprávu. 
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1 Úvod 

 Bakalářská práce je zaměřena na problematiku týkající se návrhu 

zdravotnětechnických instalací v budovách, které obsahují hromadná hygienická 

zařízení.  

Teoretická část bakalářské práce bude nejprve pojednávat o legislativních a technických 

požadavcích na hromadná hygienická zařízení. Další kapitoly teoretické části budou 

řešit problematiku návrhu výtokových armatur a jejich úzkou návaznost na úspory vody 

a energií. 
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2 Legislativa a technické normy 

 Požadavky na řešení zdravotnětechnických instalací jsou zařazeny především 

v zákonech a předpisech řešící stavby obecně. Zdravotnětechnické  instalace jsou ale 

oborem, který protíná různá jiná odvětví jako je využití energií, požadavky na hygienu, 

manipulace s odpady a jiné. Z tohoto důvodu se požadavky z těchto oborů, či odvětví 

odrážejí právě v požadavcích na zdravotnětechnické instalace. 

 V České republice jsou závaznými předpisy zákony, vyhlášky a nařízení vlády. 

Na místní úrovni mohou být stanoveny nižší právní předpisy, které však nesmějí být 

v rozporu s vyššími právními předpisy, ze kterých vycházejí. Při porušení těchto 

předpisů jsou vyvozeny právní důsledky. 

Nezávaznými předpisy jsou technické normy, které jsou pojaty jako soustava obecně 

schválených technických pokynů, které určují minimální úroveň provedení. Právní 

úprava normalizace je stanovena zákonem č. 142/1991 Sb. Tato úprava definuje 

technické normy jako v zásadě dobrovolné dokumenty. Zákon ukončil platnosti 

oborových norem k 31. 12. 1993 a závaznost československých státních norem k        

31. 12. 1994. Zákon byl nahrazen zákonem č. 22/1997 Sb., podle kterého sice normy 

nejsou obecně závazné, ale jsou platné. [1] 

Závaznost technických norem může vyplývat z jiného právního aktu. Těmito akty 

mohou být rozhodnutí správních orgánů a právní předpisy, které se mohou odkazovat na 

technické normy a stanoví tak přímo či nepřímo povinnost dodržovat technické normy. 

Povinnost dodržovat technické normy je možné ustanovit smlouvou účastníků 

obchodního vztahu. Posledním právním aktem je pokyn nadřízeného (zaměstnavatele) 

zaměstnanci. Jestliže zaměstnavatel zaměstnance řádně poučí o platných technických 

normách, je dle § 273 odst. 1 Zákoníku práce dodržování technických norem 

pracovněprávní povinností zaměstnance. 

2.1 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

 Nařízení vlády stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci. Zpracovává 

příslušné předpisy Evropské unie a způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska 
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ochrany zdraví při práci. Toto nařízení postihuje veškeré rizikové faktory, které mohou 

působit na pracovníky na pracovišti, jako je například zatížení chladem a horkem, zátěž 

od nadměrné expozice, práce s karcinogeny, mutageny a látkami toxickými. Dále 

upravuje hodnocení zdravotních rizik a hygienické limity zátěží jako je zátěž zvuková, 

zraková, psychická, svalová. Pro obor TZB, a tedy i zdravotnětechnické instalace, jsou 

podstatnou částí paragrafy týkající se prostředí na pracovišti. Nařízení obsahuje 

požadavky na osvětlení pracoviště, větrání, minimální světlé výšky prostor určených 

pro práci, minimální rozměry podlahové plochy atd. Pro zdravotnětechnické instalace 

jsou důležité zejména paragrafy č. 53, 54, 55 odkazující se na příslušné přílohy. 

2.1.1 §53 Zásobování pitnou vodou a vodou pro zajištění osobní hygieny 

zaměstnanců 

 V tomto paragrafu jsou stanoveny požadavky na zásobení prostoru pro práci 

pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby zaměstnanců, pro potřeby zajištění 

předlékářské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců. 

Dále jsou zde definovány provozy, které musí být zásobeny pitnou vodou přímo na 

pracoviště. Tyto provozy jsou definovány technologickým procesem probíhajícím na 

pracovišti. 

2.1.2 §54 Sanitární zařízení 

 Tento paragraf definuje sanitární zařízení jako šatny, umývárny, sprchy a 

záchody. Jsou zde definovány konstrukční požadavky na sanitární zařízení a to světlá 

výška, minimálně 2,30 m. Pokud je plocha sanitárního zařízení větší než 30 m2, musí 

být světlá výška minimálně 2,50 m. Požadavky na dostatečné větrání a vytápění jsou 

děleny dle typu sanitárního zařízení.  

Šatna se umisťuje v prostoru snadno přístupném a odděleném od pracoviště a 

umývárny. Šatny musí být děleny podle pohlaví, pokud je šatna pro více jak 5 

zaměstnanců. Paragraf 54 dále řeší úpravy šaten a šatních skříněk. Požadavky na 

ukládání oděvu jsou děleny dle stupně znečištění kůže při práci do čtyř kategorií (viz. 

tabulka 2.1). 
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Tab. A. 2. 1: Ukládání pracovních oděvů a požadavky na počet umyvadel 
             a sprch podle míry znečištění při práci [2] 
 

Druh práce Uložení pracovního 

oděvu 

Počet zaměstnanců 

na jedno umyvadlo 

Počet zaměstnanců 

na jednu sprchu 

Znečištění kůže 
zaměstnance při 
práci nevzniká 

Civilní společně s 

pracovním 

10 25 

Znečištění kůže 
zaměstnance a jeho 
pracovního oděvu 
vzniká při práci 

Zdvojené skříňky 

(oddělené ukládání 

pracovního oděvu) 

10 15 

Těžké fyzické 
práce, práce 
v horkých 

provozech – 
výrazné znečištění 
kůže a pracovního 
oděvu prachem, 

minerálními oleji a 
chemickými 

látkami, práce při 
činnostech 

epidemiologicky 
závažných 

Zdvojené skříňky 

(oddělené ukládání 

pracovního oděvu) 

10 10 

Práce s alergeny, 
chemickými 

karcinogeny a 
mutageny zejména 

pokud se 
vstřebávají kůží, 
práce s azbestem, 

práce 
s biologickými 
činiteli pokud jsou 
zařazeny do třetího 
a čtvrté kategorie 
podle zákona o 

ochraně veřejného 
zdraví 

Oddělné šatny pro 

pracovní a civilní 

oděv (hygienická 

smyčka) 

5 5 

 

Pro pracoviště, na němž se vykonává práce s olovem, látkami uvedenými v § 16, 

azbestem a vědomá činnost s biologickými činiteli skupiny 2, 3 nebo 4, se umísťuje 

průchozí sprcha, která odděluje šatny pro pracovní a civilní oděv.  Účinně tak zamezí 
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kontaminaci zaměstnance, pracovního nebo civilního oděvu. Tento systém provedení 

šaten se nazývá hygienická smyčka. Podlaha šaten, provedených jako hygienická 

smyčka, musí být snadno omyvatelná.  

Šestý odstavec § 54 udává typologické požadavky na záchody. Maximální možné 

vzdálenosti záchodu od pracoviště a to 120 m a při ztíženém přístupu (nerovnosti 

povrchu, chůze do kopce, členitosti přístupové cesty) maximálně 75 m. Záchody je 

nutno zřizovat odděleně podle pohlaví, jestliže je na pracovišti více jak 5 zaměstnanců 

celkem. Suchý nebo chemický záchod není přípustné zřizovat u pracovišť trvalého 

charakteru. Před místností se záchody a pisoáry se zřizuje záchodová předsíň.  Musí být 

vybavena umyvadlem s tekoucí vodou, a jestliže tato předsíň přísluší provozu 

epidemiologického charakteru, musí zde být i teplá tekoucí voda. 

Poslední dva odstavce § 54 upravují minimální počet záchodů v závislosti na počtu 

pracovníků nejpočetnější směny takto: 

• 1 sedadlo na 10 žen 

• 2 sedadla na 11 až 30 žen 

• 3 sedadla na 31 až 50 žen 

• Na každých dalších 30 žen 1 sedadlo 

• 1 sedadlo na 10 mužů 

• 2 sedadla na 11 až 50 mužů 

• Na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo 

 

2.2 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu           

 č. 274/2001 Sb. ve znění zákona č. 76/2006 Sb. 

  Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu 

vodovodů a kanalizací, sloužících veřejné potřebě a přípojek na ně. Na vodovody a 

kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce odpadních vod nižší než 10 m3 nebo   

je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci nižší než 50, se 

tento zákon nevztahuje. Místní vodoprávní úřad může na návrh nebo z vlastního 

podnětu rozhodnutím stanovit, že se tento zákon vztahuje též na vodovody a kanalizace, 



8 
 

které splňují výše uvedené podmínky, jestliže je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, 

ochrany zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod nebo 

kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé.   

Zákon vymezuje požadavky na vodovody jako je provedení přípojek, jakost pitné vody, 

plán rozvoje vodovodů a jiné. Dále určuje způsob odvádění odpadních vod a měření 

jejího množství. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou uvedena 

v § 23 tohoto zákona a určují se v závislosti na dimenzi sítě a jejím umístění. 

Právní vztahy vzhledem k veřejné správě vodovodů a kanalizací určuje především § 23 

a další paragrafy, které se odkazují na jiné zákony vztahující se k problematice 

veřejných sítí vodovodů a kanalizací. 

2.3 ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 

 Tato norma platí pro projektování hygienických a pomocných zařízení v nových 

a stávajících objektech. Uvádí veškeré požadavky na rozměry a vybavení hygienických 

zařízení, včetně nejmenší dovolené výměny vzduchu a intenzity osvětlení 

v hygienických zařízeních. 

 

Dále uvedu základní dispoziční požadavky na hygienická zařízení vztahující se k zadání  

bakalářské práce. 

2.3.1 Umývárny 

 Umývárna je místnost, nebo část místnosti, určená k oplachování rukou, očistě 

těla a ochlazování v horkých provozech.[3] 

Navrhují se pro částečnou, nebo celkovou tělesnou očistu a často se umisťují vedle 

šaten. Umývárny se navrhují oddělené pro muže a ženy. 

 

 

 

Základní dispoziční požadavky 

Umyvadla 

Výška horní hrany umyvadla od podlahy pro dospělé musí být 750 mm až 850 mm. 
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Sprchy 

Nejmenší rozměry sprchy 900 mm x 900 mm. Vstupní otvor široký nejméně 600 mm. 

Každé sprchovací místo je vybaveno samostatným výtokem se směšovací baterií pro 

teplou a studenou vodu. Sprchová růžice má být umístěna svisle nejvýše 2200 mm nad 

podlahou nebo šikmo nejvýše 1700 mm od podlahy. 

 

 

 

 

   

   

 

 

Obr. A. 2. 1:  Vzdálenosti umyvadel  
  

b) Vzdálenost mezi dvěma řadami 

 umyvadel  

     

a)  Vzdálenost mezi řadou 

 umyvadel stěnou  
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2.3.2 Záchody a pisoáry 

 Záchod je místnost určená k vykonávání biologických potřeb, souvisejících 

s vylučováním odpadních látek z těla člověka s potřebnou následnou očistou.[4] 

Navrhují se oddělené pro muže a ženy, nebo společné. Společné záchody mohou být 

pouze v zařízeních pro děti předškolního věku a na pracovištích do 5 pracovníků (mimo 

potravinářské provozy). 

Záchod by měl být zřízen v každém podlaží s více než 5 stálými pracovníky a jeho 

vzdálenost od pracovního místa by neměla přesahovat 75 m. 

 

Základní dispoziční požadavky 

Záchody 

Nejmenší půdorysné rozměry záchodové kabiny v neveřejných prostorách jsou: 

 800 x 1100 mm pro dveře otevíravé ven 

 800 x 1400 mm pro dveře otevíravé dovnitř 

Obr. A. 2. 2:  Vzdálenosti sprch od umyvadel a stěn 
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Pozn.:  Pro záchodovou místu kombinovanou a záchodovou mísu s nízko nebo středně 

 položenou splachovací nádrží se délkový rozměr zvětší o 150 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisoáry 

Pisoáry se navrhují v samostatné místnosti nebo společně se záchodovými kabinami. 

Obr. A. 2. 4:  Nejmenší dovolená vzdálenost mezi záchodovou kabinou a stěnou 
  

Obr. A. 2. 3:  Nejmenší půdorysné rozměry záchodové kabiny 
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Výška předního horního okraje pisoárové mušle je 650 mm od podlahy. Pisoárové stání 

má mít šířku nejméně 750 mm a musí mít vlastní odpad. Každý pisoár musí byt opatřen 

splachovacím zařízením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A. 2. 5:  Nejmenší dovolená vzdálenost mezi pisoáry a stěnou 
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3 Výtokové armatury, základní dělení 

 Výtokové armatury slouží pro řízení průtoku a teploty vody. Jsou jedním ze 

základních prvků sestavy zařizovacích předmětů a zásobují je vodou. Výtokové 

armatury mají silný vliv na hodnocené vlastnosti zařizovacích předmětů z hledisek jako 

je bezpečnost, hygiena, estetika či finanční náročnost provozu. 

Výtokové armatury můžeme dělit dle různých hledisek. Základní dělení je dle počtu 

připojovacích potrubí na:  

• Výtokové ventily nebo kohouty 

 pouze jedno připojovací potrubí, kde proudí: 

� studená voda 

� teplá voda 

� smíšená voda 

• Výtokové směšovací baterie 

 potrubí teplé a studené vody přivedeno k armatuře, která obsahuje 

� dva samostatné ventily 

� kartuše 

� řídící člen termostatické směšovací baterie 

Podle způsobu, jakým výtokovou armaturu umístíme, rozlišujeme armatury: 

• Nástěnné 

• Stojánkové 

3.1 Výtokové směšovací baterie 

Výtokové směšovací baterie slouží k mísení teplé a studené vody tak, aby na výtoku 

z armatury vytékala voda požadované teploty. 

Dle způsobu obsluhy rozlišujeme tyto výtokové směšovací armatury: 

• Ventilové výtokové armatury 

• Pákové směšovací armatury 

• Termostatické směšovací armatury 

• Samočinně uzavírací armatury 
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3.1.1 Ventilové výtokové armatury 

 Ventilové výtokové armatury, jako směšovací baterie, jsou tvořeny tělem baterie 

a dvěma samostatnými ventily. Otáčením rukojeti ventilů dochází k regulaci průtoku 

studené a teplé vody a k vytváření směsi vody o požadované teplotě. Při plném utažení 

ventilů dosedá vršek na sedlo a průtoku je zabráněno. Na základě úspěšného použití 

keramiky u pákových směšovacích baterií se začala keramika používat i u ventilových 

výtokových armatur. Vršky, které jsou nejvíce namáhanou částí, se začaly vyrábět 

v keramickém provedení a tím se podstatně prodloužila životnost armatur. Ventilové 

výtokové armatury jsou v současnosti nahrazovány modernějšími typy výtokových 

armatur především z důvodu úspory energii a snadnější údržbě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Pákové směšovací armatury 

 Pákové směšovací armatury představovaly výrazný pokrok ve výrobě a 

konstrukci směšovacích armatur. Jejich největší výhoda spočívá v možnosti úspory 

energií při používání, což odpovídá moderním trendům vývoje nových produktů. 

Hlavní částí pákových směšovacích baterií je bateriový uzávěr neboli kartuše. Tento 

uzávěr nahrazuje funkci dvou ventilů u klasických výtokových armatur. Kartuše 

obsahuje keramickou pohyblivou a pevnou část, které na sebe dosedají. Horizontálními 

a vertikálními pohyby páky je ovládána pohyblivá část. Horizontálními pohyby 

určujeme poměr mísení studené a teplé vody. Vertikálními pohyby určujeme průtok 

smíšené vody.  

Obr. A. 3. 1:  Ventilová výtoková armatura [6] 
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 Pro veřejná hygienická zařízení je výhodné použít pákové směšovací armatury 

s možností fixování daného průtoku a omezení průtoku teplé vody. Tyto armatury tak 

zabraní nežádoucímu plýtvání vodou. 

3.1.2.1 Konstrukce pákových směšovacích armatur 

Pákové vodovodní baterie s diskovou kartuší 

Nejčastěji používaná vodovodní baterie, která obsahuje diskovou kartuši se dvěma 

disky pohybujícími se proti sobě. Pohyby vrchního pohyblivého disku, který je 

ovládaný pákou, se mísí potřebná voda o požadované teplotě a intenzitě průtoku. 

Spodní disk zůstává fixní. (viz. obr. 3.2. a)) 

Páková vodovodní baterie s posuvnou mixážní vložkou 

V České republice se tento typ vodovodní baterie příliš nepoužívá. Mixážní vložka, 

která dosedá na hrdlo otvoru v baterii, svou polohou určuje množství a poměr teplé a 

studené vody proudící k výtoku baterie. V uzavřeném stavu mixážní vložka dosedá na 

hrdlo úplně. (viz. obr. 3.2. b)) 

Páková vodovodní baterie s kulovou vložkou 

Tento typ se od předchozích dvou výrazně liší svou vnitřní kontrukcí. Funkci kartuše 

zde plní kulová vložka s otvorem. Tato vložka se otáčí ve svém loži pohybem páky a 

zvětšuje, či zmenšuje průtok studené a teplé vody. Tento typ baterie se v České 

republice nepoužívá. (viz. obr. 3.2. c)) 

 

       a)                                                       b)                                                   c) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Obr. A. 3 .2: Konstrukční typy pákových směšovacích baterií [7] 
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3.1.3 Termostatické směšovací baterie 

 Termostatické směšovací baterie obsahují termostat, který umožňuje směšování 

teplé a studené vody v poměru, který je nastaven uživatelem. Po otevření baterie, které 

je ruční, pak vytéká smíšená voda o dané teplotě. Tato zařízení jsou velice náročná na 

kvalitu a čistotu vody, a proto je vhodné použití filtru na vnitřním vodovodu. Přesnost 

směšování závisí na tlakových ztrátách a výkyvech teplot v přívodních potrubích 

studené a teplé vody. V případě nutné ochrany proti opaření vodou jsou na trhu 

k dostání baterie, které se při výpadku studené vody uzavřou do 1 sekundy.  

Baterie jsou vyráběny v provedení dřezových, umyvadlových, sprchových i vanových. 

Ovládací prvky baterií jsou buď ventily, páky, tlačné samouzavírací ventily nebo 

senzorové samouzavírací ventily. 

Protože se termostatické směšovací baterie významně podílí na úsporách vody, je jejich 

použití velice široké. Používají se ve zdravotnických, průmyslových, občanských i 

obytných stavbách. U větších aplikací, jako jsou například hromadné sprchy, by bylo 

používání jednotlivých termostatických baterií velice finančně náročné. Zde se pak 

využívají centrální termostatické směšovače.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. A. 3. 3:  Individuální termostatická umyvadlová stojánková baterie  
   RADA THERMOTAP-3L [8] 
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3.1.4 Samočinně uzavírací armatury 

 Tyto armatury jsou specifické přídavným zařízením, které armaturu automaticky 

uzavře po určité době průtoku a znemožňuje tak plýtvání vodou. Doba průtoku je 

nastavitelná. K armatuře je přivedena buď studená voda, nebo voda smíšená. Tyto 

armatury jsou citlivé na kvalitu a čistotu vody, proto je vhodné osazení filtru na 

vnitřním vodovodu. 

Nejčastější uplatnění je u hygienických zařízení pro veřejnost. Zde se používají 

samočinně uzavírací armatury pisoárové, sprchové a umyvadlové a to nejčastěji ve 

vandaluvzdorném provedení. 

Tento typ armatur můžeme z hlediska ovládání rozdělit na: 

• Tlačné ventily 

• Senzorové armatury 

3.1.4.1 Tlačné ventily 

 Ovládacím prvkem těchto armatur je tlačný ventil obsahující píst s pružinou. Po 

stlačení pístu rukou se armatura otevře a začne z ní vytékat voda. Píst se po uvolnění 

vrací do původní pozice. Po jeho úplném navrácení nastane uzavření armatury. Pracovní 

doba pístu je nastavitelná. Ve veřejných hygienických zařízeních se s výhodou používají 

armatury znemožňující výtok při trvalém stlačení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. A. 3. 4:  Tlačný samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový 

    PRESTO 2000S [9] 
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3.1.4.2 Senzorové armatury 

 Tyto armatury se otevírají, či zavírají v závislosti na přítomnosti osoby u 

zařizovacího předmětu. Hlavní části této armatury jsou řídící jednotka, senzor a 

elektroventil. Senzory pracují na principu infračerveného záření nebo radarových vln. 

Jakmile senzory vyhodnotí, že osoba k zařizovacímu předmětu přišla (umyvadla), nebo 

od něj odešla (pisoáry), vyšle signál na ovládání výtoku vody přes elektroventil. Teplotu 

vody si nastavuje uživatel ručně, ale častěji je k těmto výtokovým armaturám přiváděna 

voda předem smíšená o požadované teplotě. Řídící jednotka je buď individuální pro 

každou výtokovou armaturu, nebo centrální, která obsluhuje několik výtokový armatur. 

Systémy pracují v rozsahu 230 V, 12 V, 9 V a 6 V. Centrální řídící jednotka se 

s výhodnou využívá ve společných hygienických zařízeních.  

Senzorové armatury využívající radarových vln se používají v hygienických zařízeních, 

kde se obáváme útoku vandalů. Radarové vlny oproti infračerveným pronikají i skrz 

materiály, a proto můžeme senzory umisťovat i za stěnu. 

Díky úplné absenci kontaktu rukou s výtokovou armaturou splňuje tento typ armatur 

nejvyšší požadavky na hygienu provozu. Využívají se proto s výhodou ve zdravotnictví, 

stravovacích provozech, výrobních objektech se znečištěním kůže při práci apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. A. 3. 5:  Elektronická baterie umyvadlová stojánková 
    PRESTO VOLTA 55160 [10] 
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4 Úspory vody a energii 

 Současný trend ve stavebnictví směřuje k minimalizaci nákladů na užívání 

objektu po ukončení realizace. Vhodným výběrem výtokových armatur a jejich 

příslušenství můžeme zásadně ovlivnit následnou spotřebu vody a energie v budově.  

Tento způsob výstavby s sebou nese vyšší vstupní náklady, neboť úsporné armatury 

jsou finančně náročnější. Je tedy nutné věnovat zvláštní pozornost návratnosti 

uvažované investice. 

4.1 Způsoby úspory vody 

• použití úsporných výtokových armatur  

• použití regulátorů průtoku 

• úsporné sprchové hlavice 

• použití centrálních termostatických směšovacích jednotek 

4.1.1 Úsporné výtokové armatury 

 Jednotlivé typy výtokových armatur a jejich vlastnosti jsou popsány v bodu číslo 

3. Z hlediska úspory vody jsou vhodnou volbou termostatické pákové baterie s možností 

nastavení průtoku a teploty vody pro obytné stavby. Pro veřejné či společné hygienické 

zařízení jsou pak vhodné tlačné či senzorové baterie s nastavením průtoku vody a 

přívodem předem smíšené vody. 

Výtokové armatury je ale nutno navrhovat vždy přímo na konkrétní objekt a na jeho 

specifické požadavky. 

4.1.2 Regulátory průtoku 

Regulátory průtoku, nebo také perlátory jsou zařízení, která se montují na výtok 

výtokových armatur, které nelze regulovat přímo z výroby. Montáží perlátorů 

dosáhneme výrazného snížení průtoku vody. 

Jejich úkolem je přimíchat vzduch do vytékající vody a vytvořit tak pěnu, která má 

krátkou trvanlivost. Taková voda se při dotyku s umývaným předmětem nerozstřikuje, 
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ale obtéká jeho povrch. Umývání je příjemnější, ale hlavně při menším množství vody 

vzniká dojem silného proudu. Tak se dosáhne úspory, která představuje až polovinu 

spotřeby. [5] 

4.1.3 Úsporné sprchové hlavice 

Úsporné sprchové hlavice pracují na principu regulátoru průtoku a tedy mísení vody se 

vzduchem. Podle požadavků uživatele jsou k dostání sprchové hlavice s možností 

změny intenzity proudu a masážními prvky. 

V oblasti doporučených pracovních přetlaků obvykle průtok hlavicí nepřekračuje 

hodnotu 10 l/min. 

4.1.4 Centrální termostatická směšovací jednotka 

Centrální termostatická směšovací jednotka je zařízení umožňující směšování studené a 

teplé vody za účelem vytvoření směsi vody o požadované teplotě pro více zařizovacích 

předmětů. Tyto jednotky nacházejí uplatnění především ve společných hygienických 

zařízeních, kde by použití samostatných termostatických výtokových baterií bylo 

finančně náročné.  

Schopnost dodávání určitého množství smíšené vody závisí na přetlaku před směšovací 

jednotkou a je vždy určena v technických listech výrobce. 

Jednotky se umísťují na přístupné místo (instalační šachty, podhledy apod.), kde je 

možná jejich kontrola a případná oprava. 

4.1.4.1 Termostatické ventily skupinové mechanické 

Směšování vody u těchto ventilů je řízeno termoskopickým systémem. Jednotka je 

připojena na připojovací potrubí studené a teplé vody. Obvykle má jednotka pouze 

jeden výstup smíšené vody, který se může dále dělit.  

Tyto typy jednotek dosahují průtoku až 50 l/min při přetlaku 300 kPa a přesnosti 

směšování +/- 1°C v závislosti na tlakových ztrátách a výkyvech teplot v přívodních 

potrubích studené a teplé vody. Ventily mají uzavírací funkci při výpadku studené vody 

zabraňující opaření. 

Obvyklou výbavou těchto jednotek jsou filtry a zpětné ventily na vstupech teplé a 

studené vody.  



21 
 

 

 

 

  

4.1.4.2 Termostatické ventily skupinové elektronické 

Tyto ventily se obecně používají v hygienických zařízeních splňující nejvyšší nároky na 

hygienu provozu, automatizaci, komfort a množství smíšené vody. Jsou součástí 

kompletního systému, jenž obsahuje obvykle dále řídící jednotku, senzory u 

zařizovacích zařízení, elektroventily a další součásti. 

Samotný ventil vytváří směs vody stejně jako ventil mechanický, ale je ovládán řídící 

jednotkou na základě signálů od senzorů umístěných u zařizovacích zařízení. Směšovací 

ventil je připojen na potrubí teplé a studené vody a má až několik vývodů smíšené vody, 

které jsou samostatně ovládány. Přesnost směšování je závislá na tlakových ztrátách a 

výkyvech teplot v přívodních potrubích studené a teplé vody. 

Řídící jednotka se obvykle obsluhuje připojením PC. Kromě řídící funkce výtokových 

armatur může mít řídící jednotka dále funkce jako je řízení termické dezinfekce, 

automatické proplachy zařizovací předmětů či ovládání osvětlení a větrání hygienické 

místnosti. 

 

 

 

 

 

Obr. A. 4. 1:  Skupinový termostatický ventil 
    RADA 222 DK [11] 
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1 – řídící jednotka 
2 – termostatický ventil skupinový 
3 – senzor 
4 – elektrické kabelové vedení 
5 – elektroventil 
6 – potrubí smíšené vody 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A. 4. 2:  Příklad zapojení centrálního senzorového ovládání hygienické   

  místnosti společně s centrální termostatickou směšovací jednotkou 

             [vlastní tvorba] 
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5 Aplikace tématu na zadané budově 

 Jednotlivá hygienická zařízení v zadané budově budou navrženy dle 

dispozičních požadavků uvedených v ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody. 

Z důvodu snížení spotřeby vody objektu budou použity úsporné výtokové armatury a to 

ventilové samouzavírací s regulátory průtoku. Místnosti se sprchami budou opatřeny 

centrálními termostatickými ventily pro tvorbu předem smíšené vody, která bude 

rozváděna k jednotlivým sprchám. Výtoky teplé vody budou dále, z důvodu úspor, 

pouze v místnostech sprch a umýváren. Pisoárové mísy budou opatřeny senzorovým 

splachováním, které zajistí lepší hygienické podmínky užívání a úspory vody. Na 

záchodech budou pouze výtoky studené vody. Toto řešení respektuje NV č. 361/2007 

§54 odst. 6), který pojednává také o nutnosti výtoků teplé vody v hygienických 

zařízeních. 

Z důvodu snazšího úklidu a udržování čistoty na hygienických zařízeních budou použity 

pouze závěsné záchodové mísy s předstěnovými instalačními prvky. 
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1 Bilance potřeb a stanovaní odtoků 

1.1 Potřeba vody (dle vyhl. Č.684/2006) 

Počet osob:      n= 225 

Součinitel denní nerovnoměrnosti:  kd= 1,25 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh= 2,1 

Specifická potřeba vody:   q= 110 l/os.*den 

Průměrná denní potřeba vody:  Qp= n*q 

      Qp= 225*110 = 24 750   l/den 

Maximální denní potřeba vody:  Qm= Qp* kd 

      Qm= 24750*1,25 = 30 937,5   l/den 

Maximální hodinová potřeba vody:  Qh=(Qm / 24)*kh    

      Qh=(30 937,5 / 24)*2,1=2707   l/hod 

Roční potřeba vody:    Qr= Qp*d = 24 750*260= 6 435 000 l/rok 

      d= týdny v roce*5 pracovních dní 

      d= 52*5=260 dní 

1.2 Potřeba teplé vody (dle ČSN 06 0320) 

Potřeba teplé vody:    q = 90 l/os.*směnu 

Potřeba vody pro 29 obyvatel:  Q = 90*225 = 20 250 l/směnu  

1.3 Bilance odtoku odpadních vod 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 5,4 

Průměrný denní odtok splaškové vody: Qp= n*q = 225*110 = 24750 l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody: Qm= Qp* kd =24750*1,25 = 30 937,5 l/den 

Maximální hodinový odtok splaškové vody: Qh= (Qp/24)* kh = (24750/24)*5,4  

           = 5 569  l/den 

Roční odtok splaškové vody:   Qr= Qp*d = 24 750*260= 6 435 000 l/rok 

      d= 52*5=260 dní 
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1.4 Bilance odtoku dešťových vod 

Oblast Brno-Husovice: i = 0,0161 l/s/m2 

    ASTŘECHA= 444 m2 

    ADVŮR= 250 m2   

Redukovaný půdorysný průmět: 

    Ared,STŘECHA=A*Ψ = 444*0,9 =  399,6 m2 

    Ared,DVŮR=A*Ψ = 269,6*0,7 =  175 m2 

Celková odvodňovaná plocha:     

    Ared,celk= Ared,STŘECHA+ Ared,DVŮR= 588,32 m2 

Dlouhodobý srážkový úhrn: pro Brno 580 mm/rok  => 0,58 m/rok 

Roční množství odváděných srážkových vod:   333,27 m3/rok 

 

2 Vnit řní vodovod 

2.1 Potřeba tepla [ dle ČSN 06 03 20] – upravená potřeba vody na 

 zadaný obejekt 

VO = nd* ∑Vd = 225*(0,021)+225(0,006) =  5,13 m3  

V2p = VO =      5,13 m3  

E2t = c* V2p*(t1-t2) = 1,163*5,13*45 =  268,47 kWh 

E2z = E2t*z = 268,47*0,20 =    53,69 kWh 

E2p = E2t+ E2z =     322,16 kWh 

 

Rozložení odběru tepla během dne 

• 15 h. – 16 h. – 100% 

 E2t = 1,0*322,16 = 322,16 kWh 

 ∆Qmax = 282 kWh 

Stanovení objemu zásobníku 

Vz =  
∆Qmax

c∗(t1−t2)
 = 

���

�,���∗(�����)
 = 5,39 m3 
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Návrh: Pro ohřev teplé vody budou použity dva zásobníkové ohřívače teplé  

  vody Regulus R0BC 30000. Zásobníky budou osazeny elektrickými  

  topnými tělesy Regulus. 

2.2 Návrh vodoměru a zřízení na úpravu vody 

2.2.1 Návrh vodoměru 

Návrh: mokroběžný vodoměr ELSTER M100 ARTIST MNR - 10 m3/h 

Qmax = 20 m3/h 

Qmin = 60 l/h 

Posouzení na minimální průtok: 

Podmínka: Qmin < Qa    Qa = 0,05 l/s 

Posouzení: 0,017 l/s < 0,05 l/s => vyhovuje 

Posouzení na maximální průtok: 

Podmínka: 1,15 * Qd < Qmax    Qd = 4,44  l/s = 15,99 m3/h 

  1,15 * 15,99 < 20 [ m3/h ] 

  18,4 <  20 [ m3/h ] => vyhovuje 

 

Tlaková ztráta při průtoku 15,99 m3/h => 13 kPa  (potrubí vniřního vodovodu) 

Tlaková ztráta při průtoku 5,62 m3/h => 6 kPa (potrubí požárního vodovodu) 

Obr. B. 2. 1:Graf křivky dodávky a odběru tepla [vlastní tvorba] 
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2.2.2 Návrh zařízení na úpravu vody 

2.2.2.1 Filtry 

Filtr Honeywell se zpětným proplachem F76 S, DN 50 

Tlaková ztráta při průtoku 15,99 m3/h => 34 kPa 

2.2.2.2 Redukční ventil 

Tlakové ztráty v úseku před redukčním ventilem 
ÚSEK 

Qd [l/s] 

da x s 
(mm)                 

-                 
DN 

v [m/s] l [m] 
R 

[kPa/m] 
l*R 

[kPa] 
∑ξ 

∆p 
[kPa] 

l*R+∆p 
[kPa] od do 

S16 S17 4,444 63x8,6 2,45 1,4 1,49 2,086 17,1 49,25 51,34 

S17 S18 4,444 DN40 VODOMĚR S MONTÁŽNÍM POTRUBÍM 

S18 S19 4,444 63x8,6 2,45 0,66 1,49 0,983 8,5 24,48 25,46 

S19 S20 4,444 63x5,8 0,85 3,55 0,101 0,359 7 2,24 2,60 

∆PRF =  ∑l*R+∆p =  79,40 

pdis= 752 kPa 
∆pe=h*ρ*g/1000 = 2,47 * 999,7 * 9,81/1000 = 24 kPa 
∆pWM = 13 kPa 
∆pAp = 34 kPa 
∆pRF =  79,40 kPa 

Vstupní tlak u redkučního ventilu 
pvstup = pdis - ∆pWM - ∆pAp - ∆pRF 
pvstup = 728 - 22,44 - 13 - 34 - 79,40 = 601,6 kPa 
 

Návrh: 

Redukční ventil Honeywell D06FH, DN 50 

Vstupní tlak:   pvstup = 601,6 kPa 

Průtok:  Qd =15,98 m3/h 

Výstupní tlak:  pred = 450 kPa 

Rychlost proudění: v = 2,1 m/s 
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2.2.2.3 Centrální směšovací ventily 

Návrh centrálních směšovacích ventilů pro místnosti: 

Průchozí umývárna č. 115 - RADA 215 DK 

Umývárna muži č 216 - RADA 215 DK. RADA, PRESTO 29003 

Umývárna ženy č. 214 

Umývárna muži č 315 - RADA 215 DK 

 

Posouzení přetlaku u směšovacího ventilu v místnosti č.315 

Minimální požadovaný průtok Qa, min = 24 l/min 

Průtok při přetlaku 100 kPa   Q100 kPa = 27 l/min 

 

Přetlak před ventilem:  

pred = 450 kPa 

∆pe=h*ρ*g/1000 =  9,6*999,7*9,81 / 1000 = 94,15 kPa 

∆PRF = 158,06 kPa 

 

p = pred – ∆pe - ∆PRF 

p = 450 – 94,15 – 158,06 = 197,79 kPa  

 

Přetlak před nejvýše položeným centrálním směšovacím ventilem vyhovuje. 
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2.3 Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu 

Pro dimenzování vodovodu byla použita norma ČSN 75 5409 – Výpočet vnitřních 

vodovodů. Výpočty byly provedeny pomocí softwaru Microsoft Excel. 

Pro potřeby dimenzování byli použity výrobcem garantované maximální průtoky.  

 

Materiál vnitřního vodovodu:  FIBER BASALT PLUS 

Materiál požárního vodovodu: Pozinkované ocelové potrubí 

Materiál přípojky:   HDPE 100 SDR 11 

 

Vysvětlivky 

n  počet zařizovacích předmětů o jmenovitém výtoku QA 

v  rychlost proudění [l/s]   

l  délka [m]   

R  tlaková ztráta třením [kPa/m] 

ξ  součinitel místního odporu [-] 

∆p  tlaková ztráta v potrubí vlivem místních odporů [kPa] 

pdis  dispoziční přetlak [kPa] 

∆pwm  tlaková ztráta ve vodoměru [kPa] 

∆pAp  tlaková ztráta ve vodovodních zařízeních [kPa] 

∆pRF  tlakové ztráty v potrubí třením a místními odpory 
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2.3.1 Dimenzování potrubí studené vody a teplé vody 
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2.3.1.1 Návrh izolací pro potrubí teplé vody 

Prostup tepla válcovou stěnou 

Uo =
π

1
2 ∙ λt

∙ ln
d

d − 2 ∙ st
+

1
2 ∙ λiz

∙ ln
D
d

+
1

tα ∙ D

           [W/ (* ∙ + )] 

 

Tepelná ztráta potrubí 

Qztr = Uo*( tin-tout ) [W/m] 

 

siz  tloušťka izolace [mm] 

st  tloušťka stěny trubky [mm] 

λiz  součinitel tepelné vodivosti izolace [W/m*k] 

λt  součinitel tepelné vodivosti trubky [W/m*k] 

d  průměr trubky [mm] 

tin  teplota média [°C] 

tout  teplota v okolí potrubí 

D  součet průměru trubky a tloušťky tepelné izolace (D=d+2* siz) [mm] 

tα  součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu tepelné izolace trubky  

  [W/m2*K] 

UO, 197/2007  určující součinitel prostupu tepla dle vyhl.193/2007 Sb. 

Přívodní potrubí teplé vody, potrubí stoupací a cirkulační 

tin = 55 °C 

tout = 20 °C 

tα = 10 W/m2*K 

izolace: Rockwool PIPO, λiz = 0,037 W/m*K 

izolace: TUBEX Mirelon, λiz = 0,038 W/m*K 

d x st 
(mm) 

λt 

[W/m*k] 
siz [mm] 

λis 

[W/m*k] 

 

UO 
[W/m*K]  

UO, 197/2007 
[W/m*K]  

Q iz  

[W/m] 

32x4,5 0,22 40 0,037 0,169 0,18 5,0 
50x6,9 0,22 30 0,037 0,256 0,27 7,6 
20x2,8 0,22 25 0,038 0,173 0,18 5,1 
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2.3.2 Dimenzování cirkulačního potrubí 
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2.3.3 Dimenzování potrubí požárního vodovodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Řešení délkové tepelné roztažnosti potrubí 

 Výpočet roztažnosti potrubí byl proveden podle montážního předpisu výrobce 

potrubí Wavin-Osma s.r.o. 

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude připevněno způsobem tuhé montáže. 

Tepelná roztažnost potrubí se převede do materiálu potrubí. 

Použité potrubí:    FIBER BASALT PLUS 

Teplota v době montáže potrubí:  20 °C 

Součinitel délkové tepelné roztažnosti α: 0,05 mm/m.°C 
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Délková změna 
∆l = α . L . ∆t (mm) 
 ∆l délková změna (mm) 
 α   Součinitel délkové tepelné roztažnosti (mm/m.°C),  
  pro FIBER BASALT  PLUS, α = 0,05 
 L délka dvou sousedních pevných bodů v přímce 
 ∆t rozdíl teplot při montáži a při provozu (°C) 
 
Volná kompenzační délka 
Ls = k . √(D . ∆l) (mm) 
 Ls volná kompenzační délka 
 k  materiálová konstanta, pro PP k = 20 
 D vnější průměr potrubí (mm) 
 ∆l délková změna (mm) 
 
Šířka kompenzátoru 
Lk = 2 . ∆l + 150 (mm), zároveň Lk ≥ 10 . D 
 Lk šířka kompenzátoru 
 ∆l délková změna (mm) 
 D vnější průměr potrubí (mm) 
 

 

Rozdělení potrubí na kompenzační úseky 

Viz. Schéma kompenzačních délek 

úsek 
L [m] ∆t [°C] α D [mm] ∆l [mm] Ls [mm] 

od do 
1b 2b 0,95 10 0,05 40 0,48 87 
2b 3b 0,88 10 0,05 40 0,44 84 
2b 4b 4,48 10 0,05 32 2,24 169 
5b 6b 1,6 40 0,05 50 3,20 253 
6b 7b 1,6 40 0,05 50 3,20 253 
6b 8b 5,2 40 0,05 32 10,40 365 

úsek 
L [m] ∆t [°C] α D [mm] ∆l [mm] Ls [mm] 

od do 
1a 2a 4,61 40 0,05 50 9,22 429 
1a 3a 13,84 40 0,05 50 27,68 744 
1a 4a 7,44 40 0,05 20 14,88 345 
1a 5b 2,72 40 0,05 50 5,44 330 
1a 1b 15,58 10 0,05 40 7,79 353 
1a 6a 11,23 10 0,05 63 5,62 376 
5a 7a 0,55 40 0,05 20 1,10 94 
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3 Vnit řní kanalizace 

Pro dimenzování kanalizace byla použita norma ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace. 

Výpočty byly provedeny pomocí softwaru Microsoft Excel. 

Materiál vnitřního kanalizace:  PP-HT od firmy Wavin OSMA s.r.o. 

     PVC- KG od firmy Wavin OSMA s.r.o. 

Materiál přípojky:   Kamenina 

Výpočtové odtoky DU jednotlivých zařizovacích předmětů: 

zařizovací předmět  označení        DU [l/s] DN 

záchodová mísa  WC  1,8       110 

sprcha       SP  0,4          50 

umyvadlo   U  0,3          50 

pisoár       PM  0,3          50 

výlevka     VL  2,0         110 

podlahová vpusť DN 50 VT  0,9  50 

3.1 Dimenzování připojovacích potrubí 

Průtok splaškových vod je počítán dle vztahu: 

QWW  = K* √∑DU 

Jedná se průmyslový objekt. Součinitel odtoku je K = 1,0. 

Připojovací potrubí zaústěné do odpadního splaškového potrubí S1: 

P
O

D
LA

Ž
Í 

Úsek 
∑DU 
[l/s] 

K [L 0,5/s0,5] 
QWW 

[l/s] 
DN 

1.NP 

a1 0,3 1,0 0,55 50 
a2 0,3 1,0 0,55 50 
a3 0,6 1,0 0,77 50 
a4 0,9 1,0 0,95 75 
a5 1,2 1,0 1,10 75 
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Připojovací potrubí zaústěné do odpadního splaškového potrubí S2: 

P
O

D
LA

Ž
Í 

Úsek ∑DU [l/s] K [L 0,5/s0,5] QWW [l/s] DN 

1.NP 

a1 0,4 1,0 0,63 50 
a2 0,8 1,0 0,89 75 
a3 0,8 1,0 0,89 75 
a4 0,4 1,0 0,63 50 
a5 1,7 1,0 1,30 75 
a6 0,9 1,0 0,95 50 

 

Připojovací potrubí z místnosti č.111 zaústěné do  

hlavního svodného potrubí splaškové kanalizace 

P
O

D
LA

Ž
Í 

Úsek ∑DU [l/s] K [L 0,5/s0,5] QWW [l/s] DN 

1.NP 

a1 0,9 1,0 0,95 50 
a2 1,2 1,0 1,10 75 
a3 1,6 1,0 1,26 75 
a4 0,4 1,0 0,63 50 
a5 0,3 1,0 0,55 50 

 

Viz. Obr. B. 3. 1 
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Obr. B. 3. 1 [vlastní tvorba] 
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Připojovací potrubí zaústěné do odpadního splaškového potrubí S3: 

P
O

D
LA

Ž
Í 

Úsek ∑DU [l/s] K [L 0,5/s0,5] QWW [l/s] DN 

3.NP 

a1 0,4 1,0 0,63 50 
a2 0,8 1,0 0,89 50 
a3 0,4 1,0 0,63 75 
a4 0,4 1,0 0,63 75 
a5 0,8 1,0 0,89 50 

a6 1,2 1,0 1,10 75 

2.NP 

b1 0,4 1,0 0,63 50 
b2 0,4 1,0 0,63 50 
b3 0,4 1,0 0,63 50 
b4 0,4 1,0 0,63 50 
b5 1,2 1,0 1,10 75 

1.NP 

c1 0,3 1,0 0,55 50 
c2 0,3 1,0 0,55 50 
c3 0,6 1,0 0,77 50 
c4 0,9 1,0 0,95 75 
c5 0,9 1,0 0,95 75 

 

Viz. Obr. B. 3. 2 
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Obr. B. 3. 2 [vlastní tvorba] 
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Připojovací potrubí zaústěné do odpadního splaškového potrubí S4: 

P
O

D
LA

Ž
Í 

Úsek ∑DU [l/s] K [L 0,5/s0,5] QWW [l/s] DN 

3.NP 

a1 0,3 1,0 0,55 50 
a2 0,6 1,0 0,77 50 
a3 0,9 1,0 0,95 75 
a4 1,2 1,0 1,10 75 
a5 1,5 1,0 1,22 75 
a6 1,8 1,0 1,34 75 
a7 0,9 1,0 0,95 50 

2.NP 

b1 0,3 1,0 0,55 50 
b2 0,6 1,0 0,77 50 
b3 0,9 1,0 0,95 75 
b4 1,2 1,0 1,10 75 
b5 1,5 1,0 1,22 75 
b6 1,8 1,0 1,34 75 

1.NP c1 1,8 1,0 1,34 110 
c2 1,8 1,0 1,34 110 

 

Viz. Obr. B. 3. 3 

 

Připojovací potrubí zaústěné do odpadního splaškového potrubí S5: 

P
O

D
LA

Ž
Í 

Úsek ∑DU [l/s] K [L 0,5/s0,5] QWW [l/s] DN 

3.NP a1 0,3 1,0 0,55 50 
a2 2,1 1,0 1,45 110 

2.NP 

b1 0,3 1,0 0,55 50 
b2 2,1 1,0 1,45 110 
b3 0,4 1,0 0,63 50 
b4 0,4 1,0 0,63 50 
b5 0,8 1,0 0,89 75 

 

Viz. Obr. B. 3. 4 

 



48 
 

Obr. B. 3. 3 [vlastní tvobra] 
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Obr. B. 3. 4 [vlastní tvorba] 
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Připojovací potrubí zaústěné do odpadního splaškového potrubí S6: 
P

O
D

LA
Ž

Í 

Úsek ∑DU [l/s] K [L 0,5/s0,5] QWW [l/s] DN 

2.NP 

a1 0,3 1,0 0,55 50 
a2 0,3 1,0 0,55 50 
a3 0,6 1,0 0,77 50 
a4 0,9 1,0 0,95 75 
a5 0,9 1,0 0,95 50 

a6 1,8 1,0 1,34 110 
 

Viz. Obr. B. 3. 5 

 

Svedené do odpadního splaškového potrubí S8: 

P
O

D
LA

Ž
Í 

Úsek ∑DU [l/s] K [L 0,5/s0,5] QWW [l/s] DN 

1.NP, 2.NP, 
3.NP 

a1 0,3 1,0 0,55 50 
a2 0,6 1,0 0,77 50 
a3 0,9 1,0 0,95 75 
a4 1,2 1,0 1,10 75 
a5 4,8 1,0 2,19 110 
a6 8,4 1,0 2,90 110 
a7 2 1,0 1,41 110 
a8 0,3 1,0 0,55 50 
a9 0,3 1,0 0,55 50 
a10 0,6 1,0 0,77 50 
a11 1,8 1,0 1,34 110 

a12 1,8 1,0 1,34 110 
a13 0,9 1,0 0,94 50 

 

Viz. Obr. B. 3. 6 
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Obr. B. 3. 5 [vlastní tvorba] 
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Obr. B. 3. 6 [vlastní tvorba] 
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3.2 Dimenzování přivzdušňovacích ventilu (dle ČSN EN 12056-2) 

3.2.1 Přivzdušňovací ventily na splaškovém odpadním potrubí 

Požadavek dle ČSN EN 12056-2  

Qa > 8*Qtot 

Qa ….  nejmenší množství vzduchu v l/s 

Qtot … celkový průtok odpadních vod v l/s 

 

Odpadní potrubí S1 

Qtot = 1,22 l/s 

Qa,min = 9,76 l/s 

 

Návrh: Přivzdušňovací ventil DURGO DN50, Qa = 19 l/s 

 

Odpadní potrubí S2 

Qtot = 1,97 l/s 

Qa,min = 15,76 l/s 

 

Návrh: Přivzdušňovací ventil DURGO DN75, Qa = 38 l/s 

 

Odpadní potrubí S6 

Qtot = 1,97 l/s 

Qa,min = 15,76 l/s 

 

Návrh: Přivzdušňovací ventil DURGO DN75, Qa = 38 l/s 

 

Odpadní potrubí S7 

Qtot = 1,26 l/s 

Qa,min = 10,08 l/s 
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Návrh: Přivzdušňovací ventil ARIO DN50, Qa = 14 l/s 

 

3.2.2 Přivzdušňovací ventily na připojovacím potrubí 

Požadavek dle ČSN EN 12056-2 pro systémy vnitřní kanalizace I. 

Qa > Qtot 

Qa ….  nejmenší množství vzduchu v l/s 

Qtot … celkový průtok odpadních vod v l/s 

 

Připojovací potrubí připojené v místnostech 106, 109, 206, 209, 306, 309  

Qtot = 2,9 l/s 

Qa,min = 2,9 l/s 

 

Návrh: Přivzdušňovací ventil ARIO DN50, Qa = 14 l/s 

3.3 Dimenzování odpadních splaškových potrubí 

Ozn. potrubí ∑DU 
[l/s] K [L 0,5/s0,5] QWW [l/s] Qmax [l/s] DN 

S1 1,5 1,0 1,22 2,0 75 
S2 3,9 1,0 1,97 2,0 75 
S3 6,5 1,0 2,55 4,0 110 
S4 8,1 1,0 2,85 5,2 110 
S5 5 1,0 2,24 5,8 125 
S6 3,9 1,0 1,97 4,0 110 
S7 1,6 1,0 1,26 0,7 50 
S8 27 1,0 5,20 7,6 125 

 

3.4 Dimenzování svodného splaškových potrubí 

Úsek Sklon 
[%] ∑DU [l/s] K [L 0,5/s0,5] QWW [l/s] Qr,w [l/s] Qmax [l/s] DN 

1-9  ́ 2 1,5 1,0 1,22 0,40 5,9 110 
9´-2  ́ 2 1,9 1,0 1,38 0,45 5,9 110 
2-2  ́ 2 3,9 1,0 1,97 0,65 5,9 110 
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2´-3  ́ 2 5,8 1,0 2,41 0,79 5,9 110 
3-3  ́ 5,4 6,5 1,0 2,55 0,84 20,9 110 
3´-4  ́ 2 12,3 1,0 3,51 1,16 5,9 110 
4-4  ́ 7,4 8,1 1,0 2,85 0,94 24,6 110 

4´-10  ́ 2 20,4 1,0 4,52 1,49 5,9 110 
10-10  ́ 2 0,9 1,0 0,95 0,31 2,4 75 
10´-5  ́ 2 21,3 1,0 4,62 1,52 5,9 110 
5-6  ́ 4,4 5 1,0 2,24 0,74 26,8 125 
6 - 6  ́ 14,6 3,9 1,0 1,97 0,65 48,6 125 
6´-5  ́ 4,4 8,9 1,0 2,98 0,98 26,8 125 
5´-7  ́ 2 30,2 1,0 5,50 1,81 17,4 125 
7´-8  ́ 2 31,8 1,0 5,64 1,86 17,4 125 
8-11  ́ 14,7 28,8 1,0 5,37 1,77 49,1 125 
11-11  ́ 3 0,9 1,0 0,95 0,31 2,9 75 
11´-8  ́ 14,7 29,7 2,0 5,45 1,80 49,1 125 
8´-A 2 61,5 1,0 7,84 2,59 17,4 125 

A - D1  ́ 40 61,5 1,0 7,84 2,59 72,1 125 
 

3.5 Dimenzování odpadního dešťového potrubí 

Ozn. potrubí Plocha 
[m2] i [l/sm2] C [-] Qr [l/s] Qmax [l/s] DN 

D1 222 0,03 0,8 5,33 8,10 110 
D2 222 0,03 0,8 5,33 8,10 110 
D3 134,8 0,03 0,7 2,83 8,10 110 
D4 134,8 0,03 0,7 2,83 8,10 110 

 

3.6 Dimenzování svodného dešťového potrubí 

Úsek Sklon 
[%] Qr [l/s] Qmax [l/s] DN 

D1-D4  ́ 1 5,99 6,80 125 
D4´-D2  ́ 1 8,16 12,80 150 

D2´- D3  ́ 2 13,49 18,20 150 
D3´-B 2 17,24 18,20 150 
B-B´ RETENČNÍ NÁDRŽ 
B´-C 3 6,40 6,70 110 

C-D1  ́ 10,6 6,40 28,60 110 
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3.7 Dimenzování společného svodného potrubí dešťového a 

 splaškového 

Úsek Sklon 
[%] 

∑DU 
[l/s] 

K 
[L 0,5/s0,5] Qtot [l/s] Qr [l/s] Qr,w [l/s] Qmax [l/s] DN 

D1´-1  ́ 14,2 61,5 1,0 7,84 6,4 14,24 93,3 150 

 

3.8 Dimenzování retenční nádrže 

Oblast Brno-Husovice: i = 0,0161 l/s/m2 

    ASTŘECHA= 444 m2 

    ADVŮR= 250 m2 

    C=0,68 (stanoveno provozovatelem sítě) 

    p= 0,2 rok-1 

Redukovaný půdorysný průmět: 

    Ared,STŘECHA=A*Ψ = 444*0,9 =  399,6 m2 

    Ared,DVŮR=A*Ψ = 269,6*0,7 =  188,72 m2 

    Ared,celk= Ared,STŘECHA+ Ared,DVŮR= 588,32 m2 

Regulovaný odtok srážkových vod z retenční nádrže: 

    Qo = i*A*C = 0,0161*588,32*0,68 = 6,44 l/s 

Retenční objem nádrže:  

    Vret = (i*A red-Qo)*t c*60 

    max. Vret = 9,03 m3 (viz. tabulka) 

Tab. 3.1 

t[min] 
i 

[l/s*m2] Vret [m
3] 

5 0,0469 6,35 
10 0,0329 7,75 
15 0,028 9,03 
20 0,0222 7,94 
30 0,0164 5,78 
40 0,0146 5,16 

 

Budou použity retenční bloky Rain block o zádržném objemu 285 l. 

Potřebný počet bloků: 7920 l / 285 l = 27,79 ks => 28 ks 
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1 Technická zpráva 

1.1 Identifika ční údaje 

Název:    Novostavba výrobního objektu 

Místo:    ul. Sekaninova 869/3, Brno 614 00, 

    parcelní číslo 597 

Investor: 

Stupeň:   Projekt pro realizaci stavby 

Datum:   5/2013 

Vypracoval:   Pavel Raputa   

1.2 Úvod 

 Projekt se zabývá vnitřním vodovodem, kanalizací a jejich přípojkami 

novostavby výrobního objektu na ulici Sekaninova 869/3 v Brně. Podkladem pro 

vypracování byla situace s inženýrskými sítěmi a informace od společnosti Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s. 

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

zásady bezpečnosti práce. 

1.3 Bilance potřeb 

1.3.1 Potřeba vody 

Počet osob:     n= 225 

Specifická potřeba vody:  q= 110 l/os.*den 

Průměrná denní potřeba vody: Qp= n*q = 225*110 = 24 750   l/den 

Maximální denní potřeba vody: Qm= Qp* kd = 24750*1,25 = 30 937,5   l/hod   

Maximální hodinová potřeba vody: Qh=(Qm / 24)*kh = (30 937,5 /24)*2,1=2707   l/hod 

Roční potřeba vody:   Qr= Qp*d = 24 750*260= 6 435 000 l/rok 

      d= týdny v roce*5 pracovních dní 

      d= 52*5=260 dní 
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1.3.2 Potřeba teplé vody  

Potřeba teplé vody:    q = 90 l/os.*směnu 

Potřeba vody pro 29 obyvatel:  Q = 90*225 = 20 250 l/směnu 

1.4 Přípojky 

1.4.1 Kanalizační přípojka 

 Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné betonové stoky DN 900/600 

v ulici Sekaninova. 

 Za účelem odvádění dešťových a splaškových vodu bude vybudována nová 

kameninová kanalizační přípojka DN 150. Průtok odpadních vod odváděných přípojkou 

činí 14,24 l/s. Připojení přípojky na veřejnou jednotnou stoku bude provedeno 

navrtáním veřejné stoky. Hlavní vstupní šachta je z důvodu absence soukromého 

pozemku kolem objektu, umístěna uvnitř objektu. Vstupní šachta bude provedena 

betonová a její umístění je patrné z výkresové dokumentace. 

 Kvůli zajištění polohy bude potrubí obetonováno. 

1.4.2 Vodovodní přípojka 

 Objekt bude zásobován pitnou vodou nově vybudovanou přípojkou z HDPE 100 

SDR11 63x5,8, která bude napojena na veřejný vodovodní řad v ulici Svitavské nábřeží. 

Dle sdělení provozovatele vodovodního řadu je přetlak v místě napojení přípojky 0,752 

MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený dle ČSN 75 5409 činí 4,44 l/s. Na veřejný 

litinový vodovodní řad DN 150 bude přípojka připojena navrtávacím pasem s uzávěrem 

od firmy HAWLE  a bude zde umístěna zemní soupravou s poklopem.   

Vodměrná sestava s vodoměrem DN 40 bude umístěna v technické místnosti č.118 za 

obvodovou zdí objektu. Do objektu potrubí vstoupí v ochranné trubce podlahou 1.NP. 

Potrubí přípojky bude uloženo ve výkopu 1,7 m pod terénem na pískovém loži tloušťky 

150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Ve výšce 300 mm nad 

potrubím se do výkopu položí výstražná fólie modré barvy. 
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1.5 Vnit řní kanalizace 

1.5.1 Splašková kanalizace 

 Kanalizace odvádějící splaškové vody z nemovitosti bude napojena na 

kanalizační přípojku, která je napojena do veřejné jednotné kanalizační stoky v ulici 

Sekaninova. Průtok splaškových vod ve svodném potrubí, před spojením se svodným 

potrubím dešťovým, činí 7,84 l/s.  

 Svodná potrubí povedou pod podlahou 1.NP a pod terénem vně budovy. Hlavní 

vstupní šachta je z důvodu absence soukromého pozemku kolem objektu, umístěna 

uvnitř objektu. Vstupní šachta bude provedena betonová a její umístění je patrné 

z výkresové dokumentace. Materiálem svodných potrubí budou trubky a tvarovky z 

PVC-KG. Svodná potrubí budou uložena na pískovém loži o tloušťce 100 mm.   

 V objektu je celkem osm splaškových odpadních potrubí. Čtyři z nich jsou 

ukončena přivzdušňovacím ventilem značky DURGO. Přivzdušňovacích ventily jsou 

dimenzovány v části B 3.2. Zbylé čtyři splaškové odpadní potrubí budou spojena 

s venkovním prostředí a povedou v instalačních šachtách. Materiálem splaškového 

potrubí budou trubky a tvarovky z PP-HT, které budou upevněny kovovými objímkami 

s gumovou vložkou ke stěnám. 

  Připojovací potrubí budou k zařizovacím předmětům připojena pomocí kolen a 

tvarovek. Na konci připojovacích potrubí odvádějící splašky z místností 106, 109, 206, 

209, 306, 309 budou osazeny přivzdušňovací ventily ARIO. Přivzdušňovacích ventily 

jsou dimenzovány v části B 3.2. Potrubí bude vedeno v přizdívkách, instalačních 

šachtách, v drážkách a volně po konstrukcích a pod podlahou 1.NP. Materiálem 

připojovacího budou trubky a tvarovky z PP-HT, které budou upevněny kovovými 

objímkami s gumovou vložkou ke stěnám.  

 Podlahové vpusti budou použity přímé nerezové od firmy Plast Brno a připojeny 

připojovacím potrubím DN 50. 

 Vnitřní kanalizace musí odpovídat ČSN EN 12056, ČSN 75 6760 a před uvedením 

kanalizace do provozu je nutná zkouška těsnosti dle ČSN 75 6760. 
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1.5.2 Dešťová kanalizace 

 Kanalizace odvádějící dešťové vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační 

přípojku, která je napojena do veřejné jednotné kanalizační stoky v ulici Sekaninova. 

Průtok dešťové vod ve svodném potrubí, před spojením se svodným potrubím 

splaškovým, je regulovaný a činí 6,4 l/s.  

 Svodná potrubí budou vedena pod terénem vně budovy. Hlavní vstupní šachta 

na potrubí dešťové kanalizace bude umístěna na pozemku investora, který sousedí 

s objektem. Hlavní vstupní šachta se zpětnou klapkou DN 110 bude plastová DN 1000 

s litinovým pojezdným poklopem. Umístění hlavní vstupní šachty je názorné 

z výkresové dokumentace. Materiálem svodných potrubí budou trubky a tvarovky z 

PVC-KG, které budou uloženy na pískovém loži o tloušťce 100 mm.   

 Na pozemku investora bude zřízena retenční nádrž  z 28 vsakovacích bloků 

GARANTIA od firmy GLYNWED s.r.o. tyto bloky budou zabaleny do PE fólie 

chráněné z obou stran pomocí geotextilie. Takto vytvořená retenční nádrž bude 

odvětrávaná pomocí větracího potrubí vyvedeného na povrch a upevněného na fasádu 

objektu kovovou objímkou. Před vstupem dešťové vody retenční nádrže bude osazena 

podzemní filtrační šachta DN 440 s litinovým pojezdným poklopem. Na výstupu vody 

z retenční nádrže bude osazena podzemní plastová filtrační šachta DN 440 

s regulovaným odtokem a bezpečnostním přepadem. Regulační prvek v šachtě bude 

nastaven na maximální průtok 6,4 l/s. Umístění jednotlivých šachet je patrné 

z výkresové dokumentace. 

 Dešťové odpadní potrubí od firmy Rheinzink s.r.o. budou vedena po fasádě a 

kotvena kovovými objímkami do fasády. V úrovni terénu bude potrubí opatřeno 

lapačem střešních zplavenin RSK 2000 od firmy GLYNWED s.r.o. Dvorní vpusti 

budou použity od firmy RONN s.r.o., model SF300 a opatřeny pojezdnou mříží.   

1.6 Vnit řní vodovod 

 Vnitřní vodovod bude napojen na přípojku pitné vody z ulice Svitavské nábřeží. 

Průtok přípojkou byl stanoven dle ČSN 75 5409 a činí 4,44 l/s. Vodoměrná souprava 

s vodoměrem ELSTER M100 ARTIST MNR - DN 40, hlavním uzávěrem vody, filtry a 

zpětnou klapkou bude umístěna v technické místnosti č.118.  
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Přetlak vody v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad je dle informací od 

provozovatele 0,752 MPa. Kvůli snížení tlaku ve vnitřním vodovodu bude za 

vodměrnou sestavou umístěn redukční ventil Honeywell DO6FH nastavený na výstupní 

tlak 0,45 MPa. 

 Ležaté potrubí v domě bude vedeno pod stropem 1.NP. Stoupací potrubí 

povedou v instalačních šachtách a volně po konstrukci. Budou kotvena kovovými 

objímkami ke konstrukci. 

 Podlažní rozvodná potrubí a potrubí připojovací budou vedena v přizdívkách, 

instalačních šachtách, v drážkách a volně po konstrukcích. Potrubí bude kotveno 

kovovými a plastovými objímkami.  

 Teplá voda pro výrobní objekt bude připravována ve dvou elektrických 

akumulačních nádržích Regulus R0BC 3000 o celkovém objemu 6 m3. Na každém 

přívodu vody do ohřívače bude osazen kulový kohout, zpětný ventil, tlakoměr, pojistný 

ventil a kulový vypouštěcí ventil. Pojistný ventil bude nastaven na otevírací přetlak 0,6 

MPa. Systém vnitřního vodovodu bude také opatřen cirkulačním potrubím. Před 

vstupem cirkulačního potrubí do ohřívačů bude vypouštěcí kulový kohout, filtr, 

čerpadlo, zpětný ventil a kulový kohout.  

 Potrubí stoupací a ležaté teplé vody rozměru 50x6,9; 32x4,5 bude opatřeno 

návlekovou tepelnou izolací Rockwool PIPO tloušťky 30 a 40 mm. Cirkulační potrubí 

potrubí tloušťky 20x2,8 mm bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací MIRELON 

tloušťky 25 mm. Podlažní rozvodná potrubí a potrubí připojovací studené vody, které 

bude vedeno společně s potrubím teplé vody, bude opatřeno návlekovou teplnou izolací 

MIRELON tloušťky 10 mm. Podlažní rozvodná potrubí a potrubí připojovací teplé vody 

izolováno nebude.  

 Materiálem potrubí vedeného uvnitř domu bude FIEBER BASALT PLUS. 

Potrubí vedené vně domu pod terénem bude HDPE SDR 11. Svařovat je možné pouze 

plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových 

armatur budou použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se 

závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. 

 

Vnitřní vodovod byl navržen dle ČSN 75 5409. 

 



63 
 

1.7 Požární vodovod 

 Požární vodovod je napojen na vnitřní vodovod v místě vodovodní sestavy, 

odbočkou před redukcí tlaku. Za napojením požárního vodovodu bude osazen uzavírací 

vypouštěcí ventil  KEMPR DN 32 a zpětná kontrolovatelná armatura EA Honeywell 

RV277, DN 32. V místnostech označených jako chodba č. 103, 112, 202, 210, 302, 310 

budou osazeny hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí DN 19 a průměrem hubice 7 

mm. Výpočtový průtok, stanovený dle ČSN 75 5409, při min. přetlaku 0,2 MPa před 

hydrantem činí 1,56 l/s. 

 Potrubí požárního vodovodu bude z pozinkované oceli, spoje závitové. Ležaté 

potrubí bude vedeno pod stropem 1.NP. Stoupací potrubí budou vedena volně po 

konstrukci a v drážce k jednotlivým hydrantovým systémům. Potrubí bude ke 

stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. 

1.8 Zařizovací předměty 

Budou použity zařizovací předměty dle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích 

předmětů. 

Záchodové mísy budou použity GEBERIT Duofix Special a GEBERIT Kombifix. 

Horní okraj záchodových mís bude 430 mm nad podlahou. Pisoáry budou použity od 

firmy JIKA a budou opatřeny senzorovým splachovacím zařízením. Umyvadla, 

umývátka a dvojumyvadla budou použity od firmy JIKA a u nich budou umístěny 

výtokové armatury dle legendy zařizovacích předmětů. U výlevky bude použit vysoko 

položený nádržkový splachovač a směšovací baterie s dlouhým otočným výtokem. 

Výtoková armatura u výlevky bude použitá páková směšovací nástěnná a teplá voda 

k ní bude přiváděna z elektrického zásobníkového ohřívače STIEBEL ELTRON SN 15 

SL. Do sprch budou použity sprchové panely PRESTO s tlačným samouzavíracím 

ventilem pro smíšenou vodu dodávanou z centrálních termostatických ventilů. V šatně 

pro mistry v 1.NP bude použit termostatický sprchový panel RADA. 

 

Budou použity pouze výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody dle ČSN 

EN 1717. 
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1.9 Zemní práce 

 Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 1 m. Tam, 

kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při 

provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy je nutno ohradit a 

označit. Případnou podzemní vodu je třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po 

dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina odvezena na skládku.  Před 

prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé všech podzemních inženýrských 

sítí tyto sítě vytýčili. 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 opatrně bez použití pneumatického, bateriového nebo 

motorového nářadí, aby nedošlo k poškození křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při 

zemních pracích nutno zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou 

provozovatelé obnažených inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou 

uvedeny do původního stavu.  

            Při provádění zemních prací je nutno dodržet ČSN a zásady bezpečnosti práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 24.5.2013                           Vypracoval: Pavel Raputa 
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2  Legenda zařizovacích předmětů 

VL 

-Výlevka keramická stojící s plastovou mřížkou,  JIKA MIRA – bílá 

-Nádržkový splachovač 9 litrů se splachovací trubkou,  plast, bílá 

-Připojovací koleno 90° DN 110, plast, bílá 

-Nástěnná směšovací páková baterie JIKA OLYMP s otočným ramínkem   

-Rohový ventil se sítkem 1/2" s chromovanou krytkou 

-Elektrický zásobníkový ohřívač STIEBEL ELTRON SN15 s bezpečnostní 

sadou SWMT 

3 

 

WC1 

-Závěsný klozet JIKA LYRA PLUS - bílá 

-Instalační prvek pro závěsnou záchodovou mísu určený k montáži mezi dvě stěny 

-Sedátko s poklopem LYRA PLUS - bíla, antibakteriální, duralplast, nerezové úchyty 

-Ovládací tlačítko GEBERIT Sigma01 

14 

WC2 

-Závěsný klozet JIKA LYRA PLUS - bílá 

-Instalační prvek pro závěsnou záchodovou mísu určený k montáži do přizdívky 

-Sedátko s poklopem LYRA PLUS - bíla, antibakteriální, duralplast, nerezové úchyty 

-Ovládací tlačítko GEBERIT Sigma01 

3 

U1 

-Umyvadlo JIKA CUBITO 55 cm – bílá 

-Stojánková baterie PRESTO 2000 S s tlačným samouzavíracím ventilem, chrom 

-Zápachová uzávěrka JIKA CUBITO 5/4", pochromovaná lesklá 

-Rohový ventil se sítkem 1/2" s chromovanou krytkou 

-Souprava na upevnění umyvadla 

12 

U2 

-Dvojumyvadlo JIKA CUBITO 130 cm – bílá 

-2 x stojánková směšovací baterie PRESTO 4000 S s tlačným samouzavíracím 

ventilem, chrom 

-2 x zápachová uzávěrka JIKA CUBITO 5/4", pochromovaná lesklá 

-2 x rohový ventil se sítkem 1/2" s chromovanou krytkou 

-Souprava na upevnění umyvadla 

10 

U3 

-Umyvátko JIKA CUBITO 45 cm asymetrické  – bílá 

-Stojánková baterie PRESTO 2000 S s tlačným samouzavíracím ventilem, chrom 

-Zápachová uzávěrka JIKA CUBITO 5/4", pochromovaná lesklá 

-Rohový ventil se sítkem 1/2" s chromovanou krytkou 

-Souprava na upevnění umyvadla 

1 
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U4 

-Umyvadlo JIKA CUBITO 55 cm – bílá  

-Stojánková směšovací baterie PRESTO 4000 S s tlačným samouzavíracím 

ventilem, chrom 

-Zápachová uzávěrka JIKA CUBITO 5/4", pochromovaná lesklá 

-Rohový ventil se sítkem 1/2" s chromovanou krytkou 

-Souprava na upevnění umyvadla 

4 

SP 

-Sprchový panel PRESTO 400 SE s tlačným samouzavíracím ventilem 

-Sprchová podlahová vanička SET TIFA 900 x 900 mm 

-Podlahová vpusť, přímá DN 50, pochromovaná mřížka, AlcaPLAST 

APV203 IZ 

14 

SPT 

-Sprchový termostatický panel RADA VA 3P se senzorovým 

samouzavíracím ventilm  

-Sprchová podlahová vanička SET TIFA 900 x 900 mm 

-Podlahová vpusť, přímá DN 50, pochromovaná mřížka, AlcaPLAST 

APV203 IZ 

1 

PM 

-Pisoárová mísa JIKA DOMINO Senzor – bílá 

-Infračervený sensor Sanela, 9V 

-Sada napájecího zdroje 

-Souprava na upevnění pisoárové mísy 

-Instalační prvek pro závěsné bidety, systém JIKA BIDET 

10 

VT -Podlahová vpusť, přímá DN 50, nerezová mřížka, AlcaPLAST APV2 IZ 12 
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Závěr 

 Bakalářská práce byla vypracována v jejím plném, zadaném rozsahu. Snaží se 

komplexně a srozumitelně řešit základní problematiku hromadných hygienických 

zařízení. 

 Část ‚‚A‘‘ řeší teoreticky problematiku hromadných hygienických zařízení 

s ohledem na dodržení platných právních předpisů a úspory vody a energií. Pohled na 

tuto problematiku se promítá v dalších částech práce a výrazně ji ovlivňuje. 

 Část ‚‚B‘‘ řeší bilance potřeb pro zadaný objekt a početně se zabývá instalacemi 

vnitřního vodovodu a kanalizace. 

 Část ‚‚C‘‘ se zabývá jednotlivými instalacemi v zadaném objektu formou 

projektu pro provedení stavby. Jedná se o rozvody vodovodu a kanalizace. Tato část 

dále obsahuje technickou zprávu a legendu zařizovacích předmětů. Výkresy jsou 

přiloženy zvlášť v deskách bakalářské práce. 

 

 Všechny části práce jsem zpracovával na základě vlastního úsudku a uvážení. 

Toto řešení je tedy pouze variantou na jiná použitelná řešení pro toto zadání. Životnost a 

funkčnost celého systému je úzce spjata s kvalitou provedení ve fázi realizace, dále 

s kvalitou použitých materiálů a s údržbou ve fázi užívání objektu. 
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Normy, vyhlášky 

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 

ČSN 01 3450 Technické výkresy – instalace – Zdravotně technické a 

 plynovodní instalace 

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 

ČSN EN 806 – 4 Vnitřní vodovody pro rozvody vody určené k lidské spotřebě 

 Část 4: Montáž 

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody –  

 Navrhování a projektování 

ČSN EN 12056 - 2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 

 Část 2: Odvádění splaškových vod – Navrhování a výpočet 

ČSN EN 12056 - 3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 

 Část 2: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a 

 výpočet 

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

ČSN 756261 Dešťová kanalizace 

ČSN 73 0973 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

 

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

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

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 

 

Použitý software 

MS Word 

MS Excel 

AutoCAD 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

i  intenzita deště [l/(s.m2)] 

A i  plocha [m2] 

V0  potřeba mytí osob dané periodě [m3]   

V2p  celková potřeba teplé vody v dané periodě [m3]   

E2t  teoretická potřeba tepla na ohřev teplé vody [kWh/osoba] 

E2p  skutečná potřeba tepla na ohřev teplé vody [kWh/osoba] 

Q1  křivka dodávky tepla 

Q1  křivka odběru tepla 

∆Qmax  největší možná rozdíl tepla mezi Q1 a Q2 [kWh] 

Qmax  maximální průtok [m3/h]   

Qmin  minimální průtok [l/s]   

Qd  výpočtový průtok [l/s]   

p  periodicita [rok-1] 

C  součinitel odtoku dešťových vod [-] 

DN  jmenovitá světlost dle ČSN EN ISO 6708 

HDPE  polyetylen vysokohustotní 

PP-HT  trubní systém z polypropylenu pro vnitřní kanalizaci od firmy   

  Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o. 

PVC-KG  trubní systém z neměkčeného polyvinylchloridu pro svodné potrubí pod  

  budovami, kanalizační přípojky a stokové stítě od firmy Gebr. Ostendorf  

  - OSMA zpracování plastů, s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Seznam příloh 

1 Koordinační situace       1:200 

Kanalizace  

2 Půdorys 1.NP        1:50 

3 Půdorys 2.NP        1:50 

4 Půdorys 3.NP        1:50 

5 Rozvinuté řezy splaškové kanalizace     1:50 

6 Půdorys svodných potrubí splaškové a dešťové     1:50  

 kanalizace   

7 Podélný řez svodným potrubím splaškové kanalizace  1:50  

8 Podélný řez svodným potrubím dešťové kanalizace  1:50 

9 Podélný profil kanalizační přípojky     1:50 

10 Detail připojení záchodů v místnostech 106, 109, 206, 209, 1:15 

 306, 309   

Vodovod 

11 Půdorys 1.NP        1:50 

12 Půdorys 2.NP        1:50 

13 Půdorys 3.NP        1:50 

14 Axonometrie        1:50 

15 Podélný profil vodovodní přípojky     1:50 

16 Vodoměrná sestava       1:25 

 

 

 

 

 
 


