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Abstrakt v českém jazyce

Bakalářské práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. 

V teoretické části se můžeme dozvědět něco o vsakování dešťových vod a o zařízeních 

pro vsakování dešťové vody. Výpočetní část a projekt obsahuje návrh splaškové a dešťové 

kanalizace, vnitřního vodovodu, domovního plynovodu a připojení objektu na stávající

sítě technického vybavení. Jedná se o bytový dům určený pro bydlení. Objekt má tři

nadzemní podlaží a není podsklepen.

Abstract in English language

Bachelor thesis deals with design and technical disabled pipeline installation. In the 

theoretical part we can learn something about the infiltration of rainwater and facilities for 

infiltration of rainwater. Computational part of a project proposal includes sanitary and storm 

sewers, water mains internal, domestic gas connection and building on existing network 

hardware. It is a residential building designed for housing. The building has three floors and 

no basement.

Klíčová slova v českém jazyce

bytový dům, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vnitřní vodovod, domovní plynovod, 

vsakování dešťových vod

Key words in in English language

apartment building, sanitary sewer, storm sewer, internal water supply, household gas, 

infiltration of rainwater
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ÚVOD

Zadaním bakalárskej práce je trojpodlažný bytový dom určený pre bývanie. Objekt je 

murovaný nepodpivničený nachádzajúci sa v malej obci zvanej Kanianka okres Prievidza. 

Prvé nadzemné podlažie je z časti riešené ako technická časť a v druhá polovica je určená 

pre bývanie. Druhé a tretie podlažie je určené výhradne len pre bývanie.

Bakalárska práca je rozdelená na tri časti.

Teoretická časť sa zaoberá vsakovaním dažďových vôd a zariadeniami pre vsakovanie 

dažďovej vody. 

Výpočtová časť sa zaoberá výpočtami súvisiace s analýzou zadania a koncepčné riešenie 

inštalácií v celom objekte a ich napojenie na inžinierske siete.

Projekt spracováva výkresy zdravotne technickej a plynovej inštalácie daného bytového 

domu.
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1. ÚVOD

Vážnym problémom v posledných rokoch je odvedenie dažďových vôd. Neustály rozvoj 

výstavby obytných, priemyselných, zábavných, komerčných a dopravných zón vedie 

k zvyšovaniu spevnených plôch, ktoré zabraňujú prirodzenému vsakovaniu dažďových vôdy 

späť do pôdy. Z tohto dôvodu odvádzame 80% dažďovej vody do kanalizácie a iba 20% sa 

vsiakne do pôdy. Dôsledkom je vážne narušenie kolobehu vody v prírode. Ako následky sú 

badateľné znižovanie hladiny podzemnej vody, lokálna dehydratácia pôdy, ohrozenie stability 

ekosystému a mnoho ďalších.

Ďalším problémom je odvedenie nadbytočného množstva dažďových vôd z velkých plôch 

striech obytných, obchodných či priemyselných budov. Návaly dažďa zahlcujú kanalizačné 

siete, čo je často veľkým technickým problémom. Dôsledkom preťaženia kanalizačných 

systémov je zvyšovanie rizika povodní a toto je ten hlavný dôvod prečo vsakovať vodu na 

pozemku alebo ju zachytávať a následne využívať.

Vsakovanie dažďových vôd je vhodné z ekonomického hľadiska. Pretože ceny stočného sa 

stále zvyšujú a každým rokom je táto cena vyššia a vyššia. Dôvodom zvyšovania cien sú 

náklady na čistenie pitnej vody a likvidácia odpadových vôd. Vyriešením systému vsakovania 

na pozemku majiteľovi odpadá čiastka za odvádzanie dažďovej vody do kanalizácie. Je to 

vhodný spôsob nielen z ekonomického hľadiska ale najmä z ekologického hľadiska.
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2. DAŽĎOVÁ VODA

2.1 Zloženie dažďovej vody

Pôsobením slnka sa vyparuje voda z plôch oceánov a pôsobením vetrov sa premiestňuje 

nad kontinenty. Tu pôsobením chladu vyparená voda skondenzuje a padá vo forme dažďa 

na zem. Pôvodne čistá – destilovaná voda prechodom cez atmosféru sa mierne znečisťuje – 

priberá jemné prachové častice a aerosóly. Nasycuje sa vzdušným CO2, čím získa mierne 

kyselý charakter. Vďaka tejto vlastnosti dažďová voda za milióny rokov vytvorila vápencové 

jaskyne. 

Po dopade dažďovej vody na povrch striech sa podľa použitého materiálu kyslá reakcia vody 

zmení na mierne kyslú, až neutrálnu. Na streche sa nachádzajú kúsky odlúpených škridiel, 

naviate kúsky prachu, peľové zrnká, listy, ktoré dážď splachuje do odkvapov. V mechanicky 

odfiltrovanej dažďovej vode registrujeme zanedbateľný obsah rozpustených cudzorodých 

látok. Podľa dlhodobých meraní sa v 1000 gramoch vody nachádza pod 0,009 gramov iónov 

ako je vápnik, sodík, horčík... , pod 0,001 gramu ťažkých kovov, ako meď, zinok, olovo... a 

pod 0,001 gramu organických látok. Sú to minimálne množstvá ale pre porovnanie napríklad 

prírodná mineralizácia minerálnej vody Budiš je 2,48 gramu. Aj výskyt tzv. kyslých dažďov v 

niektorých uzavretých priemyselných údoliach je vďaka prísnym predpisom už minulosťou. 

Dažďová voda nie je síce pitná voda, ale je to nezávadná voda a hodí sa pre mnohé účely viac, 

ako pitná voda. Za 10 rokov používania systémov na využitie dažďovej vody nebol v Európe 

zaznamenaný jediný prípad ochorenia, alebo iného poškodenia, spôsobený dažďovou vodou 

[12].
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3. VSAKOVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

3.1 Prečo vsakovať dažďovú vodu

Ako už bolo spomenuté v úvode vsakovanie dažďových vôd je taktiež vhodné a ekonomicky 

výhodné aj v súvislosti so stále sa zvyšujúcimi sa cenami vody a cenami stočného. Čiastka 

za ročné vyúčtovanie vodného a stočného je každý rok vyššia. Dôvodom neustále sa 

zvyšujúcej ceny sú zvyšujúce sa náklady na čistenie pitnej vody a likvidáciu odpadových vôd. 

Okrem toho v mnohých oblastiach klesá hladina spodných vôd. Celkové zásoby pitnej vody 

sa tak znižujú – taktiež to vyháňa cenu nahor. V stredne dlhom časovom horizonte sa na tejto 

situácii nič nezmení. Výsledkom je, že ceny budú i naďalej rásť. Vyriešením systému 

vsakovania na vlastnom pozemku tak majiteľom budov odpadne čiastka na odvádzanie 

dažďových vôd do kanalizácie.

Dôležitým a vážnejším faktorom prečo budovať vsakovacie systémy dažďových vôd je však 

ekologické a technické hľadisko. Vážnym problémom vodohospodárskej praxe sa v 

poslednom období javí potreba odvedenia dažďových vôd. Neustále sa rozširujúce 

uzatváranie prirodzeného terénu a to najmä z hľadiska veľkého a neutíchajúceho rozvoja 

výstavby obytných, priemyselných, komerčných, zábavných a dopravných zón vedie k 

zvyšovaniu počtu spevnených plôch, ktoré majú za následok zabraňovanie prirodzeného 

vsakovania  dažďových vôd späť do okolnej zeminy. Tým dochádza k veľmi vážnemu 

narušeniu prirodzeného kolobehu vody v prírode.

Cyklus cirkulácie vody v prírode je tvorený nasledujúcimi fázami:

• dážď

• vsakovanie

• odtok

• odparovanie

V prípade, že dažďové vody dopadajú na nezastavané (nespevnené) plochy, väčšina vôd sa 

vsakuje do pôdy a následne do spodných vôd. Iba cca 20% sa dostáva priamo do vodných 

tokov resp. je odvádzané do dažďovej kanalizácie [13].
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Obr.2.1 Kolobeh vody v nezastavanom území [6]

V dôsledku neustáleho rozmachu výstavby a rozvoja urbanizácie, sú nespevnené plochy 

nahrádzané plochami spevnenými či už sú to strechy obytných, priemyselných, komerčných, 

alebo zábavných budov, komunikácie, parkoviská atď. V prípade, že dôjde k dopadu 

dažďových zrážok na tieto plochy, tak takmer 80% týchto vôd steká do kanalizácie a vodných 

tokov a iba 20% sa prirodzene vsakuje späť do okolnej zeminy. To má za následok vznik 

závažných ekologických škôd – záplavy, prívalové dažde, k znižovaniu hladiny podzemných 

vôd, lokálnej pôdnej dehydratácie a ohrozeniu stability citlivých ekosystémov. Je preto 

bezpodmienečne nutné, aby súčasne s výstavbou nových spevnených plôch bola vytvorená 

taktiež aj ,,umelo“ regulovaná cirkulácia vody v prírode, ktorá aktívne napomáha udržať 

ekologickú rovnováhu uvažovaného územia. [2]

Obr.2.2 Kolobeh vody v zastavanom území [6]
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Ako bolo spomenuté zmenou klímy sú stále častejšie prívalové dažde. Veľké množstvá vody 

rýchlo zahlcujú splaškovú kanalizáciu a nečistoty sa vylievajú do ulíc. Voda z pevných plôch 

rýchlo odteká, berie zo sebou nečistoty, preplní miestne vodné toky, rýchly tok eroduje brehy. 

Na nížinách vznikajú povodne. Z tohto dôvodu sa už v územnom konaní môže 

prevádzkovateľ kanalizácií t.j. príslušný vodárenský podnik vyjadriť nedovolením vypúšťania 

dažďových vôd do kanalizácie, z čoho vyplýva nutnosť vodu vsakovať na pozemku, alebo ju 

zachytávať a následne využívať.

3.2 Vsakovanie v rodinných domoch

Majiteľ, ktorý vypúšťa zrážkové dažďové vody zo strechy svojho rodinného domu do 

kanalizácie, je povinný v zmysle  §29 odst. 9 Vyhl. č. 442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách a §6 odst. 5 Vyhl. č. 397/2003 Zb. o výpočte vôd z povrchového odtoku 

platiť za odvádzané zrážkové vody stočné. Čiastka za stočné neustále rastie bude rásť.

Priame zaústenie dažďovej vody zo striech do kanalizácie má pritom aj niektoré netušené a 

obchádzané dôsledky:

• pri každom spláchnutí WC dažďové odpadové potrubie rozvedie zvuk do okolia – spláchnutie 

počuť zvonku

• dažďové zvody negatívne slúžia ako odvetranie kanalizačného systému a pachy zo stoky 

vnikajú do okien

• pri mimoriadnych prívalových dažďoch dažďová voda prehltí kanalizáciu a splašky vytečú na 

ulicu

• čistá dažďová voda zo striech zbytočne zrieďuje splaškové vody a zdražuje činnosť čistiarní 

odpadových vôd

• čistiarne odpadových vôd sa musia budovať na väčšiu kapacitu ako je účelné, čo stojí obce 

finančné prostriedky

A toto sú dôvody prečo sa obce nariadeniami bránia zaúsťovať dažďovú vodu zo striech rodinných 

domov do verejnej kanalizácie. Predpisy Európskej únie nariaďujú, že povinnosťou stavebníkov je 

dažďové vody likvidovať priamo na svojom pozemku. Vsakovací systém je zariadenie určené pre 

plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody zavádzanej zo striech budov a zastavaných plôch do 

pôdy. Náhradnou možnosťou stavebníkov je zaústenie vôd do verejnej dažďovej kanalizácie, ale za 

poplatok. Pre stavebníka sa preto oplatí zriadiť si vlastný systém pre vsakovanie dažďovej vody do 

pôdy [13].
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Príklad montáže vsakovacieho systému v rodinnom dome

1. Krok – Montážna jama (vzdialenosť od domu) 

Obr. 2.3 Vyhĺbenie montážnej jamy pre podpivničené a nepodpivničené stavby [7]

2. Krok – Hĺbka osadenia vsakovacieho systému

          Hĺbka osadenia – 80 cm – pojazdný do 10t/m2         Hĺbka osadenia – 40 cm – pochôdzny

Obr. 2.4 Hĺbka osadenia vsakovacieho systému [7]
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3. Krok – Osadenie filtra proti nečistotám

Obr. 2.5 Osadenie filtra proti nečistotám [7] 

4. Krok – Zabezpečenie bezpečnostného prepadu

Vtok dažďového odpadového potrubia umiestniť o 10 cm vyššie ako horný okraj bezpečnostného prepadu

Obr. 2.6 Zabezpečenie bezpečnostného prepadu [7]
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Obr. 2.7 Príklad realizácie vsakovacieho systému pre rodinný dom [8]

Obr. 2.8 Príklad realizácie vsakovacieho systému pre rodinný dom [6]
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3.3 Vsakovanie dažďových vôd zo striech priemyselných, administratívnych budov, 

spevnených plôch a parkovísk

Majitelia priemyselných alebo administratívnych budov stoja často pred problémom, čo 

s dažďovými vodami odvádzaných z pevných plôch veľkých rozmerov – striech a parkovísk. 

Tieto vody môžu likvidovať buď vypúšťaním do vodných tokov, alebo kanalizácie, alebo 

po predchádzajúcom predčistení ich môžu likvidovať na svojom pozemku vsakovaním. 

Doterajší zaužívaný zvyk bolo odvádzať dažďové vody zo spevnených plôch jednoducho 

do jednotnej kanalizácie. To spôsobilo, že dažďové vody sa vplyvom stavebnej činnosti dnes 

nedostávajú už zo stoviek km2 do vodného kolobehu prirodzenými cestami. Zotrvávanie 

pri tejto činnosti nie je ďalej možné, pretože ďalšie odkanalizovanie území môže viesť k 

dlhodobým lokálnym hydrologickým zmenám a k zníženiu možnosti tvorenia sa nových 

vodných zásob. Už dnes dochádza k zmene vodnej bilancie v niektorých osídlených 

územiach. K znižovaniu  vyparovaniu vody z pôdy, vysychaniu pôvodného porastu, stromov, 

rastlín a ich nahrádzaniu na vlahu menej náročnými rastlinami.

Miestne plošné vsakovanie môže výhodne nahradiť doterajšie odkanalizovanie územia. 

Pri narastajúcich dažďových úhrnoch pri prívalových dažďoch, kedy v priebehu pár minút 

naprší viac, ako celomesačné množstvo zrážok, môže toto riešenie znamenať pre obce a mestá 

podstatné uľahčenie. Komúny tak môžu ušetriť vysoké technické a finančné úspory pri 

plánovaní, výstavbe a prevádzkovaní kanalizačných sietí a čistiarní odpadových vôd.

Keďže v rozvíjajúcich sa lokalitách zastavovanie ďalšieho územia znamená riešiť dimenzie 

jestvujúcich kanalizačných sietí, čo hrozí rozkopávkami komunikácií a investíciami do 

zväčšovania čistiarní odpadových vôd, je investícia do miestneho vsakovania pre komúny 

dokonca veľkým odbremenením. Mnohé obce sa už dnes aktívne bránia zaúsťovať čistú 

dažďovú vodu zo striech stavieb do verejnej kanalizácie.

Aj najnovšie predpisy Európskej únie predpisujú stavebníkom dažďové vody likvidovať 

priamo na svojom pozemku vsakovaním. Pokiaľ terén neumožňuje vsakovanie, v Európskej 

únii platné predpisy nariaďujú vypúšťať dažďové vody zo striech do vodného toku alebo 

kanalizácie jedine cez detenčnú nádrž [13].
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Obr. 2.10 Príklad realizácie vsakovacieho systému [9]

Obr. 2.11 Príklad realizácie vsakovacieho systému [9]
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Systém pre detenciu – zadržiavanie dažďovej vody

Pokiaľ systém neumožňuje vsakovanie, v Európskej únii platné predpisy nariaďujú vypúšťať 

dažďové vody zo striech do vodného toku alebo kanalizácie jedine cez detenčnú nádrž. 

Stavebníci, ktorí potrebujú odviesť z veľkoplošných striech jednorázovo veľké množstvo 

dažďových vôd, môžu byť postavení pred problém nízkej kapacity dažďovej kanalizácie. 

Tento problém spravidla znamená zvýšené stavebné investície na zväčšenie priemerov 

kanalizačných sietí. Preto využívajú zariadenie pre detenciu dažďových vôd. Detenčná nádrž 

počas dažďa najprv zachytí zo striech zvedené dažďové vody vo svojom akumulačnom 

priestore a potom ich pomaly vypúšťa do kanalizácie [1].

Detenčná nádrž je plastová nádrž vyhotovená zo vsakovacích blokov. Sú to kvádre vyrobené z 

polypropylénu a objeme 300 litrov. Pomocou nich sa môže rýchlo poskladať ľubovoľne veľká 

plastová detenčná nádrž. Kvádre o rozmeroch 1,2 x 0,6 x 0,42 m a hmotnosti iba 15 kg je 

možné klásť až do 5 vrstiev na seba, pričom sa tvarovo spevňujú klipmi a plastovými čapmi. 

Využiteľnosť detenčného objemu je 95%. Detenčný zásobník musí byť umiestnený 

do zvarenej polyetylénovej fólie, ktorá zabraňuje vnikaniu okolitej zeminy do zásobníka a 

naopak zhromaždenej vody do do okolitej zeminy. Montáž je nezávadný, recyklovateľný, 

s dlhou životnosťou.

Detenčný zásobník zadrží pri silnom daždi dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch a 

pomocou škrtiacej časti, alebo pomocou čerpadla ju následne v časovo a objemovo 

kontrolovanom množstve vypúšťa do kanalizácie. Detenčný zásobník je použiteľný všade 

tam, kde kvôli podmienkam pôdy nie je možné vsakovanie a kde sú miestne kanalizačné siete 

a čistiarne odpadových vôd preťažené.

Prínos detenčného systému:

1. Úspory na budovanie novej kanalizácie. Kanalizačné potrubie sa môže navrhovať 

s podstatne menšou dimenziou ako je obvyklé.

2. Odpadajú náklady na zväčšenie kapacity existujúcej kanalizácie. Ak existuje dažďová 

kanalizácia má už malú zvyškovú kapacitu, dobre navrhnutá detenčná nádrž umožní 

využiť aj túto nízku kapacitu a nie je potrebné investovať do zväčšenia dimenzie 

kanalizácie.

3. Úspory nahradením betónových detenčných zásobníkov. V prípade novostavieb znamená 
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použitie plastovej detenčnej nádrže úspory oproti výstavbe doteraz používaných

betónových systémov. Okrem zmenšenia objemu výkopových prác, odpadá nutnosť 

dovozu ťažkých stavebných materiálov. Tak sa dosahuje nižšia cena na kubík objemu. 

Rýchlosť montáže je neporovnateľná. Po osadení systému a následnom zahrnutí zeminou, 

je terén okamžite pojazdný vozidlami stavby [13].

3.4 Vsakovanie dažďových vôd z čistiarne odpadových vôd

Stavebník vlastniaci malú domovú biologickú čistiareň splaškových odpadných vôd, v ktorej 

blízkosti nie je vodný tok, kde by mohol po biologickom stupni vyčistené vody zaústiť, môže 

v zmysle STN 75 6402 a na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č.491/2002 Zb. 

zákonov, v závislosti od miestnych podmienok odpadovú vodu likvidovať vsakovaním.

Je to možné iba v miestach, kde nie sú ohrozené zdroje vody určené na zásobovanie pitnou a 

úžitkovou vodou, kde podložie svojím zložením vyhovuje a ak parametre vyčistenej vody 

vyhovujú požiadavkám prílohy 3 vyššie uvedeného zákona 491/2002.

Vsakovanie dažďových vôd z čistiarne odpadových vôd sa vyhotovujú ako prídavný systém k 

plnobiologickým domovým čistiarňam odpadových vôd pre podpovrchové plošné vsakovanie 

odpadových vôd [2].

Výhody:

• obal – geotextília má dodatočné filtračné účinky a garantuje dlhotrvajúcu funkciu 

systému

• zabudovanie iba 200 mm pod vývod z čistiarne odpadových vôd

• vysoký dodatkovo využiteľný objem

• členitý povrch vsakovacích blokov a povrch polyetylénovej geotextílie ponúkajú 

dodatočnú štruktúru pre hromadenie baktérii a mikroorganizmov. Takýto povrch  

v spolupráci s vetracím otvorom podporuje prídavné anaeróbne a aeróbne čistiace 

procesy

• malá potreba na plochu – rozmery

• malé náklady na výkopové práce, ľahká a jednoduchá montáž

• žiadne montážne chyby – už hotový systém

• odberná šachta pre odber vzoriek a prídavný filter

• pre vyššie prítoky možnosť rozšírenia pridaním ďalších vsakovacích blokov [13]
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4. ZARIADENIA NA VSAKOVANIE DAŽĎOVEJ VODY 

4.1 Vsakovacie bloky

Zmyslom inštalácie vsakovacích blokov je odviesť dažďovú vodu zo striech budov a 

spevnených plôch do podložia v prípade, ak nie je k dispozícii dažďová kanalizácia, alebo 

znížiť zaťaženie kanalizačnej siete odvádzajúcej dažďovú vodu do centrálnej čistiarne 

odpadových vôd a prípade, ak neexistuje oddelená dažďová kanalizácia [14].

Obr. 3.1 Vsakovací blok [7]

Obr. 3.2 Montáž vsakovacieho bloku pre rodinný dom [7]
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Vsakovacie bloky umožňujú rýchlu nenáročnú inštaláciu bez použitia ťažkej techniky. Vďaka 

vysokej stabilite umožňujú pojazd nákladných vozidiel nad vsakovacím systémom. 

Projektovú kapacitu je možné z jednotlivých blokov realizovať tak, že bloky možno zostaviť 

v radách vedľa seba, alebo nad sebou. Vsakovacie bloky zachytávajú dažďovú vodu až do 

95% svojho objemu, preto je potrebný o 2/3 menší objem výkopov oproti rúrovým 

vsakovacím systémom. Výsledkom je úspora materiálu a malá časová náročnosť na realizáciu 

projektu. Stavebnicový systém je možné postaviť podľa potreby prostredníctvom 

rýchlospojok do radov alebo stĺpcov. Tento systém je ideálny ako pre malé, tak i pre veľké 

projekty vsakovacích systémov [3].

Výhody systému:

• 95 % využiteľný objem – vsakovací blok nahrádza bežnú vsakovaciu rúru so štrkovým 

obalom. Tým je potrebných menej výkopov, čo má za následok nižšie náklady na 

stavebné práce a obsypový materiál.

• rentabilita – vďaka dobrému pomeru cena/výkon je v porovnaní s výkopmi pre 

štandardné rúrové vsakovacie systémy možné ušetriť až 75 % nákladov na výkopové 

práce.

• variabilné dimenzovanie – vo forme do radov alebo do bloku je možné bloky plošne 

inštalovať maximálne v piatich vrstvách. Vďaka praktickým rýchlospojkám je 

spájanie blokov veľmi jednoduché.

• úspora materiálu – objem jedného vsakovacieho bloku nahradí 37 metrov drenážnych 

rúr DN 100.

• jednoduchá inštalácia – je možné bez ťažkej techniky. Jeden vsakovací blok váži len 

15 kg.

• malá konštrukčná výška – umožňuje použitie tiež pri vysokom stave spodnej vody, 

alebo v prípade kamenistého podložia.

• 3–dimenzionálna prietokovosť – umožňuje trvalo vysoký vsakovací výkon [14].
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Obr. 3.3 Montáž vsakovacích blokov pre priemyselné budovy [9]

4.2 Tunelový vsakovací systém

Jedná sa o akumulačný a vsakovací systém tunelového tvaru, skladajúci sa z ľahkej plastovej 

polkruhovej schránky uzavretej z oboch strán plastovými čelami. Tým je vytvorený 

podzemný priestor o veľkej objemovej kapacite vhodný pre akumuláciu a postupné 

vsakovanie dažďových vôd zo striech budov, spevnených plôch a povrchov do pôdy. 

Polkruhové tunelové schránky majú stopercentnú zásobnú kapacitu. V porovnaní 

so vsakovacími systémami naplnenými štrkom, alebo drveným kameňom tento systém 

predstavuje úsporu viac ako 2/3 objemu výkopov. Akumulovaná dažďová voda môže voľne 

prenikať do podložia dnom a otvormi na bokoch plastovej tunelovej schránky systému. 

Obe čelá tunelovej schránky sú prispôsobené pre napojenie prítokového potrubia a je možné 

ich prispôsobiť pre potrubia do priemeru DN 300. Len s tromi komponentami je možné 

postaviť stabilný a rozsiahly systém s minimálnymi stavebnými, dopravnými a montážnymi 

nákladmi [4].

Obr. 3.4 Tunelový vsakovací systém [4]
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Výhody systému:

• efektívnosť výstavby, výborný ekonomický prínos

• minimálne inštalačné náklady

• minimálne dopravné náklady

• pevnosť a únosnosť pri zaťažení pojazdom

• stopercentné využitie akumulačného prietoru

• jednoduchá a rýchla montáž

• možnosť spájania tunelov do veľkých celkov

• dlhodobá životnosť materiálu

• výnimočná ľahkosť a prenosnosť

Mechanické vlastnosti tunelového systému: 

→ únosnosť pri minimálnej výške nadložia

→ osadenie v pojazde pre osobné automobily – 5 kN/m2 krytie minimálne 0,5 m

→ osadenie v pojazde pre nákladné automobily – 16,7 kN/m2 krytie minimálne 0,8 m

→ zaťaženie vyhovujúce DIN 1072 v rôzne inštalovaných hĺbkach [4]

Obr. 3.5 Montáž tunelových vsakovacích systémov [4]
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4.3 Vsakovanie rúra – rigol

Systém rúra – rigol sa uplatňuje pri vsakovaní dažďovej vody neobsahujúcej nečistoty, 

napr. vody zo strešných plôch. Zachytená zrážková voda je pomocou potrubia s voľnou 

hladinou odvedená do podávacej kontrolnej šachty. Z tohto rigolu, tvoreného vsakovacími 

rúrami a štrkovou vrstvou, presakuje voda veľkoplošne do spodných vodopriepustných 

vrstiev. Hrubý štrk zabezpečuje vysoký akumulačný objem a zdržanie vody až do odznenia 

zrážok. Prenikaniu jemných pôdnych častíc do rigolu je nutné zabrániť pomocou 

opláštenia – vhodnou geotextíliou [5].

Obr. 3.6 Vsakovací systém rúra – rigol [10]

4.4 Vsakovanie koryto – rigol

Systém koryto – rigol je určený na vsakovanie alebo podávanie vody do dažďového rigolu 

alebo toku, ktorá je znečistená v medziach tolerancie. Dažďová voda je najskôr vedená 

povrchovo cez postranné pásy trávnikov alebo cez odvodňovacie žľaby koryta, v ktorom je 

dočasne zadržaná. Pri prúdení zo vsakovacieho koryta do hlbšie položeného systému 

rúra – rigol prechádza vsakovaná voda touto oživenou pôdnou vrstvou, pričom sú prípadné 

škodliviny pri tomto prechode odbúrané.

31



Aj v tomto prípade slúži rigol ako podzemná dočasná zásobná nádrž. Pri menej priepustných 

pôdach môže byť prípadný výkon vsakovania nedostačujúci. Prebytočná voda sa dostáva 

vsakovacou rúrou do škrtiacej šachty, odkiaľ je ďalej kontrolované distribuovaná 

do odpadového toku alebo ďalších rigolov [5].

Obr. 3.8 Vsakovací systém koryto – rigol [11]
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5. ZÁVER

Táto práca sa zaoberá problematikou vsakovania dažďových vôd a vsakovacích systémov 

na ich zachytávanie. Popisuje dôvody prečo dažďovú vodu vsakovať v rôznych stavebných 

objektoch a jednotlivé druhy vsakovacích systémov.

Neustála premena životného prostredia na to najmä z dôvodu neutíchajúcej a neustálej 

výstavby má za následok zvyšovanie počtu spevnených plôch ako sú komunikácie, 

parkoviská a samozrejme budovy. Tým pádom dochádza k uzatváraniu prirodzeného terénu 

čo negatívne ovplyvňuje prirodzený kolobeh vody v prírode. To má za následok nielen 

závažné ekologické problémy ako sú znižovanie hladiny podzemných vôd, lokálna pôdna 

dehydratácia a ohrozenie stability citlivých ekosystémov, ale aj problémy, ktoré vznikajú 

v dôsledku prívalových dažďov a následného preťaženia kanalizačných systémov v podobe 

lokálnych záplav obytných území. Z toho vyplývajú ekologické škody a taktiež ekonomické 

škody vzniknuté na majetkoch ľudí. Z tohto dôvodu sa už v územnom konaní môže 

prevádzkovateľ kanalizácií vyjadriť nedovolením vypúšťania dažďových vôd do kanalizácie, 

z čoho vyplýva nutnosť vodu vsakovať na pozemku alebo ju zachytávať a následne využívať.

Využívanie systémov na vsakovanie zrážkových vôd nie je zatiaľ na Slovensku príliš 

rozšírené. Tieto systémy na vsakovanie dažďovej vody sú v prevažnej väčšine navrhované pre 

nové stavby priemyselných hál, nákupných centier a športovísk. Keby štát začal poskytovať 

nenávratné dotácie, ako je to v zahraničí, stali by sa tieto systémy atraktívnejšími aj 

pre rodinné domy a menšie stavby.
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B1. VÝPOČTY SÚVISIACE S ANALÝZOU ZADANIA A KONCEPČNÝM RIEŠENÍM 

INŠTALÁCIÍ V CELEJ BUDOVE A ICH NAPOJENIE NA SIETE PRE VEREJNÚ 

SPOTREBU

B1.1 Zadanie

Jedná sa o bytový dom určený pre bývanie v malej obci zvanej Kanianka okres Prievidza. 

Objekt má tri nadzemné podlažia a nie je podpivničený. V prvom nadzemnom podlaží sa 

nachádzajú tri bytové jednotky. Byt A je riešený ako 3+KK, byt B ako 1+KK a byt C ako 

3+KK. V najnižšom podlaží sú ešte dve miestnosti, kde sa nachádzajú pivničné boxy. Ďalej 

tam nájdeme technickú miestnosť, miestnosť pre upratovanie a miestnosť pre uskladnenie 

kočíkov a bicyklov. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádza šesť bytov, pričom byty A, B 

a C sú úplne totožné s bytmi v prvom nadzemnom podlaží. Byt D je riešený ako 3+KK, byt E 

ako 2+KK a byt F ako 1+KK. V treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú štyri byty väčších 

rozmerov. Byt G je riešený ako 3+KK, byt H ako 3+KK, byt I ako 2+KK a byt J ako 4+KK. 

Celkový počet bytov v objekte je 13 a navrhovaný počet obyvateľov v tomto bytovom dome 

je 31.

B1.2 Bilancia spotreby vody

Bilancia spotreby vody je počítaná podľa vyhlášky 684/2006.

Bytový dom s 31 obyvateľmi.

Súčiniteľ dennej nerovnomernosti: kd = 1,8

Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti: kh = 2,1 (pre bytový dom)

Špecifická potreba vody: q = 100 l/osoba∙deň

Priemerná denná potreba vody: Qp = n ∙ q = 31 ∙ 100 = 3100 l/deň

Maximálna denná potreba vody: Qm = Qp ∙ kd = 3100 ∙ 1,8 = 5580 l/deň

Maximálna hodinová potreba vody: Qh = (Qm /24) ∙ kh = (5580/24) ∙ 2,1 = 489 l/hod

Ročná potreba vody: Qr = Qp ∙ d = 3100 ∙ 365 = 1 131 500 l/rok = 1 131,5 m3/rok

B1.3 Bilancia potreby teplej vody

Potreba teplej vody: q = 40 l/osoba∙deň

Potreba vody pre 31 obyvateľov: Q = n ∙ q = 31 ∙ 40 = 1240 l/deň
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B1.4 Bilancia odtoku odpadných vôd

B1.4.1 Splašková voda

Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti: kh = 7,17 (pre 31 EO)

Priemerný denný odtok splaškovej vody: Qp = n ∙ q = 31 ∙ 100 = 3100 l/deň

Maximálny denný odtok splaškovej vody: Qm = Qp ∙ kd = 3100 ∙ 1,8 = 5580 l/deň

Maximálny hodinový odtok splaškovej vody: Qh = (Qp/24) ∙ kh = (3100/24) ∙ 7,17 = 927 l/hod

Ročný odtok splaškovej vody: Qr = Qp ∙ d = 3100 ∙ 365 = 1 131 500 l/rok = 1 131,5 m3/rok

B1.4.2 Dažďová voda

Výpočet množstva zrážkových vôd:

Druh odvodňovanej plochy:   Strecha s nepriepustnou krytinou

Odtokový súčiniteľ:  ψ = 1,0

Odvodňovaná plocha: A = 510,59 m2

Redukovaná plocha: Ared1 = 510,59 ∙ 1,0 = 510,59 m2

Celková odvodňovaná plocha: Ared = 510,59 m2

Dlhodobý zrážkový úhrn: 686 mm/rok (Prievidza) = 0,686 m/rok

Ročné množstvo odvádzaných zrážkových vôd: 350,27 m3/rok

B1.5 Bilancia potreby plynu

Plynový kotol

Závesný kondenzačný plynový kotol Vaillant ecoTEC plus VU INT 466/4-5

V = spotreba teplej vody 1,240 m3/deň

t2 = výstupná teplota vody 55 ºC

k = korekcia premenlivej vstupnej teploty (v zime 10 ºC, v lete 15 ºC) 0,89

d = 220 – počet dní vykurovacieho obdobia

H = 35 MJ/m3 – výhrevnosť zemného plynu

ETV,d = V ∙ c ∙ (t2 – t1) =  1,240 ∙ 1,163 ∙ (55 – 10) = 64,9 kWh/deň
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Ročná potreba tepla:

ETV = ETV,d ∙ d + k ∙ ETV,d  ∙ (365 – d) = 64,9 ∙ 220 + 0,89 ∙ 64,9 ∙ (365 – 220) = 22,65 MWh/rok

ETV,SK = 
ETV

η zdroj ∙ ηdistr
= 

22,65
0,9∙0,55 = 45,76 MWh

E = 3600 ∙
ETV

H
= 3600 ∙ 45,76 ∙106

35 ∙106 = 4 707 m3/rok

Ročná potreba plynu:                                             4 707 m3/rok

Závesný kondenzačný plynový kotol Vaillant ecoTEC plus VU INT 466/4-5

QT = výpočtová tepelná strata 39,1 kW

ti = 19 ºC

te = –14 ºC

HT = merná tepelná strata prestupom a infiltráciou

HT =
Q
Δt =

39 056
33 = 1 183,5 W/K

Ročná potreba tepla:

EÚT = 24 ∙ ɛ ∙ e ∙ D ∙ HT = 24 ∙ 0,8 ∙ 0,8 ∙ 3300 ∙ 1 183,5 = 59,99 MWh/rok

EÚT,SK =
EÚT

ηzdroj ∙ ηdistr
=

59,99
0,9∙0,95 = 70,16 MWh

E = 3600 ∙
EÚT

H
= 3600 ∙ 70,16∙106

35∙ 106  = 7 217 m3/rok

Ročná potreba plynu:                                             7 217 m3/rok

Celková ročná potreba plynu:                           11 924 m  3  /rok  
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B.2 VÝPOČTY SÚVISICE S NÁSLEDNÝM ROZPRACOVANÍM 1-3 ČIASTOČNÝCH 

INŠTALÁCIÍ

B.2.1 VODOVOD

B.2.1.1 Návrh prípravy teplej vody

Návrh podla ČSN 06 0320 – Tepelné sústavy v budovách, príprava teplej vody, navrhovanie, 

projektovanie.

a) Teoretická potreba tepla na ohrev teplej vody:

počet obyvateľov: ni = 31

teoretická potreba tepla na ohrev vody pre 1 osobu za deň E2t = 4,3 kWh

E2t = ni ∙ 4,3 = 31 ∙ 4,3 = 133,3 kWh

b) Teplo stratené pri ohreve a distribúcii TV:

súčiniteľ pomernej straty: z = 0,5

E2z = E2t ∙ z = 133,3 ∙ 0,5 = 66,65 kWh

c) Teplo dodané ohrievačom behom periódy:

E1p = E2p + E2t + E2z = 133,3 + 66,65 = 199,95 kWh

d) Rozdelenie odberu TV behom periódy:

5 – 17 hodina:     35% z E2t;   E2t = 0,35 ∙ 133,3 = 46,66 kWh

17 – 20 hodina:   50% z E2t;   E2t = 0,50 ∙ 133,3 = 66,65 kWh

20 – 24 hodina:   15% z E2t;   E2t = 0,15 ∙ 133,3 = 20,00 kWh
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e) Určenie Emax:

Z grafu   →   Emax = 49,99 kWh 

Graf krivky dodávky a odberu tepla:

f) Veľkosť zásobníku:

Vz =
ΔE max

c ∙ t2−t1
=

49,99
1,163 ∙ 55−10 = 0,955 m3 = 955 litrov

c … merná tepelná kapacita vody (1,163 kWh/m3K)

t2 … teplota ohriatej vody (55 ºC)

t1 … teplota studenej vody (10 ºC)

g) Menovitý tepelný výkon ohrevu:

E1n =
E1

T
max =

E1p

T p
=

199,95
24 = 8,33 kW
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h) Potrebná teplosmerná plocha:

Δt =
T 1− t2−T 2−t 1

ln ∙
T 1−t 2
T 2− t1

=
80−55−60−10

ln ∙ 80−55
60−10

= 36,1  ºC

A =
E1n ∙ 103

U ∙ Δt
=

8330
420 ∙ 36,1 = 0,55 m2

U … súčiniteľ prestupu tepla teplosmernej plochy 420 W/m2K

ch) Návrh zásobníku TV:

2x stacionárny zásobník teplej vody Vaillant uniSTOR VIH R 500

Vo = 2 ∙ 500 = 1000 l ≥ 955 l  →  vyhovuje

Ao = 2 ∙ 2,1 = 4,2 m2 ≥ 0,55 m2  →  vyhovuje

Jedná sa o nepriamo vyhrievaný zásobník teplej vody, ktorý bude odoberať teplo pre ohrev 

vody z plynového kotla.

B.2.1.2 Návrh zdroja tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody

Teplo v riešenom bytovom dome bude zabezpečované dvomi kondenzačnými plynovými 

kotlami. Jeden kotol bude slúžiť pre tzv. letnú prevádzku na ohrievanie teplej úžitkovej vody. 

Druhý kotol bude slúžiť pre tzv. zimnú prevádzku na ohrievanie vody pre vykurovanie v 

zimnom období. Pre správne stanovenie výkonu kotla je potrebné zistiť teplo na vykurovanie 

objektu. Tento výkon je spočítaný obálkovou metódou výpočtu tepelných strát. 

Výpočet predbežných tepelných strát objektu obálkovou metódou:

Charakteristika budovy:

Objem budovy V – vonkajší objem vykurovanej zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, rímsky, atiky a základy

Celková polcha A – súčet vonkajších plôch ochladzovaných konštrukcií 
ohraničujúcich objem budovy

Objemový faktor tvaru budovy A/V

4316 m3

1842 m2

0,427
Prevažujúca vnútorná teplota vo vykurovacom období θim

Vonkajšia návrhová teplota v zimnom období θe

19 ºC

–14 ºC
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Merná tepelná strata a priemerný súčiniteľ prestupu tepla:

Konštrukcia Referenční budova Hodnotená budova

Plocha

A
[m2]

Súčiniteľ 
prestupu 

tepla

U
[W∙m-2∙K-1]

Činiteľ 
teplotnej 
redukcie

b
[-]

Merná 
strata 

prestupom 
tepla

HT

[W∙K-1]

Plocha

A
[m2]

Súčiniteľ 
prestupu 

tepla

U
[W∙m-2∙K-1]

Činiteľ 
teplotnej 
redukcie

b
[-]

Merná 
strata 

prestupom 
tepla

HT

[W∙K-1]

Obvodová stena 736,7 0,30 1 221,0 736,7 0,21 1 154,7

Strecha 454,2 0,24 1 109,0 454,2 0,18 1 81,8

Podlaha 454,2 0,45 0,45 92,0 454,2 0,26 0,45 53,1

Okná 189,6 1,50 1 284,4 189,6 0,9 1 170,6

Dvere 6,5 1,7 1 11,1 6,5 1,1 1 7,2

Celkom 1841,2 1841,2

Tepelné väzby 1841,2∙0,05 = 92,1 1841,2∙0,05 = 92,1

Celková merná tepelná 
strata prestupom tepla 809,6 Celková merná tepelná 

strata prestupom tepla 559,5

HT = ∑ Uj ∙ Aj ∙ bj + A ∙ ∆Utbm = 559,5 W∙K-1

Uem = HT / A = 559,5 / 1841,2 = 0,30 W∙m-2∙K-1

Uem,rq = (∑ UN,j ∙ Aj ∙ bj) / (∑ Aj) + 0,05 = (717,5 / 1841,2) + 0,05 = 0,46 W∙m-2∙K-1

Uem,rc = 0,75 ∙ Uem,rq = 0,75 ∙ 0,46 = 0,345 W∙m-2∙K-1

Klasifikačný ukazovateľ CI = Uem / Uem,rq =  0,30 / 0,46 = 0,65

Klasifikačné triedy prestupu tepla obálkou hodnotenej budovy:

Klasifikačné 
triedy

Priemerný súčiniteľ prestupu tepla 
budovy 

Uem (W∙m-2∙K-1)

Slovné vyjadrenie 
klasifikačnej triedy

Klasifikačný 
ukazovateľ 

CI
A Uem ≤ 0,5 ∙ Uem,rq Veľmi úsporná 

  ←  0,5
  ←  0,8
  ←  1,0
  ←  1,5
  ←  2,0
  ←  2,5

B 0,5 ∙ Uem,rq < Uem ≤ 0,8 ∙ Uem,rq Úsporná 
C 0,8 ∙ Uem,rq < Uem ≤ 1,0 ∙ Uem,rq Vyhovujúca
D 1,0 ∙ Uem,rq < Uem ≤ 1,5 ∙ Uem,rq Nevyhovujúca
E 1,5 ∙ Uem,rq < Uem ≤ 2,0 ∙ Uem,rq Nehospodárna
F 2,0 ∙ Uem,rq < Uem ≤ 2,5 ∙ Uem,rq Veľmi nehospodárna
G Uem > 2,5 ∙ Uem,rq Mimoriadne nehospodárna

Klasifikácia: B – Úsporná
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Predbežná tepelná strata budovy – obálková metóda

Celková merná strata prestupom:

HT = ∑ HTi + HT ψ, χ       z energetického štítku obálky budovy 559,5 W/K

Celková strata prestupom:

QTi = HT ∙ (ti,m – te) = 559,5 ∙ (19 – (–14)) = 18 463,5 W = 18,47 kW

Strata vetraním (prirodzené):

Zjednodušený vzduchový objem budovy

Va = 0,8 ∙ Vb = 0,8 ∙ 4316 = 3452,8 m3

Číslo výmeny vzduchu:

n = 0,5

Objemový tok vetracieho vzduchu z hygienických požiadavkov:

Vih = (n / 3600) ∙ Va = (0,5 / 3600) ∙ 3452,8 = 0,48 m3/s

Strata vetraním:

QVi = 1300 ∙ Vih ∙ (ti,m – te) = 1300 ∙ 0,48 ∙ (19 – (–14)) = 20 592 W = 20,60kW

Celková predbežná tepelná strata budovy: 

Qi = QTi + QVi = 18 463,5 + 20 592 = 39 055,5 W = 39,1 kW

B.2.2.3 Dimenzovanie potrubia vnútorného vodovodu

Dimenzovanie vnútorného vodovodu bolo navrhnuté podla normy ČSN 73 5455 – Výpočet 

vnitřního vodovodu. 

K výpočtu použitý software OpenOffice Calc.
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B.2.2.3.1 Dimenzovanie potrubia vnútorného vodovodu studenej vody
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B.2.2.3.2 Dimenzovanie potrubia vnútorného vodovodu teplej vody
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B.2.2.3.3 Dimenzovanie potrubia vnútorného vodovodu požiarnej vody
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B.2.2.3.4 Dimenzovanie potrubia vnútorného vodovodu cirkulačnej vody
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B.2.2.4 Návrh termoregulačného ventilu

Tlaková strata okruhu č.1 – Vetva V5   →   ΔpRF = 11,9 kPa

Rozdiel medzi tlakovými stratami ostatných okruhov sa odstráni tlakovou stratou na 

regulačnej armatúre, ktorá bude umiestnená vždy na päte stúpacieho potrubia.

  

Návrh termoregulačného ventilu:

automatický / tepelný cirkulačný – regulačný ventil KEMPER Multi–Therm 

B.2.2.5 Návrh cirkulačného čerpadla

Potrebná dopravná výška cirkulačného čerpadla:

H = 0,1033 ∙ ΔpRF = 0,1033 ∙ 11,9 = 1,23 m 

Qc = 0,261 l/s = 0,94 m3/h

Návrh cirkulačného čerpadla:

Obehové čerpadlo Grundfos UPS 25–40

Pri nastavení otáčok ma stupeň číslo 1.

Skutočná dopravná výška obehového čerpadla: H = 1,25 m

Skutočná prietok obehového čerpadla: Qc = 0,750 l/s = 1,00 m3/h
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B.2.2.6 Návrh vodomerov

Návrh vodomerov sa opiera o výpočty dimenzovania studenej a teplej vody a technické 

podklady poskytnuté výrobcom.

B.2.2.6.1 Návrh bytového vodomeru

Návrh bytového vodomeru pre studenú vodu:

Suchobežný jednovtokový bytový vodomer MTK od firmy ZENSRVIS

Menovitá svetlosť: DN15

Nominálny prietok: Qn = 1,5 m3/h

Maximálny prietok: Qmax = 3,0 m3/h

Minimálny prietok: Qmin = 30 l/h

Návrh bytového vodomeru pre teplú vodu:

Suchobežný jednovtokový bytový vodomer MTW od firmy ZENSRVIS

Menovitá svetlosť: DN15

Nominálny prietok: Qn = 1,5 m3/h

Maximálny prietok: Qmax = 3,0 m3/h

Minimálny prietok: Qmin = 30 l/h

B.2.2.6.2 Návrh domového vodomeru

Návrh domového vodomeru pre studenú vodu:

Suchobežný jednovtokový bytový vodomer MTK od firmy ZENSRVIS

Menovitá svetlosť: DN25/30

Nominálny prietok: Qn = 6,0 m3/h

Maximálny prietok: Qmax = 12,0 m3/h

Minimálny prietok: Qmin = 120 l/h
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B.2.2.7 Výpočet kompenzácie rozťažnosti potrubia

Výpočet kompenzačných dĺžok bol spočítaný podľa Návodu pre inštaláciu a použitie potrubia 

z nerezovej ocele od firmy IVAR CS.

Vstupné údaje:

Použitý materiál potrubia: Nerezová oceľ

Teplota pri montáži potrubia: 20 ºC

Súčiniteľ teplotnej dĺžkovej rozťažnosti: 16,5 mm/m∙ºC

Materiálová konštanta 45

Výpočet dĺžkovej rozťažnosti potrubia:

∆L = α ∙ L ∙ ∆t [mm]

∆L … celkové predĺženie [mm]

α … súčiniteľ teplotnej dĺžkovej rozťažnosti [mm/m∙ºC]

L … dĺžka úseku potrubia [m]

∆t … povolený teplotný rozdiel [ºC]

Volná dĺžka pružného ramena:

Lp = C ∙ √(∆l ∙ d) [mm]

C … materiálová konštanta

∆l … veľkosť predĺženia [mm]

d … vonkajší priemer trubky [mm]

Výpočty kompenzačných dĺžok v kritických miestach:

∆L = α ∙ L ∙ ∆t = 0,0165 ∙ 3,7 ∙ 70 = 4,27 mm

Lp = C ∙ √(∆l ∙ d) = 45 ∙ √(4,27 ∙ 35) = 550,1 mm < 1500 mm   →   vyhovuje

∆L = α ∙ L ∙ ∆t = 0,0165 ∙ 3,5 ∙ 70 = 4,04 mm

Lp = C ∙ √(∆l ∙ d) = 45 ∙ √(4,04 ∙ 35) = 535,1 mm < 1500 mm   →   vyhovuje

Vzdialenosť pevných bodov bola stanovená podľa Návodu pre inštaláciu a použitie potrubia z 

nerezovej ocele.
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B.2.2.8 Výpočet hrúbky tepelnej izolácie pre potrubia

B.2.2.8.1 Výpočet hrúbky tepelnej izolácie pre potrubie studenej vody

Hrúbky izolácií sú stanovené podľa ČSN 75 5409.

Potrubie vedené v inštalačných šachtách spoločne s potrubím teplej vody s cirkuláciou je 

hrúbka izolácie 13 mm pri λθ ≤ 0,04 W/(m∙K)2.

Nezakryté ležaté a stúpacie potrubie vedené pod stropom alebo pozdĺž miestností, v ktorých 

sa pri vykurovaní nepredpokladá teplota vyššia než 25 ºC je hrúbka izolácie 9 mm pri 

λθ ≤ 0,04 W/(m∙K)2.

Pripojovacie potrubie a podlažné rozvodné potrubie umiestnené v priestoroch, kde nie je 

vedené spoločne s potrubím ústredného vykurovania alebo teplej vody s cirkuláciou je hrúbka 

izolácie 4 mm pri λθ ≤ 0,04 W/(m∙K)2.

B.2.2.8.2 Výpočet hrúbky tepelnej izolácie pre potrubie teplej vody a cirkulácie

Materiály: nerezová oceľ

tepelná izolácia AF Armaflex

Použité vzťahy:

Uo = π
1

2∙ λ t
∙ ln d

d−2 ∙ st
 1

2 ∙ λ iz
∙ ln D

d
 1

αe ∙ D

[W/mK]

Uo … súčiniteľ prestupu tepla [W/mK]

λt … súčiniteľ tepelnej vodivosti trubky [W/mK] λt = 50 W/mK

d … vonkajší priemer trubky [m]

st … hrúbka steny tubky [m]

λiz … súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie [W/mK] λiz = 0,033 W/mK 

D = d + 2 ∙ siz  [m]

αe … súčiniteľ prestupu tepla na vonkajšom povrchu [W/mK]
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Pre potrubie 42x1,5 mm:

Uo = π
1

2∙50 ∙ ln 0,042
0,042−2 ∙0,0015

1
2 ∙0,033 ∙ ln 0,096

0,042
1

10 ∙0,096

= 0,232 W/mK

Uo = 0,232 < 0,27 W/mK   →   vyhovuje

tepelná izolácia Armaflex AF-5 hrúbky 27 mm

Pre potrubie 35x1,5 mm:

Uo = π
1

2∙50 ∙ ln 0,035
0,035−2 ∙0,0015

1
2 ∙0,033 ∙ ln 0,105

0,035
1

10 ∙0,105

= 0,179 W/mK

Uo = 0,179 < 0,18 W/mK   →   vyhovuje

tepelná izolácia Armaflex AF-6 hrúbky 35 mm

Pre potrubie 28x1,2 mm:

Uo = π
1

2∙50 ∙ ln 0,028
0,028−2 ∙0,0012

1
2 ∙0,033 ∙ ln 0,098

0,028
1

10 ∙0,098

= 0,157 W/mK

Uo = 0,157 < 0,18 W/mK   →   vyhovuje

tepelná izolácia Armaflex AF-6 hrúbky 35 mm

Pre potrubie 22x1,2 mm:

Uo = π
1

2∙50 ∙ ln 0,022
0,022−2 ∙0,0012

1
2 ∙0,033 ∙ ln 0,072

0,022
1

10∙0,072

= 0,162 W/mK

Uo = 0,162 < 0,18 W/mK   →   vyhovuje

tepelná izolácia Armaflex AF-5 hrúbky 25 mm

Pre potrubie 18x1,0 mm:

Uo = π
1

2∙50 ∙ ln 0,018
0,018−2 ∙0,001

1
2 ∙0,033 ∙ ln 0,068

0,018
1

10 ∙0,068

= 0,145 W/mK

Uo = 0,145 < 0,15 W/mK   →   vyhovuje

tepelná izolácia Armaflex AF-5 hrúbky 25 mm

Pre potrubie 18x1,0 mm:

Uo = π
1

2∙50 ∙ ln 0,015
0,015−2 ∙0,001

1
2 ∙0,033 ∙ ln 0,065

0,015
1

10 ∙0,065

= 0,132 W/mK

Uo = 0,132 < 0,15 W/mK   →   vyhovuje

tepelná izolácia Armaflex AF-5 hrúbky 25 mm
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B.2.2 KANALIZÁCIA

B.2.2.1 Dimenzovanie potrubia splaškovej kanalizácie

Jednotlivé výpočtové odtoky DU:

Zariaďovací predmet Označenie DU [l/s] DN
Umývadlo U 0,5 40
Vaňa V 0,8 50
Automatická pračka AP 0,8 50
Kuchynský drez DJ 0,8 50
Umývačka riadu UR 0,8 50
Záchodová misa WC 2,5 110
Sprcha S 0,6 50
Výlevka VL 2,5 110
Podlahová vpusť DN100 VP 2 110

Pripojovacie potrubie od jedného zriaďovacieho predmetu sa navrhuje podľa tabuľky.

Prietok splaškových vôd Qww [l/s] sa vypočíta zo vzťahu:

Qww = K ∙ √ ∑ DU 

K … súčiniteľ odtoku [l0,5/s0,5]  (pre bytové domy K = 0,5)

∑ DU … súčet výpočtových odtokov [l/s]

Celkový prietok splaškových vôd Qtot [l/s] sa vypočíta zo vzťahu:

Qtot = Qww + Qc + Qp

Qww … prietok splaškových vôd [l/s]

Qc … trvalý prietok [l/s] (trvajúci dlhšie než 5 minút)

Qp … čerpaný prietok, v l/s (trvajúci dlhšie než 5 minút)
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Prietok odpadných vôd Qr,w [l/s] v zvodnom potrubí alebo prípojke jednotnej vnútornej  

kanalizácie je daný vzťahom:

Qr,w = 0,33 ∙ Qww + Qc + Qp + Qr

Qww … prietok splaškových vôd [l/s]

Qc … trvalý prietok [l/s]

Qp … čerpaný prietok [l/s]

Qr … prietok dažďových vôd [l/s]

Pripojovacie potrubie K1:

2.NP

UR+DJ = 0,5∙ √ 0,8+0,8 = 0,63 l/s → DN50

UR+DJ+AP = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8 = 0,77 l/s → DN50

UR+DJ+AP+U =  0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN75

UR+DJ+AP+U+V =  0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8+0,5+0,8 = 0,96 l/s → DN75

1  .NP  

UR+DJ = 0,5∙ √ 0,8+0,8 = 0,63 l/s → DN50

UR+DJ+AP = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8 = 0,77 l/s → DN50

UR+DJ+AP+U =  0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN75

UR+DJ+AP+U+V =  0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8+0,5+0,8 = 0,96 l/s → DN75

Odpadné potrubie K1:

∑ DU = 2∙2,5 + 2∙0,5 + 8∙0,8 = 12,4 l/s

Qww = 0,5∙ √ 12,4 = 1,76 l/s → DN100

Pripojovacie potrubie K2:

3  .NP  

V+U = 0,5∙ √ 0,8+0,5 = 0,57 l/s → DN50

V+U+AP = 0,5∙ √ 0,8+0,5+0,8 = 0,73 l/s → DN50

V+U+AP+2,5 = 0,5∙ √ 0,8+0,5+0,8+2,5 = 1,07 l/s → DN100

2  .NP  

AP+U = 0,5∙ √ 0,8+0,5 = 0,57 l/s → DN50

AP+U+WC = 0,5∙ √ 0,8+0,5+2,5 = 0,98 l/s → DN100

UR+DJ = 0,5∙ √ 0,8+0,8 = 0,63 l/s → DN50

UR+DJ+S = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,6 = 0,74 l/s → DN75
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1  .NP  

AP+U = 0,5∙ √ 0,8+0,5 = 0,57 l/s → DN50

AP+U+WC = 0,5∙ √ 0,8+0,5+2,5 = 0,98 l/s → DN100

UR+DJ = 0,5∙ √ 0,8+0,8 = 0,63 l/s → DN50

UR+DJ+S = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,6 = 0,74 l/s → DN75

Odpadné potrubie K2:

∑ DU = 3∙2,5 + 3∙0,5 + 2∙0,6 + 10∙0,8 = 18,2 l/s

Qww = 0,5∙ √ 18,2 = 2,13 l/s → DN100

Pripojovacie potrubie K3:

3  .NP  

UR+DJ = 0,5∙ √ 0,8+0,8 = 0,63 l/s → DN50

UR+DJ+S = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,6 = 0,74 l/s → DN75

AP+U = 0,5∙ √ 0,8+0,5 = 0,57 l/s → DN50

AP+U+WC = 0,5∙ √ 0,8+0,5+2,5 = 0,98 l/s → DN100

2  .NP  

AP+U = 0,5∙ √ 0,8+0,5 = 0,57 l/s → DN50

AP+U+WC = 0,5∙ √ 0,8+0,5+2,5 = 0,98 l/s → DN100

Odpadné potrubie K3:

∑ DU = 2∙2,5 + 2∙0,5 + 2∙0,6 + 4∙0,8 = 10,4 l/s

Qww = 0,5∙ √ 10,4 = 1,61 l/s → DN100

Pripojovacie potrubie K4:

1  .NP  

v technickej miestnosti sa nachádza podlahová vpusť DN100

Pripojovacie potrubie K5:

3.NP

UR+DJ = 0,5∙ √ 0,8+0,8 = 0,63 l/s → DN50

UR+DJ+V = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8 = 0,77 l/s → DN75

UR+DJ+V+U = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN75

UR+DJ+V+U+AP = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8+0,5+0,8 = 0,96 l/s → DN75

UR+DJ+V+U+AP+U = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8+0,5+0,8+0,5 = 1,03 l/s → DN75
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2.NP

UR+DJ = 0,5∙ √ 0,8+0,8 = 0,63 l/s → DN50

UR+DJ+V = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8 = 0,77 l/s → DN75

UR+DJ+V+U = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN75

UR+DJ+V+U+AP = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8+0,5+0,8 = 0,96 l/s → DN75

1.NP

UR+DJ = 0,5∙ √ 0,8+0,8 = 0,63 l/s → DN50

UR+DJ+V = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8 = 0,77 l/s → DN75

UR+DJ+V+U = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN75

UR+DJ+V+U+AP = 0,5∙ √ 0,8+0,8+0,8+0,5+0,8 = 0,96 l/s → DN75

Odpadné potrubie K5:

∑ DU = 3∙2,5 + 4∙0,5 + 12∙0,8 = 19,1 l/s

Qww = 0,5∙ √ 19,1 = 2,19 l/s → DN100

Pripojovacie potrubie K6:

3  .NP  

V+U = 0,5∙ √ 0,8+0,5 = 0,57 l/s → DN75

V+U+AP = 0,5∙ √ 0,8+0,5+0,8 = 0,73 l/s → DN75

UR+DJ = 0,5∙ √ 0,8+0,8 = 0,63 l/s → DN50

2  .NP  

V+U = 0,5∙ √ 0,8+0,5 = 0,57 l/s → DN75

V+U+AP = 0,5∙ √ 0,8+0,5+0,8 = 0,73 l/s → DN75

UR+DJ = 0,5∙ √ 0,8+0,8 = 0,63 l/s → DN50

1.NP

WC+U = 0,5∙ √ 2,5+0,5 = 0,87 l/s → DN100

WC+U+VL = 0,5∙ √ 2,5+0,5+2,5 = 1,17 l/s → DN100

Odpadné potrubie K6:

∑ DU = 4∙2,5 + 3∙0,5 + 8∙0,8 = 17,9 l/s

Qww = 0,5∙ √ 17,9 = 2,12 l/s → DN100

Pripojovacie potrubie K7:

1  .NP  

v technickej miestnosti sa nachádza 2x kalich pre kvapkanie z kondenzačného kotla typu 

HL20
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Pripojovacie potrubie K8:

3.NP

V+WC = 0,5∙ √ 0,8+2,5 = 0,91 l/s → DN100

2.NP

V+U = 0,5∙ √ 0,8+0,5 = 0,57 l/s → DN75

V+U+AP = 0,5∙ √ 0,8+0,5+0,8 = 0,73 l/s → DN75

Odpadné potrubie K8:

∑ DU = 2∙2,5 + 2∙0,5 + 3∙0,8 = 8,4 l/s

Qww = 0,5∙ √ 8,4 = 1,45 l/s → DN100

Pripojovacie potrubie K9:

2  .NP  

UR+DJ = 0,5∙ √ 0,8+0,8 = 0,63 l/s → DN50

UR+DJ = 0,5∙ √ 0,8+0,8 = 0,63 l/s → DN50

Odpadné potrubie K9:

∑ DU = 4∙0,8 = 3,2 l/s

Qww = 0,5∙ √ 3,2 = 0,89 l/s → DN100

Zvodné potrubie K1 – K9:

K1+K2 = 0,5∙ √ 12,4+18,2 = 2,77 l/s → DN100

K1+K2+K3 = 0,5∙ √ 12,4+18,2+10,3 = 3,20 l/s → DN100

K5+K6 = 0,5∙ √ 19,1+17,9 = 3,04 l/s → DN100

K5+K6+K7 = 0,5∙ √ 19,1+17,9+0,1 = 3,05 l/s → DN100 

K4+K5+K6+K7 = 0,5∙ √ 2,00+19,1+17,9+0,1 = 3,13 l/s → DN100

K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 = 0,5∙ √ 40,9+39,1 = 4,47 l/s → DN100

K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8 =  0,5∙ √ 80+8,4 = 4,70 l/s → DN100

K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9 =  0,5∙ √ 88,4+3,2 = 4,79 l/s → DN100
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B.2.2.2 Dimenzovanie potrubia dažďovej kanalizácie

Prietok dažďových vôd Qr   [  l/s  ]   s  a   určí z  o   vzťahu:  

Qr = i ∙ A ∙ C

i … intenzita dažďa [l/s.m2]  (uvažujeme hodnotou i = 0,03 l/s.m2)

C … súčiniteľ odtoku dažďových vôd

A … pôdorysný priemet odvodňovanej plochy [m2]

Dažďové potrubie D1:

intenzita dažďa i = 0,03 [l/s∙m2]

účinná plocha strechy A = 115,75 m2

súčiniteľ odtoku C = 1

Odtok dažďových vôd Q = i ∙ A ∙ C = 0,03∙115,75∙1 = 3,47 l/s∙m2 → DN125

Dažďové potrubie D2:

intenzita dažďa i = 0,03 [l/s∙m2]

účinná plocha strechy A = 102,19 m2

súčiniteľ odtoku C = 1

Odtok dažďových vôd Q = i ∙ A ∙ C = 0,03∙102,19∙1 = 3,28 l/s∙m2 → DN125  

Dažďové potrubie D3:

intenzita dažďa i = 0,03 [l/s∙m2]

účinná plocha strechy A = 107,68 m2

súčiniteľ odtoku C = 1

Odtok dažďových vôd Q = i ∙ A ∙ C = 0,03∙107,68∙1 = 3,23 l/s∙m2 → DN125  

Dažďové potrubie D4:

intenzita dažďa i = 0,03 [l/s∙m2]

účinná plocha strechy A = 69,23 m2

súčiniteľ odtoku C = 1

Odtok dažďových vôd Q = i ∙ A ∙ C = 0,03∙69,23∙1 = 2,08 l/s∙m2 → DN100
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Dažďové potrubie D5:

intenzita dažďa i = 0,03 [l/s∙m2]

účinná plocha strechy A = 115,75 m2

súčiniteľ odtoku C = 1

Odtok dažďových vôd Q = i ∙ A ∙ C = 0,03∙115,75∙1 = 3,47 l/s∙m2 → DN125

Zvodné potrubie D1 – D5:

D1+D2 = 3,47 + 3,28 = 6,75 l/s → DN125

D1+D2+D3 = 3,47 + 3,28 + 3,23 = 9,98 l/s → DN150

D1+D2+D3+D4 = 3,47 + 3,28 + 3,23 + 2,08 = 12,06 l/s → DN150

D5 = 3,47 l/s → DN100

D1+D2+D3+D4+D5 = 12,06 + 3,47 = 15,53 l/s → DN200

B.2.2.3 Dimenzovanie retenčnej nádrže

Retenčný objem retenčnej nádrže Vret [l] sa stanoví podla vzťahu:

Vret = (i ∙ Ared – QO) ∙ tc ∙ 60

i … intenzita zrážky [l/s.m2]

Ared … redukovaný pôdorysný priemet odvodňovanej plochy [m2]

QO … regulovaný odtok zrážkových vôd z retenčnej nádrže [l/s]

tc … doba trvania zrážky [min] stanovené návrhové periodicity p [rok-1]

Vstupné údaje:     

i = 0,0161 l/s∙m2   

Ared = 510,6 m2

C = 0,1

Stanovenie retenčného objemu:

Ared = ∑ Ai ∙ ψi = 510,6∙1,0 = 510,6 m2

Astrecha = 510,6 m2

ψstrecha = 1,0

Q0 = i ∙ Ared ∙ C = 0,0161∙510,6∙0,1 = 0,822 l/s

Vret = ( i ∙ Ared – Q0 ) ∙ tc ∙ 60 = Výpočet pozri tabuľka
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Tabuľka pre stanovenie retenčného objemu:

tc [min] i [l/s∙m2] Vret [m3]
5 0,0547 ( 0,0547 ∙ 510,6 – 0,822 ) ∙ 5 ∙ 60 = 8 132,4 l = 8,1 m3

10 0,0393 ( 0,0393 ∙ 510,6 – 0,822 ) ∙ 10 ∙ 60 = 11 546,8 l = 11,6 m3

15 0,0338 ( 0,0338 ∙ 510,6 – 0,822 ) ∙ 15 ∙ 60 = 14 792,7 l = 14,8 m3

20 0,0269 ( 0,0269 ∙ 510,6 – 0,822 ) ∙ 20 ∙ 60 = 15 495,8 l = 15,5 m3

30 0,0199 ( 0,0199 ∙ 510,6 – 0,822 ) ∙ 30 ∙ 60 = 16 810,1 l = 16,8 m3

40 0,0179 ( 0,0179 ∙ 510,6 – 0,822 ) ∙ 40 ∙ 60 = 19 962,6 l = 20,0 m3

60 (1 hod) 0,0130 ( 0,0130 ∙ 510,6 – 0,822 ) ∙ 60 ∙ 60 = 20 936,9 l = 21,0 m3

180 (3 hod) 0,0051 ( 0,0051 ∙ 510,6 – 0,822 ) ∙ 180 ∙ 60 = 19 246,3 l = 19,3 m3

360 (6 hod) 0,0030 ( 0,0030 ∙ 510,6 – 0,822 ) ∙ 360 ∙ 60 = 15 331,7 l = 15,3 m3

720 (12 hod) 0,0022 ( 0,0022 ∙ 510,6 – 0,822 ) ∙ 720 ∙ 60 = 13 017,0 l = 13,0 m3

1080 (18 hod) 0,0017 ( 0,0017 ∙ 510,6 – 0,822 ) ∙ 1080 ∙ 60 = 2 982,1 l = 3,0 m3

Návrh retenčnej nádrže: 

Retenčná nádrž o objeme 23 m3 typ KL RN 23 od firmy Klartec. 
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B.2.3 PLYNOVOD

B.2.3.1 Dimenzovanie NTL prípojky

Prípojka nízkotlakového plynovodu je napojená na existujúci nízkotlakový plynovod z 

materiálu HDPE 100 SRD11 110x6,3 mm. 

Prípojka bude prevedená z materiálu HDPE 100 SRD11.

Vstupné údaje:

Objemový prietok plynu: V = 9,6 m3/h

Počiatočný tlak plynu: pz = 2 kPa

Koncový tlak plynu: pk = 1,95 kPa

Konštanta zemného plynu: K = 13,8

Dĺžka NTL plynovodu: L = 14,2 m

Výpočet redukovaného objemu plynu:

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

Vr = 0 ∙ 0 + 0 ∙ 0 + 9,6 ∙ 0,93 + 0 ∙ 0 = 8,93 m3/h

D = K 4,8 V r
1,82 ∙ L

 pz1002− pk1002
= 13,8 4,8 8,931,82∙14,2

21002−1,951002
= 30mm

 

Návrh:

HDPE 100 SRD11 40x3,7  →  Ø 32 mm > 30 mm  →  VYHOVUJE 
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B.2.3.2 Dimenzovanie vnútorného plynovodu

Vnútorný plynovod bude zabezpečovať dodávku zemného plynu k spotrebičom. V našom 

prípade sa jedná len o dodávku plynu do technickej miestnosti pre dva závesné kondenzačné 

kotle značky Vaillant. Dimenzovanie NTL domového plynovodu bolo prevedené 

od plynomeru až po najnepriaznivejšie umiestnený spotrebič – plynový kotol.

Vnútorný plynovod bude prevedený z bezošvých oceľových rúr triedy 11 353.1.

Výpočet straty tlaku:

∆pL = ∆pc / ( L + ∑le )   [Pa/m]

∆pc … celková strata tlaku v ležatom potrubí [Pa]

L … skutočná dĺžka ležatého potrubia [m]

∑le … súčet ekvivalentných dĺžkových prirážok pre tvarovky a armatúr [-]

∆pL = 100 / ( 5,1 + 3,8 ) = 11,24 Pa/m

Výpočet redukovaných objemov jednotlivých úsekov:

Vr1 = 0 ∙ 0 + 0 ∙ 0 + 4,8 ∙ 1 + 0 ∙ 0 = 4,8 m3/h

Vr2 = 0 ∙ 0 + 0 ∙ 0 + 9,6 ∙ 0,93 + 0 ∙ 0 = 8,93 m3/h

Vr3 = 0 ∙ 0 + 0 ∙ 0 + 4,8 ∙ 1 + 0 ∙ 0 = 4,8 m3/h

Výpočet tlakových strát a návrh dimenzii:

Úsek L [m] ∑ le [-] L + ∑ le [m] ∆pL [Pa/m] DN
1 1,09 1,7 2,79 11,24 25
2 3,93 2,1 6,03 11,24 32
3 0,56 1,8 2,36 11,24 25

Hlavný uzáver plynu – HUP je umiestnený v plynomernej skrini spoločne domovým 

uzáverom plynu.

Návrh domového plynomeru:

Domový membránový plynomer BK 6T G6 od firmy PREMAGAS

Menovitý prietok: Q = 6 m3/h

Maximálny prietok: Qmax = 10 m3/h 

Minimálny prietok: Qmin = 0,06  m3/h
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B.2.3.3 Návrh otvorov pre prívod a odvod vzduchu

Podľa vyhlášky č. 91/1993 Sb. Sa považuje za kotolňu úplné technické zariadenie, 

pozostávajúce z jedného alebo viac kotlov s príslušenstvom a z pomocných zariadení. 

Kotolňou sa nazýva zdroj tepla s menovitým tepelným výkonom aspoň jedného kotla 50 kW a 

väčším a kotolňa zo súčtom menovitých tepelných výkonov kotlov väčším než 100 kW.

Podľa toho odstavca z vyššie uvedenej vyhlášky som stanovil že miestnosť, kde sú 

umiestnené 2 plynové kondenzačné kotle o menovitom tepelnom výkone 45 kW a súčtom 90 

kW nie je zatriedená do kategórie kotolňa.

Výpočet otvoru pre spaľovanie bol určený podľa TPG 704 01.

Plynové kondenzačné kotle sú zatriedené ako spotrebiče v zhotovení B, to znamená že vzduch 

pre spaľovanie odoberajú z priestoru v ktorom sa nachádzajú, a spaliny sú odvádzané do 

vonkajšieho ovzdušia spalinovou rúrou.

Umiestnenie plynových kotlov je v samostatnej technickej miestnosti. Prívod vzduchu na 

spaľovanie a vetranie je zabezpečené samostatným trvalým prívodom vzduchu z vonkajšieho 

priestoru otvorom s voľným prierezom minimálne 0,001 m2 na 1 kW príkonu spotrebiča, 

najmenej však 0,02 m2.

Výpočet vetracieho otvoru pre spalovanie:

2x kondenzačný plynový kotol Vaillant ecoTEC plus VU INT 466/4-5

Maximálny príkon  – príkon 46,4 kW

P = 2 ∙ 46,4 = 92,8 kW

S = 92,8 ∙ 0,001 = 0,0928 m2

Návrh vetracieho otvoru:

Protidažďová žalúzia o rozmeroch 200x800 mm  →  S = 0,11 m2
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TECHNICKÁ SPRÁVA

1. ÚVOD

Akcia: Novostavba bytového domu Kanianka

Miesto: Lokalita Pánsky háj, Kanianka, parcelné číslo 2033/72

Investor: KRAPS s.r.o., Kukučínova č.475/4, 0119 01 Ilava

Stupeň: Projekt pre prevedenie stavby

Dátum: 5/2013

Vypracoval: Martin Valášek

Tento projekt rieši vnútornú kanalizáciu, vodovod a plynovod vrátane prípojok k novostavbe 

bytového domu v Lokalite Pánsky háj v obci Kanianka. Jedná sa o trojpodlažný 

nepodpivničený murovaný objekt, v ktorom 1.NP je z časti obytné a druhá časť je riešená ako 

technické zázemie pre inštalácie, údržbu domu a skladovacie priestory pre obyvateľov 

bytového domu. 2.NP a 3.NP je výhradne určené len pre účely bývania. Podkladom pre 

vypracovanie projektu bol stavebný projekt vypracovaný na úrovni pre stavebné povolenie.

2. BILANCIA POTRIEB

2.1 Potreba vody

Bytový dom s 31 obyvateľmi.

Súčiniteľ dennej nerovnomernosti: kd = 1,8

Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti: kh = 2,1 (pre bytový dom)

Špecifická potreba vody: q = 100 l/osoba∙deň

Priemerná denná potreba vody: Qp = n ∙ q = 31 ∙ 100 = 3100 l/deň

Maximálna denná potreba vody: Qm = Qp ∙ kd = 3100 ∙ 1,8 = 5580 l/deň

Maximálna hodinová potreba vody: Qh = (Qm /24) ∙ kh = (5580/24) ∙ 2,1 = 489 l/hod

Ročná potreba vody: Qr = Qp ∙ d = 3100 ∙ 365 = 1 131 500 l/rok = 1 131,5 m3/rok
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2.2 Potreby teplej vody

Potreba teplej vody: q = 40 l/osoba∙deň

Potreba vody pre 31 obyvateľov: Q = n ∙ q = 31 ∙ 40 = 1240 l/deň

3. PRÍPOJKY

3.1 Kanalizačná prípojka

3.1.1 Kanalizačná prípojka pre splaškovú vodu

Objekt bude odkanalizovaný do existujúcej delenej splaškovej kanalizácie DN 300 kamenina 

v Lokalite Pánsky háj. Pre odvod splaškových vôd bude vybudovaná nová kanalizačná 

prípojka DN 200 PVC KG. Prietok odpadných vôd splaškovou prípojkou je 4,79 l/s. Prípojka 

bude na stoku napojená zhotovením odbočky – vyvŕtaním v 2/3 výšky potrubia do verejnej 

splaškovej kanalizácie. Hlavná vstupná revízna šachta bude od firmy Wavin typ Tegra 1000 s 

liatinovým poklopom o priemere 600 mm. Šachta bude umiestnená na pozemku investora 

tesne za hranicou pozemku v zatrávnenej ploche. Presné umiestnenie je zrejmé z výkresu 

situácie.

3.1.2 Kanalizačná prípojka pre dažďovú vodu

Objekt bude odkanalizovaný do existujúcej delenej dažďovej kanalizácie DN 300 kamenina 

v Lokalite Pánsky háj. Pre odvod dažďových vôd bude vybudovaná nová kanalizačná 

prípojka DN 200 PVC KG. Prietok odpadných vôd dažďovou prípojkou je 15,53 l/s. Prípojka 

bude na stoku napojená vyvŕtaním do verejnej dažďovej kanalizácie. Hlavná vstupná šachta 

bude od firmy Wavin typ Tegra 1000 s liatinovým poklopom o priemere 600 mm. Šachta bude 

umiestnená na pozemku investora tesne za hranicou pozemku v zatrávnenej ploche. Presné 

umiestnenie je zrejmé z výkresu situácie.

3.2 Vodovodná prípojka

Pre zásobovanie pitnou vodou bude vybudovaná prípojka z materiálu HDPE 100 SDR11 

63x5,8 napojená na verejný vodovod v Lokalite Pánsky háj. Pretlak vody v mieste napojenia 

na verejný vodovod sa podla prevádzkovateľa pohybuje okolo 0,50 až 052 MPa. Výpočtový 
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prietok určený podľa ČSN 73 5455 je 1,84 l/s. Vodovodná prípojka bude na verejný vodovod 

z materiálu HDPE 100 SDR11 110x6,3 napojená navŕtavacím pásom s uzáverom, zemnou 

súpravou a poklopom od firmy Frielen. Vodomerná súprava s vodomerom, hlavným 

uzáverom vody, filtrom a spätnou klapkou bude umiestnená v betónovej vodomernej šachte 

na pozemku investora za hranicou pozemku v zatrávnenej ploche. Presné umiestnenie je 

zrejmé z výkresu situácie. Potrubie prípojky bude uložené na pieskovom lôžku výšky 150 mm 

a obsypané pieskom do výšky 300 mm nad hornú hranu potrubia. Na potrubí bude pripevnený 

signalizačný vodič. Vo výške 300 mm nad potrubím bude do výkopu vložená biela výstražná 

fólia.

3.3 Plynová prípojka

Pre zásobovanie zemným plynom bude vybudovaná nová NTL plynová prípojka prevedená z 

materiálu HDPE 100 SDR11 40x3,7. Redukovaný objem plynu prípojkou je 8,93 m3/hod. 

Nová prípojka bude napojená na existujúci NTL verejný plynovod z materiálu HDPE 100 

SDR11 110x6,3. Hlavný uzáver plynu bude umiestnený v plynomernej skrini osadenej na 

objekte. Umiestnenie je zrejmé z výkresu situácie. Na oceľových dvierkach plynomernej 

skrine bude osadený nápis PLYN a HUP a vetracie otvory hore aj dole a uzáver na trojhranný 

kľúč. Potrubie prípojky bude uložené na pieskovom lôžku výšky 150 mm a obsypané pieskom 

do výšky 300 mm nad hornú hranu potrubia. Na potrubí bude pripevnený signalizačný vodič. 

Vo výške 300 mm nad potrubím bude do výkopu vložená žltá výstražná fólia.

4. VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

4.1 Splašková kanalizácia

Kanalizácia odvádzajúca splaškové vody z nehnuteľnosti bude cez vnútornú kanalizáciu 

napojená na splaškovú kanalizačnú prípojku vedenú do delenej splaškovej kanalizácie v 

Lokalite Pánsky háj. Prietok splaškových vôd je 4,79 l/s.

Zvodné potrubie bude vedené v zemi pod podlahou 1.NP a vonku pod úrovňou terénu. 

V mieste napojenia hlavného zvodného potrubia na prípojku bude umiestnená hlavná vstupná 

revízna šachta od firmy Wavin typ Tegra s liatinovým poklopom o priemere 600 mm.
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Splaškové odpadné potrubia budú vetrané a spojené s vonkajším prostredím a povedú v 

inštalačných šachtách. Pripojovacie potrubia budú vedené v inštalačných šachtách, v 

inštalačných predstenách a pod omietkou. Pre napojenie automatických budú osadené 

pripojovacie súpravy HL406E. Umývačky riadu budú zaústené do drezovej zápachovej 

uzávery s odbočkou.

Vnútorná kanalizácia bude odpovedať normám ČSN EN 12056 a ČSN 75 6750.

Materiálom splaškového zvodného potrubia bude na hlavnej vetve PVC KG a vedľajšie vetvy 

budú z materiálu PVC KG. Zvodné splaškové potrubie bude uložené na pieskovom lôžku 

výšky 150 mm a obsypané pieskom do výšky 300 mm nad hornú hranu potrubia.

Splaškové odpadné, pripojovacie a vetracie potrubie bude prevedené z materiálu PP HT a 

upevnené kovovými objímkami s gumovou vložkou s stene. Podlahová vpusť v technickej 

miestnosti bude typu HL310NPrG.

Splaškové zvodné potrubie bude pod budovou prechádzať prestupmi a základoch o rozmeroch 

300x300 mm. Prestupy v základoch budú vyplnené pieskom. Umiestnenie prestupov je 

zrejmé v výkresu Kanalizácia – Pôdorys základov.

Pred uvedením dažďovej kanalizácie do prevádzky musí byť prevedená skúška tesnosti podľa 

ČSN 75 6760.

4.2 Dažďová kanalizácia

Kanalizácia odvádzajúca dažďové vody z nehnuteľnosti bude cez vnútornú kanalizáciu 

napojená na dažďovú kanalizačnú prípojku vedenú do delenej dažďovej kanalizácie v 

Lokalite Pánsky háj. Prietok dažďových vôd je 15,53 l/s.

Zvodné potrubie bude vedené v zemi pod podlahou 1.NP a vonku pod úrovňou terénu. Pred 

budovou bude umiestnená betónové prefabrikovaná retenčná nádrž o objeme 23 m3 a 

rozmeroch 5500x2800x2250 mm typ KL RN 23 od firmy Klartec. Pod retenčnou nádržou sa 

prevedie podsyp hrúbky 200 mm zo štrkopiesku a dostatočne sa zhutní. Retenčná nádrž bude 

odvetraná do hlavnej vstupnej šachty od firmy Wavin typ Tegra 1000 s dierovaným 

liatinovým poklopom o priemere 600 mm opatrená regulačným prvkom typu ,,T“ a 
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bezpečnostným prepadom. V mieste napojenia hlavného zvodného potrubia na prípojku 

dažďovej kanalizácie bude osadená šachta od firmy Wavin typ Tegra 1000 s dierovaným 

liatinovým poklopom o priemere 600 mm.

Dažďové odpadné potrubia budú vonkajšie, vedené po fasáde objektu a budú v úrovni terénu 

opatrené lapačmi strešných splavenin HL600G/2 DN125. Odpadné dažďové potrubie bude 

klampiarskym výrobkom.

Vnútorná kanalizácia bude odpovedať normám ČSN EN 12056 a ČSN 75 6750.

Materiálom dažďového zvodného potrubia bude PVC KG. Zvodné dažďové potrubie bude 

uložené na pieskovom lôžku výšky 150 mm a obsypané pieskom do výšky 300 mm nad hornú 

hranu potrubia. V mieste stykov zvodných dažďových potrubí budú osadené revizné šachty od 

firmy Wavin typ Tegra 425 zo zberným dnom. Umiestnenie prestupov je zrejmé v výkresu 

Kanalizácia – Pôdorys základov.

Pred uvedením splaškovej kanalizácie do prevádzky musí byť prevedená skúška tesnosti 

podľa ČSN 75 6760.

5. VNÚTORNÝ VODOVOD

Vnútorný vodovod bol navrhnutý podľa ČSN 75 5455 a odpovedať ČSN 73 6660.

Vnútorný vodovod bude napojený cez vodovodnú prípojku pitnej vody na  verejný vodovod 

v Lokalite Pánsky háj. Výpočtový prietok prípojkou určený podľa ČSN 75 455 je 1,84 l/s. 

Vodomerná súprava s vodomerom MTK od firmy Zenservis, Qn 6  DN25/30 (12 m3/hod), 

hlavným uzáverom vody, filtrom a spätnou klapkou bude umiestnená v betónovej vodomernej 

šachte o rozmeroch 2300x1200x2000 mm vonku v zatrávnenej ploche. Umiestnenie je zrejmé 

z výkresu situácie. Hlavný uzáver objektu je umiestnený v technickej miestnosti. Bytové 

vodomery MTK pre studenú vodu a MTW pre teplú vodu sú umiestnené v inštalačných 

šachtách v jednotlivých bytoch a budú prístupné cez dvierka do šachiet z daného bytu. Pretlak 

vody v mieste napojenia na verejný vodovod sa podľa prevádzkovateľa pohybuje okolo 0,50 

až 0,52 MPa.

Hlavné prívodné ležaté potrubie od vodomernej šachty do objektu povedie vonku v hĺbke 
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približne 1,4 m a vystúpi ochrannou trubkou z podlahy. V 1.NP bude ležaté potrubie zavesené 

pod stropom.

Stúpacie potrubia budú vedené v inštalačných šachtách. Pripojovacie potrubia budú vedené v 

inštalačných šachtách, inštalačných predstenách a pod omietkou. Pre napojenie automatických 

budú osadené pripojovacie súpravy HL406E. Umývačky riadu budú pripojené pomocou 

výtokového ventilu 1/2“.

Teplá vody pre bytový dom bude pripravovaná v zásobníkovom ohrievači od firmy Vaillant 

typ uniSTOR VIH R 500 ohrievaný vodou z kotla od firmy Vaillant typ ecoTEC plus VU INT 

466/4–5. Tieto zariadenia budú umiestnené v technickej miestnosti. Na prívode studenej vody 

bude okrem uzáveru tiež osadený spätný ventil, poistný ventil a manometer. Systém bude 

opatrený cirkuláciou teplej vody. Pred vstupom cirkulácie do ohrievača bude osadený guľový 

kohút, filter, čerpadlo a spätný ventil.

Vodovod bude plniť aj požiadavku požiarneho vodovodu. Hadicové systémy pre prvý zásah s 

tvarovo stálou hadicou DN19 dĺžky 30 m budú osadené v každom poschodí na chodbe z 

ľahko prístupného miesta. Umiestnenie je zrejmé z výkresov jednotlivých pôdorysov 

vodovodu. Požiarny vodovod je od vodovodu pitnej vody oddelený pomocou ochrannej 

jednotky typu EA.

Materiál potrubia vnútri budovy bude nerezová oceľ. Potrubie vedené vonku pod úrovňou 

terénu bude z materiálu HDPE 100 SDR11 63x5,8. Zvárať je možné iba plastové potrubie z 

rovnakého materiálu od rovnakého výrobcu. Požiarny vodovod bude prevedený z nerezovej 

ocele. Pre napojenie výtokových armatúr budú použité nástenky pripevnené k stene. Spojenie 

plastového potrubia a nerezovej ocele bude prevedené pomocou prechodky Isiflo. Volne 

vedené ležaté potrubie vnútri budovy bude k stavebným konštrukciám upevnené pomocou 

spoločných závesov a kovových objímok s gumovou vložkou. Potrubie vedené v zemi bude 

uložené na pieskovom lôžku výšky 150 mm a obsypané pieskom do výšky 300 mm nad hornú 

hranu potrubia. Na potrubie bude pripevnený signalizačný vodič.

Ako tepelná izolácia bude použitá návleková izolácia od firmy Armacell.

Pred uvedením vodovodu do prevádzky musí byt prevedená skúška tesnosti podľa 

ČSN EN 806–4.
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6. DOMOVNÍ PLYNOVOD

6.1 Plynové spotrebiče

Plynový kotol

Závesný kondenzačný plynový kotol Vaillant ecoTEC plus VU INT 466/4-5

Jednotková potreba plynu: 4,8 m3/rok

Ročná potreba plynu: 4 707 m3/rok

Závesný kondenzačný plynový kotol Vaillant ecoTEC plus VU INT 466/4-5

Jednotková potreba plynu: 4,8 m3/rok

Ročná potreba plynu: 7 217 m3/rok

Celková ročná potreba plynu: 11 924 m3/rok

6.1 Vnútorný plynovod

Plynové kondenzačné kotle sú zatriedené ako spotrebiče v prevedení ,,B“ a budú umiestnené 

v technickej miestnosti v 1.NP. Nasávanie vzduchu pre spaľovanie a vetranie bude 

zabezpečené otvorom s protidažďovou žalúziou. Odvedenie spalín bude zabezpečené cez 

komín Schiedel. Montáž kotlov musí byť v súladu s požiadavkami výrobcu a TPG 704 01.

Domový plynovod bude zhotovený podľa ČSN 1775 a TPG 704 01. Domový uzáver bude 

umiestnený v plynomernej skrini osadenej na objekte uzavieratelná na trojhranný kľúč. 

Pred vstupom do objektu bude plynovod opatrený ochrannou s manžetou. Umiestnenie je 

zrejmé z výkresu pozdĺžneho rezu plynu. Domový plynomer typu BK 6T G6 od firmy 

Premagas bude umiestnený v plynomernej skrini osadenej na objekte. Plynomerná skriňa 

bude opatrená vetracími otvormi dole aj hore a uzáverom na trojhranný kľúč.

Ležaté potrubie v technickej miestnosti bude vedené pri stene najkratšou cestou ku 

kondenzačným kotlom. Potrubie bude k stavebným konštrukciám upevnené pomocou 

kovových objímok s gumovou vložkou.
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Materiál potrubia plynovodu vnútri budovy bude z oceľových bezošvých rúr závitových 

spájané zváraním. Potrubie vedené v zemi pod úrovňou terénu bude z materiálu HDPE 100 

SDR11 40x3,7. Potrubie vedené v zemi bude uložené na pieskovom lôžku výšky 150 mm a 

obsypané pieskom do výšky 300 mm nad hornú hranu potrubia. Na potrubie bude pripevnený 

signalizačný vodič. Ako uzávery budú použité guľové kohúty a atestom na zemný plyn. Pred 

uvedením do prevádzky musí byť prevedená skúška pevnosti a tesnosti podľa ČSN EN 1775 a 

TPG 704 01 a revízia odberného plynového zariadenia podľa vyhlášky č.85/1978 Sb. 

Po prevedení skúšok pevnosti a tesnosti bude potrubie vnútri budovy natrené žltým náterom.

7. ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Budú použité zariaďovacie predmety podľa zostáv špecifikovaných v legende zariaďovacích 

predmetov.

Vo všetkých bytoch budú použité záchodové misy zavesené na podomietkový modul od firmy 

Geberit. Horný okraj záchodovej misy bude 400 mm nad čistú podlahu. U umývadiel a drezov 

budú použité stojančekové zmiešavacie batérie. Vaňové a sprchové batérie budú nástenné. U 

výlevky bude použitý podomietkový modul od firmy Geberit určený špeciálne pre výlevky. U 

výlevky sa použije nástenná batéria namontovaná na určené miesto 

v podomietkovom module. Pre napojenie automatických pračiek budú osadené pripojovacie 

súpravy HL406E.

Výtokové armatúry môžu byť použité len tie, ktoré sú zaistené proti spätnému nasatiu vody 

podľa ČSN EN 1717.

8. ZEMNÉ PRÁCE

Pre prípojky a ostatné potrubia uložené v zemi budú kopané výkopy o šírke 1 m. Tam, kde 

bude potrubie uložené na násyp, je treba tento násyp dopredu dobre zhutniť. Pri realizácii je 

treba dodržovať zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hĺbke väčšej než 1 m je nutné pažiť 

príložným pažením. Výkopy je nutné ohradiť a označiť. Prípadnú podzemnú vodu je treba z 

výkopu odčerpávať. Výkopová zemina bude počas výstavby uložená pozdĺž výkopu. 

Prebytočná zemina z výkopov bude odvezená na skládku. Pred prevedením zemných prácí je 

nutné, aby prevádzkovatelia všetkých podzemných inžinierskych sietí si tieto siete vytýčili. 
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Pri krížení a súbehu a inými sieťami budú dodržané vzdialenosti podľa ČSN 73 6005, normy 

ČSN 33 2000–5–54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmienky prevádzkovateľov týchto sietí.

Pri zistení nesúladu polohy sietí s mapovými podkladmi získanými od prevádzkovateľov, je 

nutná konzultácia s príslušnými prevádzkovateľmi. Výkopové práce v mieste kríženia a 

súbehu s inými sieťami je nutné realizovať ručne a veľmi opatrne bez použitia 

pneumatického, batériového alebo motorového náradia, aby nedošlo k poškodeniu krížených 

sietí. Obnažené krížené siete je pri zemných prácach nutné zabezpečiť proti poškodeniu. 

Pred zásypom výkopov budú prevádzkovatelia obnažených inžinierskych prizvaní ku kontrole 

ich stavu. O tejto kontrole bude prevedený zápis do stavebného denníku. Lôžka a obsyp 

krížených sietí budú uvedené do pôvodného stavu. 

Pri stavbe je nutné dodržať príslušné ČSN a zaistiť bezpečnosť práce.

V Brne dňa 20.5.2013 Vypracoval: Martin Valášek
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9. PRÍLOHY

LEGENDA ZARIADOVACÍCH PREDMETOV

Označenie 
na výkrese Popis zostavy Počet zostáv

WC

Závesný klozet MIO

15

Inštalačný prvok pre závesnú misu so samostatným 
oceľovým rámom PRO WC SYSTEM
Duroplastová WC doska s poklopom MIO a antibakteriálnou 
úpravou
Tlačidlo PL3 Dual Flush, farba matný chróm

U

Umývadlo s odkladacími plochami 67 cm MIO

16

Umývadlová stojančeková páková batéria 
s automatickou zátkou, chróm 
Umývadlový sifón MIO 5/4“ – 32 mm, chróm, mosadz 
Rohový ventil MIO 3/8“ – 1/2“, chróm, 2 kusy
Inštalačná súprava pre umývadlá 

V

Vaňa 1700x700 mm MIO, vstavaná verzia

10

Automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 40/50 
mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu
Vaňová nástenná batéria bez sprchovej súpravy, chróm
Sprchová sada, chróm
Nohy k vani so súpravou pre ukotvenie k stene

S

Sprchové dvere Elegance ESD1

4
Sprchový žľab s horizontálnou prírubou APZ101 Low
Sprchový rošt Buble pre APZ1 a APZ4
Sprchová nástenná batéria bez sprchovej súpravy, chróm
Sprchová sada, chróm

DJ

Drez jednoduchý nerezový s odkvapkávacou plochou 
vstavaný do kuchynskej linky

13
Drezová stojančeková batéria s otočným výtokovým 
ramienkom, chróm
Rohový ventil MIO 3/8“ – 1/2“, chróm, 2 kusy
Drezová zápachová uzávierka o odbočkou T–706 
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VL

Závesná výlevka MIRA s plastovou mriežkou

1

Inštalačný prvok pre závesnú výlevku MIRA so samostatným 
oceľovým rámom PRO WASTE SINK SYSTEM
Drezová nástenná batéria, chróm
Tlačidlo PL3 Dual Flush, farba matný chróm
Inštalačná súprava pre montáž klozetu a bidetu a 
chrómovými krytkami, 1 pár

AP HL406E – Podomietková vodná zápachová uzávierka 
DN40/50 s tvarovkou pre prívod vody, výtokovým ventilom 
a elektrickou zásuvkou

13

UR Zaústená do drezovej zápachovej uzávierky s odbočkou. 
Prívod vody cez výtokový ventil 1/2“ 13
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ZÁVER

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť vnútornú kanalizáciu, vodovod a plynovod a 

ich napojenie na inžinierske siete v Lokalite Pánsky háj v obci Kanianka. Zadanie práce som 

sa snažil vyriešiť s ohľadom na dispozície a funkčnosť. Životnosť bude závisieť na kvalitnom 

prevedení realizačnej firmy a na kvalite použitých materiálov. 

Teoretická časť ,,A“ sa zaoberá v prvej časti prečo je dôležité vsakovať dažďovú vodu a druhá 

časť je venovaná možnostiam a zariadeniam pre vsakovanie dažďovej vody. 

Výpočtová časť ,,B“ je rozdelená na dve podčasti B1 a B2. Časť B1 sa zaoberá analýzou 

zadania a predovšetkým uvádza bilancie jednotlivých potrieb pre zadaný objekt bytového 

domu. Časť B2 rieši výpočty pre konkrétne prípady jednotlivých inštalácií.

Projektová časť ,,C“ rieši jednotlivé inštalácie v zadanom objekte formou projektu na úrovni 

pre ralizáciu stavby. Jedná sa o rozvody kanalizácie, vodovodu a plynovodu. Do tejto časti je 

priložená aj technická správa a legenda zaraďovacích predmetov. Všetky výkresy súvisiace s 

vypracovaním zadania sú priložené ako prílohy.
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NORMY, VYHLÁŠKY

ČSN 01 3450 – Technické výkresy Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování

ČSN 73 4301 – Obytné budovy

ČSN 75 5455 – výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylénu

TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a potřebiče na plynová paliva v budovách

TPG 934 01 – Plynoměry, Umísťování, Připojování a provoz

Vyhláška č. 193/2007 Sb. ktorou som stanovil podrobnosti pri použití energie pri rozvode 

tepelnej energie a vnútorného rozvodu tepelnej energie a chladu
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POUŽITÝ SOFTWARE

AutoCAD 2012 od firmy AutoDESK

OpenOffice Writer

OpenOffice Calc

Microsoft Word

Microsoft Exel

Adobe Reader
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV

NP – nadzemné podlažie

HUP – hlavný uzáver plynu

HUO – hlavný uzáver objektu

HDPE – vysokopevnostný polyetylén

U – súčiniteľ prestupu tepla

A – plocha

DN – menovitý priemer

NTL – nízkotlakový plynovod

U – umývadlo

WC – záchodová misa

V – vaňa

S – sprchový kút 

DJ – kuchynský drez jednodielny

AP – automatická pračka

UR – umývačka riadu

VL - výlevka
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ZOZNAM PRÍLOH

01 Koordinačná situácia 1:200

02 Kanalizácia – Pôdorys 1.NP 1:50

03 Kanalizácia – Pôdorys 2.NP 1:50

04 Kanalizácia – Pôdorys 3.NP 1:50

05 Kanalizácia – Pôdorys základov 1:50

06 Kanalizácia – Rozvinuté rezy K1-K5 1:50

07 Kanalizácia – Rozvinuté rezy K6-K9 1:50

08 Kanalizácia splašková – Pozdĺžne rezy 1:50

09 Kanalizácia dažďová – Pozdĺžne rezy 1:50

10 Kanalizácia splašková – Rez prípojkou 1:50

11 Kanalizácia dažďová – Rez prípojkou 1:50

12 Kanalizácia – Detail uloženia potrubia 1:20

13 Vodovod – Pôdorys 1.NP 1:50

14 Vodovod – Pôdorys 2.NP 1:50

15 Vodovod – Pôdorys 3.NP 1:50

16 Vodovod – Axonometria 1:50

17 Vodovod – Pozdĺžny rez prípojkou 1:50

18 Vodovod – Detail vodomernej šachty 1:25

19 Vodovod – Detail uloženia potrubia 1:20

20 Plynovod – Pôdorys 1.NP 1:50

21 Plynovod – Axonometria 1:50

22 Plynovod – Pozdĺžny rez prípojkou 1:50

23 Plynovod – Detail uloženia potrubia 1:20
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