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ABSTRAKT 

Bakalářská práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém 
domě. Teoretická část řeší využívání dešťových vod v objektu jako vody provozní. 
Výpočtová část a projekt pak obsahují návrh dešťové a splaškové kanalizace, vnitřního 
vodovodu, domovního plynovodu a návrh přípojek na stávající sítě technického vybavení. 
Objekt je navrhován v proluce mezi stávajícími sousedními objekty a tvoří jej tři nadzemní a 
jedno podzemní podlaží. 

PREFACE 

Bachelor thesis contains a design the sanitation installations and gas installations in the 
apartment block. The theoretical part deals with the use of rainwater in the building as the 

process water. The part of calculations and the project includes a design the storm and sanitary 
sewers, internal water supply systems, gas installations and design of connections to the 
existing conduit of technical equipment. The building is designed in the gap between the 
existing neighboring buildings and consists of three floors and a basement. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

využití dešťové vody, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vnitřní vodovod, domovní 
plynovod 

KEY WORDS 
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ÚVOD 

Zadání bakalářské práce obsahuje bytový dům se třemi nadzemními podlažími a jedním 
podzemním podlažím. Bytový dům je situován do Brna, městské části Horní Heršpice ulice 
Rajhradská na p.č. 1208/2. Objekt je umístěn do proluky stávající zástavby bytových domů. 
Budova je svým účelem určena pro bydlení a je rozčleněna na 11 bytů (o celkové kapacitě 22 
osob) a společné prostory, kterými jsou schodiště, technické zázemí a garáž.  

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu. Jako systém svislých nosných 
konstrukcí jsou využity keramické tvarovky doplněné u obvodových konstrukcí vnějším 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS tl. 150 mm. Systém keramického nosného zdiva 
je kombinován s pórobetonovými příčkami tl. 100 mm a v hygienických zařízeních umístěny 
instalační příčky tl. 150 mm pro možnost vedení instalací. Pro vodorovné konstrukce stropu 
jsou využity předpjaté stropní panely. Pro svislé instalační rozvody jsou v objektu zbudovány 
instalační šachty 750x300 mm dispozičně obklopené hygienickým zařízením a kuchyňským 
vybavením napojeným na instalace. Podlahy jsou složeny z tepelné izolace, separační fólie, 
anhydritového potěru a nášlapné vrstvy. Střecha je řešena jako sedlová s vaznicovou 
soustavou krovu pokrytou skládanou taškovou krytinou a sklonem 30°. Odvodnění střechy je 
zajištěno nástřešními okapovými žlaby se svody na jižní a severní fasádě objektu. 

Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v zadaném 
bytovém domě a je rozdělena na tři části. 

Část teoretická, ve které je řešeno hospodaření s dešťovými vodami jejich využívání jako 
vody provozní v objektu a následná likvidace. 

Část výpočtová pak obsahuje výpočty nezbytné pro návrh dešťové a splaškové kanalizace, 
zařízení pro využívání dešťové vody, vnitřního vodovodu, domovního plynovodu a návrh 
přípojek objektu na stávající sítě technického vybavení. 

Část projektová se stává z výkresové dokumentace zdravotně technických a plynovodních 
instalací zadaného objektu. 
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A.1 ÚVOD 

V současné době je často řešeným tématem, při návrhu nových objektů, možnost využití 
dešťových vod, které jsou v podstatě hydraulicky čisté pouze s mechanickým znečištěním 
z povrchu odvodňované plochy. 

Podstatným důvodem proč využívat dešťovou vodu je ubývání přírodních zdrojů pitné vody a 
také zvyšování její ceny. To má vliv na zájem veřejnosti o možnosti snížení spotřeby pitné 
vody. V případě využívání dešťové vody se jedná o nahrazení významné části spotřebované 
pitné vody vodou provozní. Pro využívání dešťových vod hovoří také současný trend 
maximálního využívání alternativních zdrojů energie a výstavby nízkoenergetických a 
pasivních domů. S tím souvisí myšlenka efektivního hospodaření s dešťovými vodami a 
využívání nejen dešťových ale například i šedých odpadních vod, tedy splaškových 
odpadních vod neobsahujících fekálie. 

Zejména povrchy nepojížděných a jinak nevyužívaných (nejčastěji sklonitých) střech jsou 
díky nízké míře znečištění a téměř nulové pravděpodobnosti kontaminace lehkými kapalinami 
vhodné pro využití v objektu, a to bez předešlého přečištění. Dešťové vody z ostatních ploch 
jako např. parkovací a venkovní zpevněné plochy jsou v tomto případě také využitelné, 
nicméně je nutné před jejich využitím navrhnout vhodný stupeň předčištění podle druhu 
znečištění (např. odlučovač lehkých kapalin apod.). Provozní vodu v objektu je třeba vést 
naprosto oddělenou od vody pitné, aby se zabránilo kontaminaci pitné vody. 

Česká legislativa je, co se týče využívání dešťové vody, ještě ve fázi tvorby. A to zejména 
z důvodu snahy o maximální posouzení hygienické stránky problematiky jednotlivých účelů 
využití. V současné době je připravována ČSN 75 6780 Využití šedých a dešťových vod, 
která by měla řešit právě možnosti a návrh zařízení pro využití dešťové vody. V zahraničí tyto 
předpisy již existují a to například britská BS 8515:2009 Rainwater Harvesting Systems - 
Code of Practice, nebo německá DIN 1989 Regenwassernutzungsanlagen. 
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A.2 DEŠŤOVÁ VODA 

Srážková voda obecně vzniká vypařováním vody z moří a oceánů vlivem působení slunečního 
záření. Po vypaření vytvoří srážkové mraky, které se vlivem proudění vzduchu přemísťují nad 
kontinenty a ve chvíli, kdy dojde k jejich ochlazení, začne voda kondenzovat a nejčastěji ve 
formě dešťových kapek dopadá na povrch země. 

Jelikož dešťové mraky vznikají odpařováním, mohla by být dešťová voda vlastně vodou 
destilovanou, tedy čistou bez rozpuštěných látek. Už v atmosféře však dochází ke kontaktu 
této vody s různými chemickými látkami. Její kvalita v tomto prostředí je zřetelně ovlivněna 
znečištěním vzduchu. Dešťová voda po průchodu zemskou atmosférou vykazuje hodnotu asi 
5,6 pH, protože se váže mimo jiné také s CO2, obsaženým ve vzduchu. Během deště dochází 
k vymývání látkového znečištění ve vzduchu a tím k čištění atmosféry. Dešťová voda není 
tedy čistý kondenzát, odráží jak přirozené pozadí zemského povrchu (mořské soli, erozi 
půdy), tak i antropogenní znečištění především kouřovými plyny a dopravou. Kvalita vody 
závisí také na druhu povrchu, ze kterého stéká. Tím, že přichází do kontaktu se střešní 
krytinou, odpadními troubami, filtry, apod. je tato voda znečištěna. Dešťová voda odtékající 
ze střechy objektu obsahuje vysoký podíl rozpuštěných kysličníků (CO2 a SO2) a proměnlivý 
podíl organických látek (pyl, klacíky, listí, ptačí trus, prach, choroboplodné zárodky). Podle 
dosavadních zkušeností je ale toto choroboplodné zatížení vody tak nepatrné, že při 
zodpovědném zacházení s dešťovou vodou nemůže dojít k ohrožení zdraví. [1] 

Dešťová voda tedy sice nemá parametry vody pitné nicméně při správně navrženém zařízení 
na její využívání (na základě jejich předpokládaných parametrů) je pro určité účely v objektu 
vhodná, což umožňuje pro tyto účely vodu pitnou nahradit a přímo tak snížit její spotřebu. Při 
využívání dešťové vody je tedy (při jakémkoliv použití) třeba zajistit odfiltrování hrubých 
nečistot například pomocí hrubého filtru a sedimentace. Při využití pro jiné účely než zalévání 
je třeba vodu ještě zbavit i menších částic a to například pomocí jemného filtru na výtlaku 
čerpadla provozní vody. Při využívání dešťové vody v objektu, nesmí dojít k ohrožení zdraví 
jejich obyvatel ani ke kontaminaci pitné vody vodou provozní. 

 
Obr. 2.1 Koloběh vody na zemi [2] 



 

A.3 VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

A.3.1

Dešťová voda jako voda provozní
vyžadována voda pitná. Jedná se zejména
zahrady, úklid a mytí auta. Pro tyto účely je možné využít akumulovanou dešťovou vodu na 
pozemku. 

Obr. 3.1.1 Průměrná spotřeba vody v

Na obr. 3.1.1 je graf znázorňující průměrnou spotřebu vody v
den, nicméně v procentuálním vyjádření tento graf vypovídá o průměrné spotřebě vody pro 
bytovou jednotku. Z grafu je patrná míra spotřeby pro účely, u kterých lze nahradit pitnou 
vodu vodou dešťovou. V případě 
dešťová voda využívána nejen pro zalévání zahrady
potřeba pohybuje kolem 38%.
tedy splachování toalety, praní prádla, zalévání zahrady, úklid a mytí auta pak s
vody sníží zhruba o 50%, které jsou nahrazeny získanou dešťovou vodou.

Využití dešťové vody pro zalévání zahrady 
pro tento účel (zejména z hlediska obsahu chemických látek a minerálů) lepší param
voda pitná. 

Pro splachování toalety je dešťová voda vhodná zejména pro svou měkkost oproti vodě pitné 
a také proto, že na kvalitu 
požadavky. Splachování toalety dešťovou vodou je z
protože se jedná o cca 31% celkové denní potřeby vody. 
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VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY 

A.3.1 Použití dešťové vody v budově 

jako voda provozní může být v budově použita pro mnoho účelů, u nichž není 
vyžadována voda pitná. Jedná se zejména o splachování toalety, praní prádla, zalé
zahrady, úklid a mytí auta. Pro tyto účely je možné využít akumulovanou dešťovou vodu na 

Obr. 3.1.1 Průměrná spotřeba vody v domácnosti [3] 

Na obr. 3.1.1 je graf znázorňující průměrnou spotřebu vody v domácnosti na osobu za jeden 
procentuálním vyjádření tento graf vypovídá o průměrné spotřebě vody pro 

grafu je patrná míra spotřeby pro účely, u kterých lze nahradit pitnou 
případě užití pouze pro zalévání zahrady je to asi 7%. Pokud je 

dešťová voda využívána nejen pro zalévání zahrady, ale i splachování toalety
potřeba pohybuje kolem 38%.  Pokud bychom využili dešťovou v plném rozsahu možností, 
tedy splachování toalety, praní prádla, zalévání zahrady, úklid a mytí auta pak s
vody sníží zhruba o 50%, které jsou nahrazeny získanou dešťovou vodou. 

Využití dešťové vody pro zalévání zahrady je nejen vhodné, ale dešťová voda má dokonce 
hlediska obsahu chemických látek a minerálů) lepší param

Pro splachování toalety je dešťová voda vhodná zejména pro svou měkkost oproti vodě pitné 
 vody použité na splachování nejsou kladené žádné zvláštní 

Splachování toalety dešťovou vodou je z ekonomického hlediska velmi výhodné, 
protože se jedná o cca 31% celkové denní potřeby vody.  

budově použita pro mnoho účelů, u nichž není 
o splachování toalety, praní prádla, zalévání 

zahrady, úklid a mytí auta. Pro tyto účely je možné využít akumulovanou dešťovou vodu na 

 

domácnosti na osobu za jeden 
procentuálním vyjádření tento graf vypovídá o průměrné spotřebě vody pro 

grafu je patrná míra spotřeby pro účely, u kterých lze nahradit pitnou 
užití pouze pro zalévání zahrady je to asi 7%. Pokud je 

ale i splachování toalety, pak se tato 
plném rozsahu možností, 

tedy splachování toalety, praní prádla, zalévání zahrady, úklid a mytí auta pak se potřeba pitné 

je nejen vhodné, ale dešťová voda má dokonce 
hlediska obsahu chemických látek a minerálů) lepší parametry než 

Pro splachování toalety je dešťová voda vhodná zejména pro svou měkkost oproti vodě pitné 
vody použité na splachování nejsou kladené žádné zvláštní 

kého hlediska velmi výhodné, 
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Využití dešťové vody pro praní prádla je také dokonce výhodné a to zvláště v oblastech 
s tvrdou pitnou vodou, která způsobuje usazování vodního kamene. Při využití měkčí dešťové 
vody se sníží potřeba pracích prostředků a zvýší se životnost pračky.  

Pro ostatní účely kdy není požadována hygienicky nezávadná voda, jako je mytí auta či úklid, 
je využití dešťové vody bez problému možné a stejně jako v ostatních případech je 
ekonomicky i ekologicky výhodné. 

A.3.2 Zařízení pro využití dešťové vody 

Zařízení pro využití dešťové vody se skládá z několika základních částí, které mohou být 
sestaveny do výsledné sestavy v různých variantách. 

Součásti zařízení pro využití dešťové vody: 
a) nátok, 
b) filtr na nátoku,  
c) akumulace,  
d) odvod přepadu akumulace,  
e) sání,  
f) doplňování pitné vody, 
g) čerpadlo,  
h) výtlak 

 

a) Nátokem je myšlena část kanalizačního potrubí přivádějící dešťové vody do akumulační 
nádrže. Nátok začíná v místě přechodu dešťového odpadního potrubí na svodné. Dále 
nátok prochází přes filtr hrubých nečistot (viz. níže), pokud filtr není osazen na okapovém 
svodu a nátok je zaústěn do akumulační nádrže. Místo zaústění do akumulační nádrže by 
mělo být vybaveno uklidňující koncovou částí (Obr. 3.2.1), který zabraňuje rozvíření 
usazených nečistot na dně akumulační nádrže 

 

Obr. 3.2.1 Klidný nátok [4] 

b) Filtr na nátoku má za úkol filtrovat hrubé naplavené nečistoty (listí, klacíky, apod.). Brání 
vniknutí plovoucích nečistot do akumulační nádrže a tím i ucpání sání. Může se nacházet 
na okapovém svodu (Obr. 3.2.2), v místě přechodu okapového svodu do země jako tzv. 
filtrační nátoková šachta (Obr. 3.2.3), kdekoliv na trase svodného dešťového potrubí 
v podobě filtrační šachty (Obr. 3.2.4), nebo jako filtrační koš (Obr. 3.2.5) vložený přímo 
v akumulační nádrži. 
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Obr. 3.2.2 Okapový odlučovač nečistot [4] 

 

Obr. 3.2.3 Filtrační nátoková šachta [4] 

 

Obr. 3.2.4 Podzemní filtrační šachta [4] 

 

Obr. 3.2.5 Filtrační koš do nádrže [4] 

 

c) Akumulační nádrž je místo pro zadržení dešťových vod v potřebném množství. Velikost 
akumulačního prostoru je předmětem návrhu celého zařízení pro využití dešťových vod. 
Provedení akumulační nádrže může být buď podzemní (Obr. 3.2.6), nebo nadzemní v 
prostorách nejnižšího podlaží (Obr. 3.2.7). Nádrže mohou být plastové (Obr. 3.2.8) nebo 
betonové (Obr. 3.2.9). Plastové nádrže mají vysokou životnost a oproti betonovým 
nádržím jsou lehké, vyrábí se ve válcovém i pravoúhlém tvaru. Plastové samonosné nádrže 
slouží z velké části pro umístění do nezpevněných ploch. Plastové nádrže k obetonování 
jsou pak již zatížitelné užitným zatížením. Dalším typem jsou akumulační nádrže 
betonové, které se buď skládají z jednotlivých těsněných skruží, nebo jsou betonovány 
přímo na stavbě. V každém případě jsou použitelné i do zpevněných ploch. 



 

Obr. 3.2.6 Podzemní umístění akumulační nádrže [5] 
1 okap, 2 filtr, 3 akumulace, 4 nátok, 5 přepad

8 řídící jednotka, 9 doplňování pitné vody, 10 výtlak, 11 odběrná místa, 12 p
13 vsakování, 14 odtok do kanalizace, 15 terén (hl. vzdutí) 

Obr. 3.2.7 Nadzemní umístění akumulační nádrže [5] 
1 okap, 2 filtr, 3 akumulace, 4 nátok, 5 přepad, 6 kontrola hladiny, 7 sání, 8 čerpadlo, 

9 výtlak, 10 pitná voda, 11 řídící vent
14 odběrná místa, 15 odtok do kanalizace, 16 terén (hl. vzdutí) 

20 

Obr. 3.2.6 Podzemní umístění akumulační nádrže [5]  
1 okap, 2 filtr, 3 akumulace, 4 nátok, 5 přepad do však. objektu, 6 kontrola hladiny, 7 sání, 

8 řídící jednotka, 9 doplňování pitné vody, 10 výtlak, 11 odběrná místa, 12 p
13 vsakování, 14 odtok do kanalizace, 15 terén (hl. vzdutí) 

Obr. 3.2.7 Nadzemní umístění akumulační nádrže [5]  
1 okap, 2 filtr, 3 akumulace, 4 nátok, 5 přepad, 6 kontrola hladiny, 7 sání, 8 čerpadlo, 

9 výtlak, 10 pitná voda, 11 řídící ventil, 12 doplňování pitné vody, 13 vsakování, 
14 odběrná místa, 15 odtok do kanalizace, 16 terén (hl. vzdutí) 

 
 

, 6 kontrola hladiny, 7 sání,  
8 řídící jednotka, 9 doplňování pitné vody, 10 výtlak, 11 odběrná místa, 12 pitná voda,  

13 vsakování, 14 odtok do kanalizace, 15 terén (hl. vzdutí)  

 

 
1 okap, 2 filtr, 3 akumulace, 4 nátok, 5 přepad, 6 kontrola hladiny, 7 sání, 8 čerpadlo,  

il, 12 doplňování pitné vody, 13 vsakování,  
14 odběrná místa, 15 odtok do kanalizace, 16 terén (hl. vzdutí)  
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Obr. 3.2.6 Plastové akumulační nádrže [4] [6] 

 
Obr. 3.2.7 Betonová akumulační nádrž [7] 

d) Odvodem přepadu akumulace je myšlen odtok přebytečné dešťové vody, která do 
akumulační nádrže přitéká nad rámec akumulačního objemu (např. při dlouhodobých 
intenzivních deštích a relativně malém odběru provozní vody). Pro tento případ je 
akumulační nádrž vybavena odtokem ať už do vsakovacího zařízení nebo retenční nádrže s 
regulovaným odtokem do povrchových vod či kanalizace. V případě dalších úprav je 
možné sloučit akumulační a retenční funkci do jedné nádrže. Na odtoku z akumulační 
nádrže se v každém případě musí nacházet zápachový uzávěr buď vytvořený koleny 
kanalizačního potrubí, nebo ve formě typového výrobku (Obr. 3.2.10). Dále v případě 
přepadu do jednotné kanalizace musí být akumulační nádrž chráněna proti zpětnému 
vzdutí. Ochrana proti zpětnému vzdutí může být třemi základními způsoby. První možnost 
je umístění nádrží nad hladinou vzdutí (Obr. 3.2.11), dalším způsobem je připojení na 
jednotnou kanalizaci pomocí čerpání přepadové dešťové vody (Obr. 3.2.12) a nakonec je 
zde i možnost chránit akumulační nádrž zpětnou armaturou (Obr. 3.2.13). 



 

Obr. 3.2.11 
1 akumulace, 2 nátok, 3 přepad, 4 filtr

Obr. 3.2.12 
1 akumulace, 2 nátok, 3 přepad, 4 čerpací šachta, 5 filtr s přepadem
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Obr. 3.2.10 Přepadový sifon [4]  

Obr. 3.2.11 Umístění akumulace nad hladinou vzdutí [5] 
1 akumulace, 2 nátok, 3 přepad, 4 filtr 

Obr. 3.2.12 Odvod dešťové vody čerpáním [5]  
1 akumulace, 2 nátok, 3 přepad, 4 čerpací šachta, 5 filtr s přepadem

 
[5]  

 

1 akumulace, 2 nátok, 3 přepad, 4 čerpací šachta, 5 filtr s přepadem 



 

Obr. 3.2.13 
1 akumulace, 2 nátok, 3 přepad, 4 čerpací šachta, 5 filtr s přepadem

e) Rozvod sacího potrubí čerpadla nebo tlakové stanice je
akumulační nádrže, kde je vytvořen přechod na sací hadici
plovákem (Obr. 3.2.14). Díky plovoucímu sání je zajištěn odběr vody z úrovně hladiny
je tak zabráněno nasátí usazených nečistot ze dna akumulační nádrže.
jedná o čerpadlo ponorné, pak sací rozvod odpadává a čerpadlo saje vla
klade požadavek na jeho zavěšení nad dno, aby přímo nenasávalo usazeniny ze dna 
akumulační nádrže. Výjimkou je ponorné čerpadlo se sacím vývodem na hadici, takovéto 
čerpadlo má zakončení stejné jako sací rozvod klasického čerpadla
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Obr. 3.2.13 Odtok přes zpětnou armaturu [5]  
1 akumulace, 2 nátok, 3 přepad, 4 čerpací šachta, 5 filtr s přepadem

čerpadla nebo tlakové stanice je veden a nakonec i zaústěn
vytvořen přechod na sací hadici a ta je ukončena sa

plovákem (Obr. 3.2.14). Díky plovoucímu sání je zajištěn odběr vody z úrovně hladiny
je tak zabráněno nasátí usazených nečistot ze dna akumulační nádrže.
jedná o čerpadlo ponorné, pak sací rozvod odpadává a čerpadlo saje vlastní konstrukcí, což 
klade požadavek na jeho zavěšení nad dno, aby přímo nenasávalo usazeniny ze dna 
akumulační nádrže. Výjimkou je ponorné čerpadlo se sacím vývodem na hadici, takovéto 
čerpadlo má zakončení stejné jako sací rozvod klasického čerpadla, tedy plovoucím sáním.

 
Obr. 3.2.14 Plovoucí sání [4]  

 

 

1 akumulace, 2 nátok, 3 přepad, 4 čerpací šachta, 5 filtr s přepadem 

a nakonec i zaústěn do 
a ta je ukončena sacím košem s 

plovákem (Obr. 3.2.14). Díky plovoucímu sání je zajištěn odběr vody z úrovně hladiny, a 
je tak zabráněno nasátí usazených nečistot ze dna akumulační nádrže. V případě, že se 

stní konstrukcí, což 
klade požadavek na jeho zavěšení nad dno, aby přímo nenasávalo usazeniny ze dna 
akumulační nádrže. Výjimkou je ponorné čerpadlo se sacím vývodem na hadici, takovéto 

y plovoucím sáním. 
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f) V případech, kdy nastane delší suché období bez srážek a v akumulační nádrži dojde k 
poklesu hladiny na minimum, musí být zajištěno doplňování vody z jiného zdroje do 
soustavy vody provozní. Přednostně by se mělo jednat o vodu z vlastního zdroje nebo 
potom doplňování vody pitné z řadu pro veřejnou potřebu. Toto doplňování však musí být 
v první řadě navrženo tak, aby neohrozilo pitnou vodu v objektu kontaminací vodou 
provozní. Systém doplňování pitné vody tedy musí být v souladu s ČSN EN 1717 Ochrana 
proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na 
ochranu proti znečištění zpětným průtokem. Tato norma charakterizuje provozní vodu jako 
bakteriologicky znečištěnou a pro tento případ znečištění předepisuje ochranou jednotku 
AA nebo AB tedy volný výtok nebo volný výtok s nekruhovým přepadem. V zásadě jsou 
dva druhy zařízení pro doplňování. První zařízení má zvlášť nádrž na pitnou vodu, která je 
automaticky doplňována přes volný výtok na základě snímání hladiny (Obr. 3.2.6). 
V tomto případě je na odtoku z nádrže na pitnou vodu elektronicky řízený ventil otvíraný 
na stavu dešťové vody v akumulační nádrži, aby byl v případě nedostatku vody schopný 
přepnout na odběr pitné vody. 

 

g) Čerpadlo nebo čerpací stanice může být v zásadě umístěna ve dvou možných polohách. 
První polohou je ponorné čerpadlo (Obr. 3.2.15) umístěné v akumulační nádrži a má 
zápornou sací výšku. Tento druh čerpadla je nejčastěji užíván, pokud dešťovou vodu 
využíváme výhradně pro zalévání zahrady a může být řízeno ručně nebo pomocí 
plovákového spínače. Druhou možnou polohou čerpadla je klasické čerpadlo (schéma viz. 
Obr. 3.2.7) umístěné v objektu mimo akumulační nádrž, tedy s kladnou sací výškou. Jeho 
výhodou je snadnější přístup a údržba. Za čerpadlem, pak v objektu může být podle druhu 
čerpadla, osazena tlaková expanzní nádoba (Obr. 3.2.17). Velikost expanzní tlakové 
nádoby je rovněž součástí návrhu celého zařízení pro využití dešťových vod. U čerpadel 
s plynulou regulací otáček a tlakovým spínačem je velikost expanzní nádoby velmi malá 
na rozdíl od čerpadel s jednostupňově regulovanými otáčkami. Výhodnou možností je pak 
sloučení stupně doplňování pitné vody, čerpání do tzv. čerpací stanice (Obr. 3.2.16), která 
je navíc řízena řídící jednotkou. 

 

 
Obr. 3.2.15 Ponorné čerpadlo 
s plovákovým snímačem [8] 

 
Obr. 3.2.16 Čerpací stanice s automat. 
systémem doplňování pitné vody [8] 
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h) Na výtlaku čerpadla je kromě tlakové nádoby v mnoha případech, kdy je provozní voda 
využívána pro splachování toalet nebo pro praní prádla osazen filtr, který umožňuje 
odstranit jemnější znečištění, které proniká sáním z akumulační nádrže. Pro tento účel je 
využíváno kvalitnější filtrace pomocí filtrů se zpětným proplachem (Obr. 3.2.18). Na 
výtlaku se rovněž vyskytuje zpětná armatura. I v případě systému provozní vody je totiž 
nutné chránit zdroj (akumulační nádrž) před zpětným nasátím, aby nedošlo ke kontaminaci 
dosud nevyužité dešťové vody například vodou ze zahradní hadice nebo vodou z pračky 
smíchanou s pracími prostředky. Rozvody provozní vody po objektu jsou na stejném nebo 
podobném principu jako rozvody pitné vody a to jak co se týče materiálu a členění rozvodu 
na hlavní podlažní, stoupací a připojovací, tak co do dalších technických požadavků jako je 
tepelná izolace vedení a kotvení potrubí. 

 
Obr. 3.2.17 Tlaková expanzní nádoba [9] 

 
Obr. 3.2.18 Filtr se zpětným proplachem [10] 

 

A.3.3 Posouzení využití dešťové vody 

Při posouzení využití dešťové vody se postupuje v podstatě tak, že se vypočítá průměrně 
možné akumulované množství dešťových odpadních vod a porovná se s  potřebou provozní 
vody pro uvažované účely ve stejném intervalu jako akumulace. Vztažnou časovou jednotkou 
bývá nejčastěji rok.  

Průměrný získaný objem dešťové vody v intervalu jednoho roku Vd (3.3.1) se vyjádří 
z několika parametrů charakterizujících odvodňovanou plochu i oblast, ve které se zařízení 
nachází a kromě toho i další technické parametry zařízení.  

 Vd = A * Ψd * hr * η (3.3.1)   
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Základním parametrem odvodňované plochy je její velikost, respektive plocha jejího 
půdorysného průmětu A. Dalším neméně důležitým parametrem je součinitel využití srážkové 
povrchové vody Ψd, který závisí na sklonu a druhu povrchu této plochy. Čím větší sklon a 
celistvost a nepropustnost povrchu tím větší je výsledný odtok dešťové vody z povrchu. Tato 
závislost a druhy povrchů jsou shrnuty v následující tabulce 3.3.1. 

Tabulka 3.3.1 Součinitele využití srážkové povrchové vody [11] 

 

Co se týče charakteristiky oblasti, ve které se odvodňovaná plocha nachází tak je zastoupena 
průměrným ročním srážkovým normálem neboli ročním úhrnem srážek hr. Roční úhrn srážek 
je průměrnou hodnotou zpracovávanou českým hydrometeorologickým ústavem na základě 
dlouhodobých měření meteorologických stanic. Měření jsou ve finální podobě zpracovány do 
mapy oblastí podle ročního úhrnu srážek (Obr 3.3.1). Případně je v ČR hodnota dána 
tabulkově pro jednotlivé kraje. 

 
Obr. 3.3.1 Mapa ročních úhrnů srážek v ČR [4] 

Posledním členem potřebným pro výpočet průměrného zisku dešťové vody za rok je 
hydraulická účinnost filtru η. Hydraulickou účinnost filtru udávají výrobci okapových filtrů, 
filtračních šachet a filtračních košů. Obecně se tato účinnost pohybuje v rozmezí 0,9 - 0,95. 
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Roční potřeba provozní vody Qr (3.3.2) je závislá na počtu a druhu účelů využívání dešťové 
vody v objektu. A také na četnosti využívání vzhledem k účelu budovy.  

 Qr = n * d * (qwc + qpr + qukl) + Qzal * Azal (3.3.2) 

Pokud je dešťová voda využívána ke kropení zahrady, potom je pro tento účel měrnou 
jednotkou velikost její plochy Azal (podle DIN 1989-1 se hodnoty dělí ještě podle její 
propustnosti na lehkou a těžkou). 

Je-li dešťová voda v objektu využívaná pro další účely jako jsou splachování toalet, praní 
prádla nebo úklid, pak pro tyto druhy využití je měrnou jednotkou počet osob n, který připadá 
na využití zařízení.  

Co se týče provozní doby v objektech, je tato hodnota vyjádřena v provozních dnech d podle 
účelu budovy. Obytné budovy jsou uvažovány, že jsou provozované celoročně. Budovy 
sloužící k administrativním a či výrobním účelu jsou vztaženy na počet pracovních dní. 
Budovy ve školství na období, ve kterém probíhá výuka. Rekreační a jiné sezóně využívané 
budovy jsou závislé na počtu dnů trvání příslušné sezóny. 

Specifické potřeby vody q a Qzal jsou tabulkově dány dle DIN 1989-1 nebo prozatím 
upravené (Tabulka 3.3.2) dokud nevyjde oficiálně platný předpis. 

Tabulka 3.3.1 Součinitele využití srážkové povrchové vody [11] 

 

Nakonec se porovnají potřeba provozní vody Qr a množství získávané dešťové vody Vd. 

V případě, kdy je získávané množství dešťové vody větší než potřeba vody provozní Vd > Qr, 
pak dešťová voda zcela pokrývá potřebu provozní vody a realizace zařízení pro využívání 
dešťové vody je optimální. Nicméně zařízení pro doplňování vody z jiného zdroje např. pitné, 
musí být stále součástí zařízení a to pro nutnost pokrytí delších suchých období bez 
vydatnějších srážek. 
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V případě, kdy je potřeba provozní vody větší než získávané množství vody dešťové Qr > Vd, 
potom je dešťová voda z části doplňována pitnou vodou a provoz takového zařízení pro 
využívání dešťové vody není optimální. Realizace je i přes to možná, je ale třeba zvážit u 
některých odběrných míst uvažovaných pro napojení na provozní vodu zda je nenapojit na 
vodu pitnou a snížit tak potřebu provozní vody.  

Dalším možným výstupem výpočtu, který je požadovaný zejména investory, je doba 
návratnosti investice do zařízení pro využívání dešťové vody. V případě, kdy již známe výše 
uvedené údaje, zbývá zjistit cenu pitné vody nejlépe i s jejím současným vývojem, po návrhu 
zařízení na využívání dešťové vody zjistíme i pořizovací náklady na toto zařízení a dále při 
znalosti parametrů čerpadla a procentuální množství doplňované pitné vody i náklady 
provozní. Tato bilance je tedy v zásadě podíl pořizovacích a provozních nákladů na zařízení 
využívající dešťovou vodu a ceny stanoveného množství pitné vody nahrazené vodou 
provozní v hledaném časovém intervalu.   

A.3.4 Princip návrhu zařízení pro využívání dešťové vody 

Při návrhu zařízení pro využívání dešťové vody je třeba si nejprve určit systém zařízení 
vhodný pro konkrétní případ, pro který zařízení navrhujeme. V první řadě je to odvod 
přebytečné dešťové vody, zda je v našich podmínkách vhodné vsakování, v případě že tomu 
tak není, potom je důležité jestli jsme v dosahu vodního toku či jiných povrchových vod, kam 
bychom mohli dešťovou vodu regulovaně odvádět, či nakonec zvolit regulovaný odtok do 
stoky jednotné kanalizace. Je třeba zvážit umístění nádrže vzhledem k hladině vzduté vody a 
následně tedy případně v dalších krocích určit zabezpečení proti zpětnému vzdutí. Následuje 
návrh velikosti akumulační nádrže v závislosti na potřebě provozní vody v objektu. 
Navrhujeme-li akumulační nádrž zároveň jako nádrž retenční je vhodné její velikost 
navrhovat na součet retenčního a akumulačního objemu, z důvodu možnosti vzniku situace, 
kdy bude odběr provozní vody nulový a dojde k přítoku vody dešťové (např. během 
dovolené, mimo sezónu u sezonně využívaných objektů nebo v období prázdnin u budov pro 
vzdělání). Dále pak vhodný typ a umístění čerpání, tedy vybrat mezi možnostmi ponorného 
čerpadla umístěného v akumulační nádrži, dále klasického čerpadla nebo čerpací stanice 
umístěné v objektu. Základními parametry čerpadel dešťové vody jsou sací a výtlačná výška, 
zapínací a vypínací tlak a možný počet startů čerpadla za hodinu. Navrhnout saní jeho trasu a 
dimenzi, která pokud není stanovována empiricky podle výrobce tlakové stanice či čerpadla 
v závislosti na délce sání a sací výšce, je navrhována stejně jako následně rozvody provozní 
vody v objektu (výtlak) dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. Navrhnout 
doplňování vody přednostně z vlastního zdroje nebo pak pitné vody z řadu pro veřejnou 
potřebu. Ať už se jedná o kteroukoliv z těchto možností, musí být vždy zdroj pitné vody 
oddělen od vody provozní ochrannou jednotkou předepisovanou ČSN EN 1717 Ochrana proti 
znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu 
proti znečištění zpětným průtokem. Posledním zařízením navrhovaným na rozvodu provozní 
vody je tlaková expanzní nádoba na výtlaku čerpadla. Velikost expanzní nádoby je buďto 
přímo navrhovaná nebo, v případě typové sestavy s čerpadlem, minimálně posouzena její 
dostatečná velikost, která se odvíjí od parametrů čerpadla. 
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 Výpočet velikosti akumulační nádrže vychází ze vztahů 3.3.1 a 3.3.2, kdy konečná velikost 
užitného objemu nádrže bez ohledu na optimálnost využití zařízení se určí podle vztahu 3.4.1, 
kde 6% je hranice uvedená v DIN 1989-1 jako hodnota představující dostatečnou zásobu vody 
na 21 dní suchého bezdeštného období. 

 Vn = min (Qr; Vd) * 0,06 (3.4.1) 

Při návrhu čerpadla se zjistí potřebné parametry čerpadla jako průtok Q závisející na počtu a 
druhu výtoků napojených na rozvod provozní vody a dopravní výška čerpadla. Dopravní 
výška čerpadla H je obecně dána vztahem (3.4.2), charakterizována výškou geodetickou sací 
Hsg a výtlačnou Hvg a ztrátovou výškou sací Hsz a výtlačnou Hvz určenou z tlakové ztráty 
rozvodu provozní vody. Výrobcem, je pak stanovena charakteristika konkrétního čerpadla 
(Obr. 3.4.1), do které se vynesou příslušné parametry a odečtou se skutečné hodnoty dopravní 
výšky a průtoku poskytované čerpadlem pro danou síť. Tyto hodnoty se v grafu nachází 
v místě tzv. pracovního bodu, který leží na průsečíku charakteristiky čerpadla a 
charakteristiky sítě. Volba konkrétního čerpadla také závisí na jeho účinnosti η, která 
vypovídá o ekonomičnosti použití konkrétního čerpadla pro požadované hodnoty a v grafu je 
zobrazena křivkou účinnosti. Čerpadla s plynulou regulací otáček a tlakovým spínačem 
nejsou definovány, jako v předchozím případě, charakteristickou křivkou, ale 
charakteristickou oblastí, ve které jsou skutečné hodnoty totožné s hodnotami požadovanými.  

 H = Hsg + Hvg + Hsz + Hvz (3.4.2) 

 
Obr. 3.4.1 Charakteristika čerpadla 
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Návrh tlakové expanzní nádoby na výtlaku čerpadla úzce souvisí právě s návrhem a 
s parametry čerpadla. Mezi základní vlastnosti, určované výrobcem, je u každého čerpadla 
maximální počet startů za hodinu z. Tento údaj souvisí s výkonem čerpadla a může mít 
významný vliv na jeho životnost. Dalšími údaji, které nám poskytne výrobce čerpadla, a které 
nezbytně potřebujeme pro návrh, jsou tlakové rozhraní čerpadla, tedy hodnoty zapínacího a 
vypínacího tlaku pz a pv. Posledním údajem, který vyplývá z podkladů navrženého čerpadla, 
je střední průtok čerpadla Qč, není sice přímo zadaný, ale jeho hodnota je aritmetickým 
průměrem minimálního a maximálního průtoku Qčmin a Qčmax. Co se týče odběrných míst, ty 
jsou ve výpočtu zastoupeny hodnotou maximální hodinové potřeby vody Qh, vypočítané 
běžnou bilancí potřeby vody se vstupním údajem roční potřeby vody, získané z návrhu 
akumulační nádrže. Nakonec potřebujeme ještě znát tlak, na který je předhuštěna tlaková 
expanzní nádoba před uvedením do provozu pp, tento údaj stanový výrobce tlakové expanzní 
nádoby. Objem expanzní nádoby lze vypočítat dvěma způsoby podle vztahu mezi středním 
průtokem čerpadla a maximální hodinovou potřebou vody. Je-li jejich velikost taková že platí, 
Qč > 2 * Qh potom se pro návrh objemu tlakové expanzní nádoby použije vztah (3.4.3). 
Jestliže podmínka pro jeho použití neplatí a je pravda, že Qč < 2 * Qh potom se objem tlakové 
expanzní nádoby vyjádřen vztahem (3.4.4). V případě, že je velikost tlakové expanzní nádoby 
předem určena jako součást typového výrobku tlakové stanice, je nutné provést posudek pro 
konkrétní případ, pro který tuto stanici navrhujeme. 
  

 (3.4.3) 

 

 

 (3.4.4) 

 

A.3.5 Odvádění přebytečného množství dešťové vody 

Dešťové vody, které přitečou do akumulační nádrže, jsou akumulovány pouze v rámci 
užitného akumulovaného objemu. Každé další množství dešťových vod přitékající do 
akumulační nádrže musí být odváděno pře zápachový uzávěr. Po odvodu dešťových vod 
z akumulační nádrže nastává několik možností jejich likvidace řešené normou TNV 75 9011 
Hospodaření se srážkovými vodami. 

a) Vsakování srážkových vod 
b)  Retence a regulované odvádění srážkových vod do vod povrchových 
c)  Retence a regulované odvádění srážkových vod do jednotné kanalizace 

 



 

a) Vsakování, nebo také odvod srážkových vod do půdní
přednostně před ostatními variantami
podzemní vody a geologické poměry v
nezastavěné území a odvedeme dešťové vody mimo oblast, 
a ovlivníme tak stav podzemní vody a geologické poměry celkově.

Nicméně použití vsakování pro likvidaci srážkových vod je závislé na geologických 
poměrech a je z tohoto důvodu nutné nechat vypracovat geologický průzkum pro 
vsakování. Návrh vsakovacího zařízení a geologický průzkum pro vsakování řeší 
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
určení vhodnosti vsakování na pozemku, definovaná případná vhodná poloha vsakovacího 
zařízení na pozemku a koeficient vsaku, který je nutný pro návrh velikosti vsakovacího 
zařízení.  

Při návrhu vsakovacího zařízení je třeba určit velikost retenčního objemu
která musí být kratší než 72 hodin
koeficient vsaku, dále pak úhrn srážek při určité periodicitě a době trvání srážek, a nakonec 
velikost, jak odvodňované, tak vsakovací plochy.
myslet na vhodný bezpečnostní přepad vsakovacího zařízení buď na povrch poze
(neohrozíme-li žádný objekt zaplavením), nebo do jednotné kanalizace
vsakovacího zařízení na pozemku je třeba dodržet určitou vzdálenost od objektů a 
podzemních staveb, aby nedošlo k

Vsakovací zařízení mohou být buď nadzemní
zařízení může být řešeno buďto zatravněným průlehem 
zatravněnou vsakovacích nádrží. Výhodou je vsakování do půdy přes povrchovou 
humusovou vrstvu, která umožňuje sep
být koncipováno jako podzemní prostor vyplněný štěrkem nebo plastovými bloky
(Obr. 3.5.2), dále jako tunelový systém 
zařízení může být použito v kombinaci s
zařízení s regulovaným odtokem.

  Obr. 3.5.1 
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odvod srážkových vod do půdního prostředí, by mělo být využíváno 
před ostatními variantami. Jedná se totiž o řešení nejméně ovlivňující výskyt 

podzemní vody a geologické poměry v místě stavby. Tím, že zastavíme doposud 
nezastavěné území a odvedeme dešťové vody mimo oblast, zabráníme přirozenému vsaku 
a ovlivníme tak stav podzemní vody a geologické poměry celkově. 

Nicméně použití vsakování pro likvidaci srážkových vod je závislé na geologických 
tohoto důvodu nutné nechat vypracovat geologický průzkum pro 

Návrh vsakovacího zařízení a geologický průzkum pro vsakování řeší 
Vsakovací zařízení srážkových vod. Výstupem geologického 

určení vhodnosti vsakování na pozemku, definovaná případná vhodná poloha vsakovacího 
ku a koeficient vsaku, který je nutný pro návrh velikosti vsakovacího 

Při návrhu vsakovacího zařízení je třeba určit velikost retenčního objemu
která musí být kratší než 72 hodin. Podkladem pro návrh je jednak již zmiňovaný 

dále pak úhrn srážek při určité periodicitě a době trvání srážek, a nakonec 
velikost, jak odvodňované, tak vsakovací plochy. Při návrhu vsakovacího zařízení je třeba 
myslet na vhodný bezpečnostní přepad vsakovacího zařízení buď na povrch poze

li žádný objekt zaplavením), nebo do jednotné kanalizace
vsakovacího zařízení na pozemku je třeba dodržet určitou vzdálenost od objektů a 
podzemních staveb, aby nedošlo k jejich vyplavení vlivem vztlakové síly.

ení mohou být buď nadzemní, nebo podzemní. Nadzemní vsakovací 
zařízení může být řešeno buďto zatravněným průlehem (Obr. 3.5.1) 
zatravněnou vsakovacích nádrží. Výhodou je vsakování do půdy přes povrchovou 
humusovou vrstvu, která umožňuje separaci znečištění. Podzemní vsakovací zařízení
být koncipováno jako podzemní prostor vyplněný štěrkem nebo plastovými bloky

, dále jako tunelový systém (Obr. 3.5.3) nebo vsakovací šachta
zařízení může být použito v kombinaci s retenčním zařízením a sloužit jako vsakovací 

regulovaným odtokem. 

.1 Povrchová vsakovací nádrž nebo příkop [12]

by mělo být využíváno 
Jedná se totiž o řešení nejméně ovlivňující výskyt 

místě stavby. Tím, že zastavíme doposud 
zabráníme přirozenému vsaku 

Nicméně použití vsakování pro likvidaci srážkových vod je závislé na geologických 
tohoto důvodu nutné nechat vypracovat geologický průzkum pro 

Návrh vsakovacího zařízení a geologický průzkum pro vsakování řeší 
geologického průzkumu je 

určení vhodnosti vsakování na pozemku, definovaná případná vhodná poloha vsakovacího 
ku a koeficient vsaku, který je nutný pro návrh velikosti vsakovacího 

Při návrhu vsakovacího zařízení je třeba určit velikost retenčního objemu a dobu prázdnění 
. Podkladem pro návrh je jednak již zmiňovaný 

dále pak úhrn srážek při určité periodicitě a době trvání srážek, a nakonec 
Při návrhu vsakovacího zařízení je třeba 

myslet na vhodný bezpečnostní přepad vsakovacího zařízení buď na povrch pozemku 
li žádný objekt zaplavením), nebo do jednotné kanalizace. Při umístění 

vsakovacího zařízení na pozemku je třeba dodržet určitou vzdálenost od objektů a 
jejich vyplavení vlivem vztlakové síly. 

nebo podzemní. Nadzemní vsakovací 
(Obr. 3.5.1) nebo povrchovou 

zatravněnou vsakovacích nádrží. Výhodou je vsakování do půdy přes povrchovou 
araci znečištění. Podzemní vsakovací zařízení může 

být koncipováno jako podzemní prostor vyplněný štěrkem nebo plastovými bloky 
nebo vsakovací šachta. Vsakovací 

tenčním zařízením a sloužit jako vsakovací 

 
] 
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Obr. 3.5.2 Podzemní vsakovací objekt vyplněný bloky [13] 

 
  Obr. 3.5.3 Tunelový vsakovací objekt [6] 

 
 



 

 
b) Retence a regulované odvádění srážkových vod do vod povrchových je možné pouze 

v případě, že je dostupný systém veřejné kanalizace ústící do vodního toku nebo povrchové 
vodní nádrže nebo je-li tento recipient přímo dosažitelný z
posouzení je třeba provést studii proveditelnosti.
správcem vodního toku určen dovolený regulovaný odtok nejčastěji vztažený na jednotku 
plochy pozemku.  

Retence srážkových vod na pozemku je zajišťována retenční nádrží
využívání dešťových vod může být při vhodné konstrukci současně nádrží akumulační
Regulace odtoku je prováděna pomocí odtoku o malém průměru, škrtícím uzávěrem
(Obr. 3.5.4), vírovým regulátorem
slouží jako 100% záloha. 

  Obr. 3.5.4 Škrtící zařízení s nastavitelnou 
velikostí odtoku [13

Při návrhu retenčního zařízení je třeba u
návrh je jednak již zmiňovaný 
periodicitě a době trvání srážek, a 
retenčního zařízení je třeba myslet na vhodný 

Retenční zařízení mohou být buď 
budovy se retenční nádrže dále dělí na nadzemní a podzemní. Nadzemní
řešena jako stále zavodněná plocha na pozemku např. zahradní jezírko. Podzemní retenční 
nádrže mohou být stejně jako nádrže akumulační 
buďto samonosné nádrže slouží z velké části pro umístění do nez
nádrže k obetonování jsou pak již zatížitelné užitným zatížením
plastová skořepinová nádrž (Obr. 3.5.6) již vyplně
výkopu dobetonuje. Posledním
z jednotlivých těsněných skruží, nebo 
do zpevněných ploch. 
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vané odvádění srážkových vod do vod povrchových je možné pouze 
případě, že je dostupný systém veřejné kanalizace ústící do vodního toku nebo povrchové 

li tento recipient přímo dosažitelný z místa stavby. Pro toto 
rovést studii proveditelnosti. V případě, že je odtok proveditelný, je 

správcem vodního toku určen dovolený regulovaný odtok nejčastěji vztažený na jednotku 

srážkových vod na pozemku je zajišťována retenční nádrží
využívání dešťových vod může být při vhodné konstrukci současně nádrží akumulační
Regulace odtoku je prováděna pomocí odtoku o malém průměru, škrtícím uzávěrem

, vírovým regulátorem (Obr. 3.5.5) nebo pomocí dvojice čerpadel

 

nastavitelnou 
13] 

  Obr. 3.5.5 Vírový regulátor odtoku

 

 

zařízení je třeba určit velikost retenčního objemu
návrh je jednak již zmiňovaný dovolený regulovaný odtok, dále pak úhrn srážek při určité 
periodicitě a době trvání srážek, a nakonec velikost odvodňované plochy. Při návrhu 

zařízení je třeba myslet na vhodný způsob regulace odtoku. 

zařízení mohou být buď umístěná v budově, nebo přednostně vně budovy
budovy se retenční nádrže dále dělí na nadzemní a podzemní. Nadzemní

a jako stále zavodněná plocha na pozemku např. zahradní jezírko. Podzemní retenční 
stejně jako nádrže akumulační buď plastové, nebo betonové. Plastové 

samonosné nádrže slouží z velké části pro umístění do nezpevněných ploch nebo
obetonování jsou pak již zatížitelné užitným zatížením. Další variantou je 

plastová skořepinová nádrž (Obr. 3.5.6) již vyplněná výztuží, která se po umístění do 
Posledním typem jsou nádrže betonové, které se buď skládají 

jednotlivých těsněných skruží, nebo jsou betonovány přímo na stavbě a

vané odvádění srážkových vod do vod povrchových je možné pouze 
případě, že je dostupný systém veřejné kanalizace ústící do vodního toku nebo povrchové 

místa stavby. Pro toto 
případě, že je odtok proveditelný, je 

správcem vodního toku určen dovolený regulovaný odtok nejčastěji vztažený na jednotku 

srážkových vod na pozemku je zajišťována retenční nádrží, která v případě 
využívání dešťových vod může být při vhodné konstrukci současně nádrží akumulační. 
Regulace odtoku je prováděna pomocí odtoku o malém průměru, škrtícím uzávěrem 

nebo pomocí dvojice čerpadel, kdy jedno 

 

Vírový regulátor odtoku [14] 

rčit velikost retenčního objemu. Podkladem pro 
dále pak úhrn srážek při určité 

plochy. Při návrhu 

přednostně vně budovy. Vně 
budovy se retenční nádrže dále dělí na nadzemní a podzemní. Nadzemní nádrž může být 

a jako stále zavodněná plocha na pozemku např. zahradní jezírko. Podzemní retenční 
nebo betonové. Plastové 

pevněných ploch nebo 
. Další variantou je 

ná výztuží, která se po umístění do 
typem jsou nádrže betonové, které se buď skládají 

jsou betonovány přímo na stavbě a jsou použitelné i 
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  Obr. 3.5.6 Platová skořepinová nádrž k dobetonování [6] 

c) Retence a regulované odvádění srážkových vod do jednotné kanalizace, se provádí ve 
chvíli, kdy nelze využít předchozích dvou způsobů odvádění dešťových vod. V případě, že 
je využíváno retence a regulovaného odtoku do kanalizace, je správcem sítě určen 
dovolený regulovaný odtok nejčastěji vztažený na jednotku plochy pozemku.  

Retence srážkových vod na pozemku je zajišťována retenční nádrží, která v případě 
využívání dešťových vod může být při vhodné konstrukci současně nádrží akumulační. 
Regulace odtoku je stejně jako v předchozím případě prováděna pomocí odtoku o malém 
průměru, škrtícím uzávěrem (Obr. 3.5.4), vírovým regulátorem (Obr. 3.5.5) nebo pomocí 
dvojice čerpadel, kdy jedno slouží jako 100% záloha. 

Návrh retenční nádrže a druhy retenčních nádrží jsou identické, jako v předchozím případě, 
kdy jsou srážkové vody odváděny do vod povrchových. 
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A.4 ZÁVĚR 

Tématem teoretické části bylo využívání dešťové vody v objektu. Využívání dešťové vody je 
výhodné z důvodu snižování spotřeby pitné vody a to ať už z ekologických nebo častěji 
z ekonomických důvodů. Dešťová voda je v podstatě dobře využitelná díky relativně malému 
znečištění, které lze v dnešní době částečně odfiltrovat a dešťovou vodu jako vodu provozní 
využívat v budově. Využití provozní vody je omezeno na účely, u nichž se nevyžaduje 
hygienická nezávadnost, jako je splachování toalet, zalévání zahrady, praní prádla, mytí aut a 
úklid. Jedná se o zdroj s nerovnoměrnou zásobou vody, která je závislá na intenzitě srážek 
v konkrétním období. Z tohoto důvodu nemohou být odběrná místa v objektu napojená, která 
jsou napojena na rozvod provozní vody, závislá pouze na tomto zdroji, ale celé zařízení musí 
být vždy napojeno ještě na sekundární zdroj, kterým může být pitná voda z vlastního zdroje 
(přednostně) nebo pitná voda ze zdroje pro veřejnou potřebu. Při návrhu zařízení pro 
využívání dešťové vody je proto nutné dbát na zabránění kontaminaci pitné vody vodou 
provozní. Pro tento účel musí být doplňování pitné vody vždy opatřeno ochrannou jednotkou 
proti zpětnému nasátí. Není-li čerpadlo soustavy koncipováno jako čerpadlo s plynulou 
regulací otáček s tlakovým spínačem, kde stačí pouze malá expanzní nádoba, musí být na jeho 
výtlaku umístěna tlaková expanzí nádoba správně navržena tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému cyklování čerpadla a tím snížení jeho životnosti. Užitný akumulovaný objem 
využívané dešťové vody potřebný pro provoz zařízení, je určován na základě potřeby 
provozní vody a získávaném množství dešťové vody z odvodňované plochy v určité srážkové 
oblasti. Pro využívání dešťové vody je optimální, když je získávané množství dešťové vody 
větší než potřeba provozní vody v objektu. Odvádění přebytečného množství dešťové vody 
může být provedeno několika možnými variantami od vsakování přes regulovaný odvod do 
vod povrchových až po regulovaný odtok do jednotné kanalizace. Při regulovaném odvádění 
dešťových vod do jednotné kanalizace musí být zařízení pro využívání dešťové vody 
zabezpečeno proti zpětnému vzdutí. 
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B.1 BILANCE 

B.1.1 Bilance potřeby vody 

Dle vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) ve znění vyhlášek č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb. a č. 120/2011 Sb. 

Počet osob ........................................................................................................................ 22 osob 
Směrné číslo roční spotřeby (byt s tekoucí teplou vodou) ................................... 35 m3/os. a rok 
Počet provozních dní za rok ............................................................................................. 365 dní 
Součinitel denní nerovnoměrnosti ........................................................................................... 1,5 
Denní doba provozu ....................................................................................................... 24 hodin 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti ..................................................................................... 2,1 

Roční spotřeba  

Qr = qr * n = 35 * 22 = 770 m3/rok 

Průměrná denní potřeba  

Qp = Qr / d = 770 / 365 = 2110 l/den 

Maximální denní potřeba  

Qm = Qp * Kd = 2110 . 1,5 = 3165 l/den 

Maximální hodinová potřeba  

(Qm / t) * Kh = (3165 / 24) * 2,1 = 276,9 l/h 
 

B.1.2 Bilance potřeby teplé vody 
 

Dle ČSN EN 15316-3-1 

Počet osob ........................................................................................................................ 22 osob 
Směrné číslo denní potřeby TV (byt s tekoucí teplou vodou) ................................. 40 l/os. a den 
Počet provozních dní za rok ............................................................................................. 365 dní 

Průměrná denní potřeba TV  

VW,day = (VW,f,day * f) / 1000 = (40 * 22) / 1000 = 0,88 m3/den 

Roční potřeba TV 

VW,year = VW,day * d = 0,88 * 365 = 321,2 m3/rok 

Denní potřeba tepla pro ohřev TV  

QW,day = 4,182 * VW,day * (Θ W,del - Θ W,O) = 4,182 * 0,88 * (60 – 13,5) = 171,2 MJ/den 

Roční potřeba tepla pro ohřev TV 

QW,year = (QW,day * d) / 1000 = (171,2 * 365) / 1000 = 62,5 GJ/rok 
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B.1.3 Bilance odtoku odpadních vod 

Dle vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) ve znění vyhlášek č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb. a č. 120/2011 Sb. 

Dešťové: 

Odvodňované plochy: 
Počet osob ........................................................................................................................ 22 osob 
Směrné číslo roční spotřeby (byt s tekoucí teplou vodou) ................................... 35 m3/os. a rok 

 

 
 

Splaškové: 

Množství vypouštěných odpadních vod QW  se určí z roční spotřeby vody Qr 

Počet osob ........................................................................................................................ 22 osob 
Směrné číslo roční spotřeby (byt s tekoucí teplou vodou) ................................... 35 m3/os. a rok 

Roční spotřeba vody  

Qr = qr * n = 35 * 22 = 770 m3/rok 

Množství vypouštěných odpadních vod 

QW = Qr = 770 m3/rok 

Celkem: 

Objekt je napojen na přípojku jednotné kanalizace. Celkové odváděné množství je tedy 
součtem dešťových a splaškových odpadních vod. 

 QC = Qr + QW = 87,6 + 770 = 857,6 m3/rok 
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B.1.4 Bilance potřeby plynu 

Potřeba tepla počítaná denostupňovou metodou s hodnotami z TNI 73 0330. 

Plynový kondenzační kotel BUDERUS GB072 – 14 kW (spotřeba ZP 0,32-1,52 m3/h) slouží 
výhradně k vytápění objektu. 

Město .................................................................................................................................... Brno 
Venkovní výpočtová teplota ............................................................................................... -12 °C 
Délka otopného období  ................................................................................................... 232 dní 
Průměrná teplota během otopného období ......................................................................... 4,4 °C 
Tepelná ztráta objektu ..................................................................................................... 13,6 kW 
Průměrná vnitřní výpočtová teplota ................................................................................. 18,8 °C 

Potřeba tepla pro vytápění 

- Vytápěcí denostupně 

D = d * (tis - tes) = 232 * (18,8 - 4,4) = 3341 K.dny 

- Opravný součinitel 

ε = ei * et * ed = 0,85 * 0,9 * 1,0 = 0,765 

- Roční potřeba tepla pro vytápění 

QVYT,r = [ε / (ηo * ηr)] * [(24 * Qc * D) / (tis - te)] * 3,6 * 10-3 = 

          = [0,765 / (0,95 * 0,95)] * [(24 * 13,6 * 3341) / (18,8 - (-12))] * 3,6 * 10-3 =  

= 108,05 GJ/rok → 30,02 MWh/rok 

Celková potřeba tepla .......................................................................................... 30,02 MWh/rok 
Spalné teplo (pro oblast dáno distributorskou společností RWE) .......................... 10,7 kWh/m3  

Roční potřeba plynu 

QG = QVYT,r / QS = 30020 / 10,7 = 2805 m3/rok 
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B.2.1 KANALIZACE 

B.2.1.1 Návrh kanalizačního potrubí 

Průtok splaškových odpadních vod připojovacím potrubím 

Qww = k * √ ∑DU 

Návrh dimenze potrubí dle hydraulické kapacity 

Qmax > Qww          

 

Průtok splaškových odpadních vod odpadním potrubím 

Qww = k * √ ∑DU 

Návrh dimenze potrubí dle hydraulické kapacity 

Qmax > Qww          

 

Průtok dešťových odpadních vod odpadním potrubím 

Qr = i . A . C 

Návrh dimenze potrubí dle hydraulické kapacity 

Qmax > Qr           
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Průtok splaškových a dešťových odpadních vod svodným potrubím 

Qrw = Qww + Qc + Qp + Qo 

Návrh dimenze potrubí dle hydraulické kapacity 

Qmax > Qrw           

 



Dle ČSN 75 6261 a ČSN 75 9010

Hodnotu dovoleného odtoku srážkových vod z pozemku udává správce veřejné kanalizace dle Standard města Brna jako 10 l/s*ha.

Pro plochu pozemku 560 m2 je to tedy 0,56 l/s. Pro poměrnou část střechy je to 0,4 l/s zatím co pro zpevněnou plochu 0,16 l/s.

p hd qc S φ Sred Q0 tc Vr

[rok-1] [l/m2*tc] [l/m2*s] [m2] [-] [m2] [l/s] [min] [m3]

9,5 0,032 5 1,31
13,5 0,023 10 1,80
16,5 0,018 15 2,13
18,5 0,015 20 2,31
21,3 0,012 30 2,50
23,9 0,010 40 2,65
26,2 0,007 60 2,52
33,1 0,005 120 2,12
37,1 0,003 240 -0,16

0,2 151 1 151 0,4

B.2.1.2 Návrh retenčního objemu akumulační nádrže
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Průběh objemu vody v retenční nádrži

Vr = 0,06 * [qc * Ared -QO] * tc

qc = hd / tc

Navrhuji retenční nádrž o užitném retenčním objemu 2,65 m3
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B.2.1.3 Návrh přečerpávací stanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhuji kompaktní přečerpávací jednotku GRUNDFOS Multilift M.12.1.4 (4,57 l/s; 6,5 m). 
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B.2.1.4 Návrh čerpadla v podlahovém kanálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhuji nerezové ponorné čerpadlo GRUNDFOS Unilift KP 250 AV 1 (0,55 l/s; 7,01 m) s hladinovým 

spínačem. 
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B.2.1.5 Návrh čerpadel v čerpací šachtě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhuji 2x ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením GRUNDFOS SEG.40.09.2.1.502 (2,46 l/s; 

7,17 m) s elektronickým systémem přepínáním a spouštěním na základě snímání výšky hladiny.  



Dle ČSN 75 6261 a ČSN 75 9010

Retenční objem čerpací šachty než dojde k jejímu vyčerpání je 0,5 m3 účelem výpočtu je zjistit dobu po které bude sepnuto čerpání a čerpací šachta bude vyčerpána.

p hd qc S φ Sred Q0 tc Vr

[rok-1] [l/m2*tc] [l/m2*s] [m2] [-] [m2] [l/s] [min] [m3]

11,1 0,037 5 0,11
15,7 0,026 10 0,16
19,4 0,022 15 0,19
21,6 0,018 20 0,22
25,1 0,014 30 0,25
28,2 0,012 40 0,28
31 0,009 60 0,31

38,9 0,005 120 0,39
43,8 0,003 240 0,44
47,3 0,002 360 0,47

0100,40,1 25

B.2.1.6 Posouzení retenční schopnosti čerpací šachty
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Průběh objemu vody v retenční nádrži

47,3 0,002 360 0,47
48,6 0,002 480 0,49
49,3 0,001 600 0,49
50 0,001 720 0,50

52,2 0,001 1080 0,52
53,8 0,001 1440 0,54

Vr = 0,06 * [qc * Ared -QO] * tc

qc = hd / tc

Čerpací šachta bude vyčerpána zhruba po 12 hodinovém dešti.
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B.2.2 VODOVOD 

Dimenzování vnitřního vodovodu je na následujících stánkách zpracován do tabulek. Postup výpočtu 
užitý v tabulkách je v souladu s ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. V tabulkách jsou uvedeny 
výpočty pouze úseky vedené k nejvyššímu a nejvzdálenějšímu místu, pro které jsou počítány tlakové 
ztráty. Průměry potrubí ostatních úseků byly navrženy podle optimální rychlosti. 

Obecný postup výpočtů vyjádřený vzorci následně užitými v tabulce je následující: 

1) potrubí bylo v rámci projektu rozděleno na úseky 

2) stanovení výpočtového průtoku v jednotlivých úsecích QD [l/s] 

QD = √Σ(QAi
2 * ni)  

QAi – jmenovitý výtok jednotlivými druhy armatur a zařízení [l/s] 
ni – počet výtokových armatur stejného druhu 

3) předběžný návrh průměru potrubí d v jednotlivých úsecích podle rychlosti proudění v [m/s] 

v = QD / S  

S – plocha průřezu potrubí určená z předběžně navrženého průměru [m2] 
– rychlost musí být v hranicích daných normou pro konkrétní materiál potrubí (plastové potrubí 
0,5 - 3,0 m/s, optimálně 2,0 m/s) 

4) stanovení tlakových ztrát v přívodním potrubí Σ∆pRF 

∆pRF = R * l + ∆pF 

l – délka úseku [m] 
R – délková tlaková ztráta třením [kPa/m] 

tlakové ztráty místními odpory ∆pF [kPa] 

∆pF = Σζ * (v2/2000) * ρ (stanoveno bez výpočtu tabulkově z normy) 

ζ - součinitel místního odporu 
ρ – hustota vody [kg/m3] 

R = (λ/d) * (v2/2000) * ρ (stanoveno bez výpočtu tabulkově z normy) 

λ – součinitel tření v závislosti na Reynoldsově čísle Re udávající druh proudění 

Re = v * d) / ν 

ν – kinematická viskozita vody 

5) hydraulické posouzení navrženého přívodního potrubí. 

pdis > pminFL + ∆pe + ∆pWM + ∆pAP + ∆pRF 

pdis – dispoziční přetlak v místě napojení [kPa] 
pminFL – minimální požadovaný přetlak za posuzovanou výtokovou armaturou [kPa] 
∆pe – tlaková ztráta výškovým rozdílem místa napojení a posuzovaného výtoku [kPa] 
∆pWM - tlaková ztráta vodoměru [kPa] 
∆pAP - tlaková ztráta napojených zařízení, průtok. ohřívačů apod. [kPa] 
∆pRF – tlakové ztráty třením a místními odpory (R * l + ∆pF) [kPa] 

 



B.2.2.1 Dimenzování potrubí studené vodyB.2.2.1 Dimenzování potrubí studené vodyB.2.2.1 Dimenzování potrubí studené vodyB.2.2.1 Dimenzování potrubí studené vody
Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 obytné budovy (RD, BD, Admin.)Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 obytné budovy (RD, BD, Admin.)Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 obytné budovy (RD, BD, Admin.)
vlastnosti vody a potrubí:vlastnosti vody a potrubí:vlastnosti vody a potrubí:

kinematická viskozita 1,3E-06 n [m2.s-1] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10oC; 6,0E-7 pro 50oC)kinematická viskozita 1,3E-06 n [m2.s-1] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10oC; 6,0E-7 pro 50oC)kinematická viskozita 1,3E-06 n [m s ] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10 C; 6,0E-7 pro 50 C)
hydraulická drsnost 0,01 k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TUV)hydraulická drsnost 0,01 k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TUV)hydraulická drsnost 0,01 k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TUV)

Ztráta Výpočtový průtok Q =√Σ(Q 2·n ) Rozměry potrubí Ztráta 
Celk. Ztráta 

Výpočtový průtok QD=√Σ(QAi
2·ni) Rozměry potrubí

Délková 
Ztráta 
tlaku 

Celk. Ztráta 
Výpočtový průtok QD=√Σ(QAi ·ni) Rozměry potrubí

Délková 
Rychlost Délka tlaku 

Celk. 
ztráta 

Ztráta 
tlaku 

Délková 
ztráta tlaku 

Rychlost Délka 
SKWCU AP DJ VV-15 VV-20

Σξ místními 
ztráta 

světlost 
tlaku 

tloušťka vnější 
ztráta tlaku 

Rychlost 
proudění 

Délka 
úseku    

SKWCU AP DJ VV-15 VV-20

0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Σξ místními 

tlaku světlost 
tlaku 

třením   tloušťka ÚSEKY Q vnější 
ztráta tlaku 

třením       
proudění úseku    

0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Σξ

odpory 
tlaku světlost 

DN
třením   tloušťka 

stěny
ÚSEKY QD

vnější 
průměr

třením       
proudění 

v
úseku    

l0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 odpory 
R·l+∆pF

DN
třením   

R·lstěny
ÚSEKY QD průměr

třením       
R 

v l
∆pF

R·l+∆pF
DN R·lstěnyprůměr

Počet výtoků
R 

v l
∆pF

F
Počet výtoků

. -1 mm mm mm . -1 m . -1 kPa kPa kPa

FPočet výtoků
součin Q 2.n l.s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa kPa kPasoučin QAi

2.ni l.s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa kPa kPasoučin QAi .ni

1 1 11 1 1
8,5 13,61 14,990x 2,1314,2 16,6 1,601 0,65 1,385S1 S2 0,346 25

1 1 1
0,040 0,040 0,040

8,5 13,61 14,990x 2,1314,2 16,6 1,601 0,65 1,385S1 S2 0,346 25
0,040 0,040 0,040

8,5 13,61 14,990x 2,1314,2 16,6 1,601 0,65 1,385S1 S2 0,346 25
0,040 0,040 0,040

1 1 1 11 1 1 1
5,0 9,24 16,68516,6S2 S3 0,400 25 1,848 7,4442,70 2,757x 4,2

1 1 1 1
0,040 0,040 0,040 0,040

5,0 9,24 16,68516,6S2 S3 0,400 25 1,848 7,4442,70 2,757x 4,2
0,040 0,040 0,040 0,040

5,0 9,24 16,68516,6S2 S3 0,400 25 1,848 7,4442,70 2,757x 4,2
0,040 0,040 0,040 0,040

1 1 1 11 1 1 1
3,5 3,97 6,8495,4 1,133 3,40 0,84821,2S3 S4 0,400 32 x 2,8831 1 1 1

0,040 0,040 0,040 0,040 3,5 3,97 6,8495,4 1,133 3,40 0,84821,2S3 S4 0,400 32 x 2,8830,040 0,040 0,040 0,040 3,5 3,97 6,8495,4 1,133 3,40 0,84821,2S3 S4 0,400 32 x 2,8830,040 0,040 0,040 0,040
2 2 2 22 2 2 2

0,5 0,80 5,4451,574 4,644S4 S5 0,566 32 x 5,4 21,2 1,603 2,95
2 2 2 2

0,080 0,080 0,080 0,080 0,5 0,80 5,4451,574 4,644S4 S5 0,566 32 x 5,4 21,2 1,603 2,950,080 0,080 0,080 0,080 0,5 0,80 5,4451,574 4,644S4 S5 0,566 32 x 5,4 21,2 1,603 2,950,080 0,080 0,080 0,080
3 3 3 33 3 3 3

3,0 5,89 8,2662,265 2,37821,2 1,963 1,05S5 S6 0,693 32 x 5,4
3 3 3 3

0,120 0,120 0,120 0,120 3,0 5,89 8,2662,265 2,37821,2 1,963 1,05S5 S6 0,693 32 x 5,40,120 0,120 0,120 0,120 3,0 5,89 8,2662,265 2,37821,2 1,963 1,05S5 S6 0,693 32 x 5,4

4 4 4 44 4 4 4
3,0 4,32 5,494S6 S7 0,800 40 x 6,7 1,17526,6 1,440 1,20 0,980

4 4 4 4
0,160 0,160 0,160 0,160 3,0 4,32 5,494S6 S7 0,800 40 x 6,7 1,17526,6 1,440 1,20 0,9800,160 0,160 0,160 0,160 3,0 4,32 5,494S6 S7 0,800 40 x 6,7 1,17526,6 1,440 1,20 0,980

4 11 4 4 4 14 11 4 4 4 1
2,0 3,68 4,597x 6,7 26,6 1,523 0,914S7 S8 1,023 1,842 0,6040

0,160 0,248 0,160 0,160 0,160 0,160
2,0 3,68 4,597x 6,7 26,6 1,523 0,914S7 S8 1,023 1,842 0,6040

0,160 0,248 0,160 0,160 0,160 0,160
2,0 3,68 4,597x 6,7 26,6 1,523 0,914S7 S8 1,023 1,842 0,6040

0,160 0,248 0,160 0,160 0,160 0,160
4 11 4 4 4 1 14 11 4 4 4 1 1

3,5 6,57 9,403S8 S9 1,043 40 x 6,7 2,83526,6 1,877 1,80 1,575
4 11 4 4 4 1 1

0,160 0,248 0,160 0,160 0,160 0,040 0,160
3,5 6,57 9,403S8 S9 1,043 40 x 6,7 2,83526,6 1,877 1,80 1,575

0,160 0,248 0,160 0,160 0,160 0,040 0,160
3,5 6,57 9,403S8 S9 1,043 40 x 6,7 2,83526,6 1,877 1,80 1,575

0,160 0,248 0,160 0,160 0,160 0,040 0,160
7 11 7 7 7 1 17 11 7 7 7 1 1

3,422 9,0 12,86 16,28333,4 1,429 4,70 0,728S9 S10 1,252 50 x 8,3
7 11 7 7 7 1 1

0,280 0,248 0,280 0,280 0,280 0,040 0,160
3,422 9,0 12,86 16,28333,4 1,429 4,70 0,728S9 S10 1,252 50 x 8,3

0,280 0,248 0,280 0,280 0,280 0,040 0,160
3,422 9,0 12,86 16,28333,4 1,429 4,70 0,728S9 S10 1,252 50 x 8,3

0,280 0,248 0,280 0,280 0,280 0,040 0,160
11 11 11 11 11 1 111 11 11 11 11 1 1

2,622 3,0 5,09 7,70933,4 1,696 2,65 0,989S10 S11 1,486 50 x 8,3
11 11 11 11 11 1 1

0,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,160
2,622 3,0 5,09 7,70933,4 1,696 2,65 0,989S10 S11 1,486 50 x 8,30,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,160
2,622 3,0 5,09 7,70933,4 1,696 2,65 0,989S10 S11 1,486 50 x 8,3

0,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,160
11 11 11 11 11 1 211 11 11 11 11 1 2

1,580 4,3 7,55 9,13233,4 1,756 1,50 1,054S11 S12 1,539 50 x 8,3
11 11 11 11 11 1 2

0,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,320
1,580 4,3 7,55 9,13233,4 1,756 1,50 1,054S11 S12 1,539 50 x 8,3

0,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,320
1,580 4,3 7,55 9,13233,4 1,756 1,50 1,054S11 S12 1,539 50 x 8,3

0,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,320

11 11 11 11 11 1 211 11 11 11 11 1 2
8,826 22,07,45 1,18532,6 1,843S12 S13 1,539 40 x 3,7 40,55 49,381

0,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,320
8,826 22,07,45 1,18532,6 1,843S12 S13 1,539 40 x 3,7 40,55 49,381

0,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,320
11 11 11 11 11 1 211 11 11 11 11 1 2

0,592 0,0 0,00 0,59232,6 1,843 0,50 1,185S13 S14 1,539 40 x 3,7
11 11 11 11 11 1 2

0,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,320
0,592 0,0 0,00 0,59232,6 1,843 0,50 1,185S13 S14 1,539 40 x 3,7

0,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,3200,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,320
11 11 11 11 11 1 211 11 11 11 11 1 2

4,976 15,54,20 1,18532,6 1,843S14 S15 1,539 40 x 3,7 28,57 33,548
11 11 11 11 11 1 2

0,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,320
4,976 15,54,20 1,18532,6 1,843S14 S15 1,539 40 x 3,7 28,57 33,548

0,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,320
4,976 15,54,20 1,18532,6 1,843S14 S15 1,539 40 x 3,7 28,57 33,5480,440 0,248 0,440 0,440 0,440 0,040 0,320



B.2.2.2 Dimenzování potrubí požární vodyB.2.2.2 Dimenzování potrubí požární vody
Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5456 (RD, BD, Admin.)

B.2.2.2 Dimenzování potrubí požární vody
Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5456 (RD, BD, Admin.)Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5456 (RD, BD, Admin.)
vlastnosti vody a potrubí:vlastnosti vody a potrubí:vlastnosti vody a potrubí:

kinematická viskozita 1,3E-06 n [m2.s-1] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10oC; 6,0E-7 pro 50oC)kinematická viskozita 1,3E-06 n [m2.s-1] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10oC; 6,0E-7 pro 50oC)kinematická viskozita 1,3E-06 n [m s ] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10 C; 6,0E-7 pro 50 C)
hydraulická drsnost 0,01 (1,0)    k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TUV)hydraulická drsnost 0,01 (1,0)    k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TUV)hydraulická drsnost 0,01 (1,0)    k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TUV)

Ztráta Výpočtový průtok Q =ÖS(Q 2·n ) Délková Ztráta 
Celk. Ztráta Výpočtový průtok QD=ÖS(QAi

2·ni) Rozměry potrubí Délková Ztráta 
tlaku 

Celk. Ztráta Výpočtový průtok QD=ÖS(QAi ·ni) Rozměry potrubí Délková 
ztráta Rychlost Délka tlaku 

Celk. 
ztráta 

Ztráta 
tlaku 

ztráta Rychlost Délka 
SKWCU AP DJ VV-15 VV-20HASIL-19

Σξ
tlaku 

místními 
ztráta tlaku 

ztráta 
tlaku 

Rychlost 
proudění 

Délka 
úseku    

SKWCU AP DJ VV-15 VV-20HASIL-19

Σξ místními 
ztráta 
tlaku 

tlaku 
třením   tloušťka světlost 

Q
vnější tlaku proudění úseku    

SKWCU AP DJ VV-15 VV-20HASIL-19

0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,52
Σξ místními 

odpory 
tlaku třením   tloušťka světlost 

ÚSEKY QD
vnější tlaku 

třením       
proudění 

v
úseku    

l0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,52 odpory 
tlaku 

R·l+∆p
třením   

R·lstěny DN
ÚSEKY QD průměr třením       v l0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,52 odpory 

∆p
R·l+∆pFR·lstěny DNprůměr

Počet výtoků
třením       

R 
v l

∆pF
R·l+∆pFR·l

Počet výtoků R ∆pF
2

Počet výtoků R 

l.s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa kPa kPasoučin QAi
2.ni l.s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa kPa kPasoučin QAi .ni l s m s kPa m

1
Ai i

1
3,5 3,71 12,4671,46025 1,059 6,00x 8,759S1 S2 0,520

1
0,520

3,5 3,71 12,4671,46025 1,059 6,00x 8,759S1 S2 0,520
0,520

3,5 3,71 12,4671,46025 1,059 6,00x 8,759S1 S2 0,520
0,520

22
14,0 18,10 21,695S2 S3 1,040 1,293 3,5912,35 1,528x 32

2
1,040

14,0 18,10 21,695S2 S3 1,040 1,293 3,5912,35 1,528x 32
1,040

14,0 18,10 21,695S2 S3 1,040 1,293 3,5912,35 1,528x 32
1,040

22
4,377 22,07,45 0,58832,6 1,246S3 S4 1,040 40 x 3,7 27,41 31,788

1,040
4,377 22,07,45 0,58832,6 1,246S3 S4 1,040 40 x 3,7 27,41 31,788

1,040
22

0,2940,50 0,588 0,294S5 S6 1,040 40 x 3,7 32,6 1,246
2

1,040
0,2940,50 0,588 0,294S5 S6 1,040 40 x 3,7 32,6 1,246

1,040
0,2940,50 0,588 0,294S5 S6 1,040 40 x 3,7 32,6 1,246

1,040

22
2,468 15,54,20 0,58832,6 1,246S6 S7 1,040 40 x 3,7 19,31 21,780

2
1,040

2,468 15,54,20 0,58832,6 1,246S6 S7 1,040 40 x 3,7 19,31 21,780
1,040

2,468 15,54,20 0,58832,6 1,246S6 S7 1,040 40 x 3,7 19,31 21,780
1,040

Σ 88,0Σ 88,0Σ 88,0
B.2.2.3 Posouzení rozvodu požární vodyB.2.2.3 Posouzení rozvodu požární vodyB.2.2.3 Posouzení rozvodu požární vody

 ∆p  = součet tlakových ztrát nejvzdálenějšího úseku (požární hydrant 3.NP)     h * ϱ * g ∆pRF = součet tlakových ztrát nejvzdálenějšího úseku (požární hydrant 3.NP)     h * ϱ * g∆p  = 
 ∆pRF = součet tlakových ztrát nejvzdálenějšího úseku (požární hydrant 3.NP)     h * ϱ * g

1000
∆pe = 

1000
∆pe = 

1000
 ∆pRF = S7-S1 9,3 * 999,7 * 9,81 ∆pRF = S7-S1 9,3 * 999,7 * 9,81

∆pe = RF

1000
∆pe = 

1000e

 ∆pRF = 88,0 kPa ∆p  = 91,2 kPa
 ∆pRF = 88,0 kPa ∆pe = 91,2 kPa∆pe = 91,2 kPa

p  > p  + ∆p  + ∆p  + ∆p  + ∆ppdis > pminFL + ∆pe + ∆pWM + ∆pAP + ∆pRFpdis > pminFL + ∆pe + ∆pWM + ∆pAP + ∆pRF

500 > 200 + 91,2 + 20 + 0 + 88,0500 > 200 + 91,2 + 20 + 0 + 88,0500 > 200 + 91,2 + 20 + 0 + 88,0

500 > 399,2 =>  VYHOVUJE500 > 399,2 =>  VYHOVUJE



B.2.2.4 Dimenzování potrubí provozní vodyB.2.2.4 Dimenzování potrubí provozní vody
Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5456 (RD, BD, Admin.)

B.2.2.4 Dimenzování potrubí provozní vody
Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5456 (RD, BD, Admin.)Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5456 (RD, BD, Admin.)
vlastnosti vody a potrubí:vlastnosti vody a potrubí:vlastnosti vody a potrubí:

2. -1 o okinematická viskozita 1,3E-06 n [m2.s-1] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10oC; 6,0E-7 pro 50oC)kinematická viskozita 1,3E-06 n [m2.s-1] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10oC; 6,0E-7 pro 50oC)kinematická viskozita 1,3E-06 n ………………………………………….
hydraulická drsnost 0,01 k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TUV)hydraulická drsnost 0,01 k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TUV)hydraulická drsnost 0,01 k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TUV)

Výpočtový průtok Q =√Σ(Q 2·n ) Rozměry potrubí Délková 
Ztráta Celk. Ztráta 

Výpočtový průtok QD=√Σ(QAi
2·ni) Rozměry potrubí Délková Ztráta Celk. Ztráta 

Výpočtový průtok QD=√Σ(QAi ·ni) Rozměry potrubí Délková 
ztráta Rychlost Délka 

Ztráta 
tlaku 

Celk. 
ztráta 

Ztráta 
tlaku 

ztráta Rychlost Délka 
SKWCU MN DJ B VV-20

Σξ
tlaku ztráta tlaku 

ztráta 
tlaku 

Rychlost 
proudění 

Délka 
úseku    

SKWCU MN DJ B VV-20

Σξ
tlaku 

místními 
ztráta 
tlaku světlost 

tlaku 
třením   tloušťka vnější tlaku proudění úseku    

SKWCU MN DJ B VV-20

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4
Σξ místními tlaku světlost třením   tloušťka 

ÚSEKY QD
vnější tlaku 

třením       
proudění 

v
úseku    

l0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 místními 
odpory ∆p

tlaku 
R·l+∆p

světlost 
DN

třením   
R·l

tloušťka 
stěny

ÚSEKY QD
vnější 

průměr třením       v l0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4
odpory ∆pF R·l+∆pF

DN R·lstěnyD průměr třením       
R 

v l
odpory ∆pF R·l+∆pF

DN R·lstěnyprůměr
Počet výtoků R Počet výtoků R 

l.s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa kPa kPasoučin Q 2.n l.s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa kPa kPasoučin QAi
2.ni l s mm mm mm m s m kPa m kPa kPa kPasoučin QAi .ni

11
24,0 35,08 44,813x 2,4103,4 13,2 1,461 4,04 9,737U1 U2 0,200 20

0,040
24,0 35,08 44,813x 2,4103,4 13,2 1,461 4,04 9,737U1 U2 0,200 20

0,040
22

0,5 1,03 12,69413,2U2 U3 0,283 20 2,067 11,6612,60 4,485x 3,4
2

0,080
0,5 1,03 12,69413,2U2 U3 0,283 20 2,067 11,6612,60 4,485x 3,4

0,080
0,5 1,03 12,69413,2U2 U3 0,283 20 2,067 11,6612,60 4,485x 3,4

0,080
33

0,5 0,80 6,3404,2 1,601 2,60 2,13116,6U3 U4 0,346 25 x 5,540
3

0,120 0,5 0,80 6,3404,2 1,601 2,60 2,13116,6U3 U4 0,346 25 x 5,540
0,120 0,5 0,80 6,3404,2 1,601 2,60 2,13116,6U3 U4 0,346 25 x 5,5400,120

44
19,7 36,41 81,6532,757 45,243U4 U5 0,400 25 x 4,2 16,6 1,848 16,41

4
0,160 19,7 36,41 81,6532,757 45,243U4 U5 0,400 25 x 4,2 16,6 1,848 16,410,160 19,7 36,41 81,6532,757 45,243U4 U5 0,400 25 x 4,2 16,6 1,848 16,41

77
6,0 14,67 25,3454,562 10,67616,6 2,445 2,34U4 U6 0,529 25 x 4,20,280 6,0 14,67 25,3454,562 10,67616,6 2,445 2,34U4 U6 0,529 25 x 4,2

0,280 6,0 14,67 25,3454,562 10,67616,6 2,445 2,34U4 U6 0,529 25 x 4,2

1111
2,0 3,76 7,759U3 U7 0,663 32 x 5,4 4,00021,2 1,879 1,91 2,0940,440 2,0 3,76 7,759U3 U7 0,663 32 x 5,4 4,00021,2 1,879 1,91 2,0940,440

11 111 111 1
18,5 40,60 43,835x 5,4 21,2 2,768 3,239U7 U8 0,775 2,194 1,17320,440 0,160
18,5 40,60 43,835x 5,4 21,2 2,768 3,239U7 U8 0,775 2,194 1,1732

0,440 0,160

25 x 4,2 16,625 x 4,2 16,6

Σ 222,44Σ 222,44Σ 222,44Σ 222,44



B.2.2.5 Dimenzování potrubí teplé vodyB.2.2.5 Dimenzování potrubí teplé vodyB.2.2.5 Dimenzování potrubí teplé vody
Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5456 (RD, BD, Admin.)Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5456 (RD, BD, Admin.)
vlastnosti vody a potrubí:vlastnosti vody a potrubí:vlastnosti vody a potrubí:

kinematická viskozita 6,0E-07 n [m2.s-1] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10oC; 6,0E-7 pro 50oC)kinematická viskozita 6,0E-07 n [m2.s-1] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10oC; 6,0E-7 pro 50oC)kinematická viskozita 6,0E-07 n [m s ] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10 C; 6,0E-7 pro 50 C)
hydraulická drsnost 0,01 k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TUV)hydraulická drsnost 0,01 k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TUV)hydraulická drsnost 0,01 k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TUV)

2 Ztráta Výpočtový průtok QD=√Σ(QAi
2·ni) Rozměry potrubí Délková Ztráta 

Celk. Ztráta 
Výpočtový průtok QD=√Σ(QAi ·ni) Rozměry potrubí Délková 

tlaku 
Celk. Ztráta D Ai i

ztráta Rychlost Délka 
SKU

tlaku 
ztráta tlaku 

ztráta Rychlost Délka 
SKWCU AP DJ VV-15 VV-20

Σξ místními 
ztráta 

světlost 
tlaku 

tloušťka vnější tlaku proudění úseku    
SKWCU AP DJ VV-15 VV-20

0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Σξ místními 

tlaku světlost třením   tloušťka 
ÚSEKY Q vnější tlaku proudění úseku    

0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 odpory 
tlaku světlost 

DN
třením   tloušťka 

stěny
ÚSEKY QD

vnější 
průměr třením       v l0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 odpory 

R·l+∆pF
DN R·lstěny

ÚSEKY QD průměr třením       v l
∆pF

R·l+∆pF
DN R·lstěnyprůměr

Počet výtoků R ∆pF
F

Počet výtoků R 
. -1 mm mm mm . -1 m . -1 kPa kPa kPa

Počet výtoků

součin Q 2.n l.s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa kPa kPasoučin QAi
2.ni l.s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa kPa kPasoučin QAi .ni

1 1 11 1 1
7,0 11,20 12,120x 1,8324,2 16,6 1,601 0,50 0,916T1 T2 0,346 25

1 1 1
0,040 0,040 0,040

7,0 11,20 12,120x 1,8324,2 16,6 1,601 0,50 0,916T1 T2 0,346 25
0,040 0,040 0,040

7,0 11,20 12,120x 1,8324,2 16,6 1,601 0,50 0,916T1 T2 0,346 25
0,040 0,040 0,040

1 11 1
7,0 14,47 26,32913,2T2 T3 0,283 20 2,067 11,8613,05 3,889x 3,4

1 1
0,040 0,040

7,0 14,47 26,32913,2T2 T3 0,283 20 2,067 11,8613,05 3,889x 3,4
0,040 0,040

7,0 14,47 26,32913,2T2 T3 0,283 20 2,067 11,8613,05 3,889x 3,4
0,040 0,040

11
5,0 7,31 8,5473,4 1,461 0,60 2,06513,2T3 T4 0,200 20 x 1,239

1
0,040 5,0 7,31 8,5473,4 1,461 0,60 2,06513,2T3 T4 0,200 20 x 1,2390,040 5,0 7,31 8,5473,4 1,461 0,60 2,06513,2T3 T4 0,200 20 x 1,2390,040

32 x 3,5 2532 x 3,5 2532 x 3,5 25

Σ 47,0Σ 47,0
B.2.2.6 Návrh vodoměru

Σ 47,0
B.2.2.6 Návrh vodoměruB.2.2.6 Návrh vodoměruB.2.2.6 Návrh vodoměru

Domovní vodoměr: Q  = QDomovní vodoměr: QW = QDDomovní vodoměr: QW = QD

Q  = 1,539 l/s = 5,54 m3/h → Q  = 3,5 m3/h (Q  = 7 m3/h)QW = 1,539 l/s = 5,54 m3/h → Qn = 3,5 m3/h (Qmax = 7 m3/h)QW = 1,539 l/s = 5,54 m /h → Qn = 3,5 m /h (Qmax = 7 m /h)

Bytové vodoměry: QW = QD-SV (Q D-UV )Bytové vodoměry: QW = QD-SV (Q D-UV )W D-SV D-UV

Q  = 0,4 (0,15)  l/s = 1,44 (0,54)  m3/h → Q  = 1,5 m3/hQW = 0,4 (0,15)  l/s = 1,44 (0,54)  m3/h → Qn = 1,5 m3/hQW = 0,4 (0,15)  l/s = 1,44 (0,54)  m /h → Qn = 1,5 m /h

B.2.2.7 Posouzení rozvodu v objektuB.2.2.7 Posouzení rozvodu v objektuB.2.2.7 Posouzení rozvodu v objektu

 ∆p  = součet tlakových ztrát nejvzdálenějšího úseku (TV - dřez v kuchyni 3.NP)     h * ϱ * g ∆pRF = součet tlakových ztrát nejvzdálenějšího úseku (TV - dřez v kuchyni 3.NP)     h * ϱ * g∆p  = 
 ∆pRF = součet tlakových ztrát nejvzdálenějšího úseku (TV - dřez v kuchyni 3.NP)     h * ϱ * g

    je tedy třba sečíst ztráty úseků studené vody vedoucí do ohříváku 1000
∆pe = 

    je tedy třba sečíst ztráty úseků studené vody vedoucí do ohříváku 1000
∆pe = 

    je tedy třba sečíst ztráty úseků studené vody vedoucí do ohříváku 1000
    a odtud úseky TV až k dřezu 10,75 * 999,7 * 9,81    a odtud úseky TV až k dřezu 10,75 * 999,7 * 9,81∆p  =     a odtud úseky TV až k dřezu 10,75 * 999,7 * 9,81

1000
∆pe = 

1000
∆pe = 

1000
 ∆p  = S15-S1 + T4-T1 ∆pRF = S15-S1 + T4-T1

∆p  = 105,4 kPa
 ∆pRF = S15-S1 + T4-T1
 ∆p  = 188,4 + 47,0 ∆pe = 105,4 kPa ∆pRF = 188,4 + 47,0 ∆pe = 105,4 kPa ∆pRF = 188,4 + 47,0
 ∆p  = 235,4 kPa ∆pRF = 235,4 kPa ∆pRF = 235,4 kPa

p  > p  + ∆p  + ∆p  + ∆p  + ∆ppdis > pminFL + ∆pe + ∆pWM + ∆pAP + ∆pRFpdis > pminFL + ∆pe + ∆pWM + ∆pAP + ∆pRF

500 > 100 + 105,4 + 40 + 0 + 235,4500 > 100 + 105,4 + 40 + 0 + 235,4500 > 100 + 105,4 + 40 + 0 + 235,4

500 > 480,8 =>  VYHOVUJE500 > 480,8 =>  VYHOVUJE500 > 480,8 =>  VYHOVUJE
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2.2.8 Potřeba provozní vody 

Počet osob v objektu ................................................................................................................ 22 
Zalévaná plocha zahrady ................................................................................................... 200 m2  
Půdorysný průmět sběrné plochy ...................................................................................... 151 m2 
Odtokový součinitel (tašková střecha s nepropustnou horní vrstvou) .................................... 0,9 
Účinnost filtru ......................................................................................................................... 0,9 
Dlouhodobý srážkový normál (Brno, Horní Heršpice) ...................................... 600 mm/m2*rok 

 

Obr. mapa ročních úhrnů srážek v ČR[1] 

Potřeba zařízeních využívající provozní vodu:  
WC ............................................................................................................................. 24 l/os*den 
Zalévání zahrady ....................................................................................................... 60 l/m2*rok 

Roční potřeba provozní vody 
Qr = qwc * n * d + Qzal * Azal = 24 * 22 * 365 + 60 * 200 = 204 700 l 

Průměrný roční nátok srážkové povrchové vody 
Vd = A * ψd * hr * η = 151 * 0,9 * 600 * 0,9 = 73 400 l 

Efektivní objem akumulační nádrže (zásoba vody na cca 21 dní bezdeštného období)  
Vn = min (Qr; Vd) * 0,06 = 73 400 * 0,06 = 4 400 l = 4,4 m3 

Potřeba provozní vody je větší než nátok srážkové vody. Dešťová voda pokryje cca 36% 
spotřeby pro zvolený účel. V tomto objektu využívání srážkové vody není optimální. 
 
Zdroje: 
1. GLYNWED s.r.o. [online]. © 2000-2014 [cit. 2013-12-13]. Dostupné z: 

http://www.glynwed.cz/  
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B.2.2.9 Návrh automatické tlakové stanice 

Sací výška ............................................................................................................................ 2,2 m 

Výtlačná výška  ................................................................................................................... 8,7 m 

Sací ztrátová výška  ........................................................................................................... 1,35 m 

Výtlačná ztrátová výška  ................................................................................................... 22,7 m 

Průtok  ........................................................................................................................... 2,79 m
3
/h 

Charakteristika automatické tlakové stanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenze sacího potrubí 
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Navrhuji automatickou tlak. stanici s čerpadlem ECORAIN ESSENTIAL (2,90 l/s; 33,2 m). 

Výpočet objemu expanzní nádoby za automatickou tlak. stanicí (ATS) provozní vody 

Roční potřeba vody ....................................................................................................... 204 700 l 

Max. počet zap./vyp. čerpadla ............................................................................................. 60 h
-1

 

Minimální průtok ............................................................................................................... 600 l/h 

Maximální průtok ............................................................................................................ 4800 l/h 

Zapínací tlak .................................................................................................................... 200 kPa 

Vypínací tlak ................................................................................................................... 400 kPa 

Předhuštění tlak. nádoby ................................................................................................. 150 kPa 

Výpočet potřeby vody 

- průměrná denní  Qp = Qr / d = 204700 / 365 = 561 l/h 

- maximální denní   Qm = Qp * Kd = 561 * 1,5 = 841 l/h 

- maximální hodinová  Qh = (Qm * Kh) / t = (841 * 2,1) / 24 = 75 l/h 

Střední průtok čerpadla 

 
Objem tlakové nádoby 

 
Navrhuji expanzní nádobu Reflex refix DD o objemu 8 l. 
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B.2.3 PLYNOVOD 

B.2.3.1 Dimenzování potrubí plynovodní přípojky 

V objektu se nachází pouze jeden plynový spotřebič, a sice plynový kondenzační kotel 

BUDERUS GB072. 

- maximální spotřeba plynu  ................................................................................... 1,52 m
3
/h 

- délka přípojky  ........................................................................................................... 5,1 m 

- počáteční pracovní přetlak plynu  .......................................................................... 100 kPa 

- koncový pracovní přetlak plynu  .............................................................................. 95 kPa 

Vnitřní průměr potrubí D [mm] 

 

Vypočítaný průměr je menší než minimální průměr potrubí STL přípojky → navrhuji potrubí 

HDPE 100 25x3,0 SDR11 

- maximální spotřeba plynu  ............................................................................. 4,22*10
-4

 m
3
/s 

- plocha navrženého průřezu  ........................................................................... 2,84*10
-4

 m
2
 

Střední rychlost proudění plynu v potrubí [m/s] 

v = Q / S = 4,22*10
-4

 / 2,84*10
-4

 = 1,49 m/s < 20 m/s 

výsledná rychlost je menší než maximální dovolená → VYHOVUJE 

 

B.2.3.2 Dimenzování potrubí vnitřního plynovodu 

V objektu se nachází pouze jeden plynový spotřebič, a sice plynový kondenzační kotel 

BUDERUS GB072. 

- maximální spotřeba plynu  ................................................................................... 1,52 m
3
/h 

- délka úseku od HUP po spotřebič (bez stoupaček) .................................................. 23,6 m 

- součet ekvivalentních délek ........................................................................................ 15 m 

- dovolený ztrátový tlak  ........................................................................................... 100 kPa 

Redukovaný odběr plynu Vr  [m
3
/h] 

Vr = K1 * V1 + K2 * V2 + K3 * V3 = 0 * 0 + 0 * 0 + 1 * 1,52 = 1,52 m
3
/h 

Ztráta tlaku v ležatém potrubí domovního plynovodu ∆pL [Pa/m] 

∆pL = ∆pc / (L + Σle) = 100 / (23,6 + 15) = 2,59 Pa/m 

Dle příslušné tabulky v TPG 704 01 - ∆p = 2 Pa/m; V = 2,34 m
3
/h → navrhuji potrubí 

venkovní rozvod z HDPE 100 32x3,0 SDR11 a vnitřní rozvod z černých ocelových bezešvých 

trub DN20. 
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C.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C.1.1 Úvod 

Projekt řeší vnitřní kanalizaci, vnitřní vodovod, vnitřní plynovod a jejch přípojky 
novostavby bytového domu v Brně, Horních Heršpicích v ulici Rajhradská na p.č. 1208/2. 
Jako podklad pro vypracování sloužila stavební dokumentace dané budovy, situace 
s inženýrskými sítěmi silových kabelů, sdělovacích kabelů, plynovodních potrubí, vodovodů a 
kanalizací a informace od jejich provozovatelů, aktuálně platná legislativa ČR a pokyny 
výrobců.  

Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky městského úřadu, stavebního úřadu a 
zásady bezpečnosti práce. 

C.1.2 Množství odpadních vod 
  

a) Splaškové odpadní vody (potřeba vody) 

Předpoklad:  22 osob (rodinný nebo bytový dům 96 l / os. a den) 

Průměrná denní potřeba 22 * 96 =    2110 l/den 

Maximální denní potřeba 2110 * 1,5 =   3165 l/den 

Maximální hodinová potřeba 2970 / 24 * 2,1 =  276,9 l/h 

Roční spotřeba 2110 * 365 =     770 m3/rok 

b) Srážkové odpadní vody 

Roční srážkový úhrn 600 mm/rok 

Odvodňované plochy:  střecha 151m2 (C = 1); zpevněná plocha 25m2 (C = 0,4) 

Množství dešť. vod 151 * 1 * 0,6 + 25 * 0,4 * 0,6 =  96,6 m3/rok 

c) Odpadní vody celkem 

Roční množství odpad. vod 770 + 96,6 =   866,6 m3/rok 

C.1.3 Potřeba vody 

Předpoklad:  22 osob (rodinný nebo bytový dům 96 l / os. a den) 

Průměrná denní potřeba 22 . 96 =   2110 l/den 

Maximální denní potřeba 2110 . 1,5 =  3165 l/den 

Maximální hodinová potřeba 2970 / 24 . 2,1 = 276,9 l/h 

Roční spotřeba 2110 . 365 =    770 m3/rok 

C.1.4 Potřeba teplé vody 

Předpoklad:  22 osob  (rodinný nebo bytový dům 40 l / os. a den) 

Průměrná denní potřeba 22 . 40 =   880 l/den 
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C.1.5 Potřeba plynu 

Plynový kondenzační kotel BUDERUS GB072 

Maximální hodinová potřeba    1,52 m3/h 

Minimální hodinová potřeba    0,32 m3/h 

Tepelná ztráta objektu 13,6 kW,  

účinnost 95%,  

potřeba tepla 30,03 MWh/rok (108,05 GJ/rok),   

spalné teplo 10,7 kWh/m3 

Roční spotřeba (232 dní)  30030 / 10,7 =  2805 m3/rok 

C.1.6 Kanalizační přípojka 

 Objekt bude odkanalizován do stávající stoky jednotné kanalizace v ulici Rajhradská. 
Stoka pro odpadní vody z betonových trub DN400 se nachází severně od objektu. 

 Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová kanalizační 
přípojka z trub PVC-KG DN160. Průtok odpadních vod přípojkou činí 3,72 l/s. Přípojka bude 
na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta z betonových skruží ∅ 1000 mm 
s litinovým poklopem ∅ 600 mm tř. B125 bude umístěna na soukromém pozemku pod 
zpevněnou parkovací plochou před severní fasádou objektu. Šachta je koncipována jako 
spadišťová a proto je dno šachty a šachtová skruž nad ním opatřena čedičovými segmenty 
v exponovaných místech nárazových stěn a dna. 

Potrubí přípojky bude uloženo do výkopu na pískovém podsypu 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 bílé barvy. 

Kanalizační přípojka bude odpovídat ČSN EN 752 a ČSN 75 6101. 

C.1.7 Vodovodní přípojka 

 Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad v ulici Rajhradská. Vodovodní řad 
z trub litinových DN80. 

 Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená 
z HDPE100 40x3,7 SDR11. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici 
Rajhradská. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho 
provozovatele pohybuje cca kolem 0,5 MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený podle 
ČSN 75 5455 činí 1,539 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný litinový řad DN80 napojena 
navrtávacím pasem 80-5/4" s uzavíracím šoupátkem, teleskopickou zemní soupravou 1,3-
1,8 m a tuhým poklopem HAWLE. Vodoměrová souprava s hlavním uzávěrem vody 
KK DN32, vodoměrem Qn 3,5 m3/h, KK s vypouštěním DN32, ZK DN32, VK DN20 bude 
umístěna ve vodoměrové šachtě z betonových prefabrikovaných skruží 1200x900x1600 mm 
s litinovým poklopem 600x600 mm tř. B125 na pozemku pod zpevněnou pochozí plochou 
před severní fasádou objektu.  

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do 
výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. Ve výšce 300 
mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie modré barvy. 

Vodovodní přípojka bude odpovídat ČSN 75 5411. 
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C.1.8 Plynovodní přípojka 

 Objekt bude napojen na stávající STL plynovodní řad v ulici Rajhradská. Plynovodní 
řad z HDPE100 63x5,8 SDR11. 

 Pro zásobování zemním plynem bude vybudována nová STL plynovodní přípojka 
provedená z HDPE100 25x3,0 SDR11. Napojená na STL distribuční plynovodní řad v ulici 
Rajhradská. Tlak plynu v místě napojení přípojky na STL plynovodní řad se podle sdělení 
jeho provozovatele pohybuje cca kolem 0,1 MPa. Redukovaný odběr plynu přípojkou činí 
1,52 m3/h. STL plynovodní přípojka bude na veřejný STL plynovodní řad DN50 napojena 
navrtávacím odbočkovým T-kusem GLYNWED DAA (KIT) s uzavíracím ventilem DAV, 
teleskopickou zemní soupravou 0,8-1,2 m a tuhým litinovým poklopem REN. Hlavní uzávěr 
plynu KK DN20, regulátor tlaku plynu FISHER B6 a plynoměr G4 budou umístěny v nice o 
rozměrech 600x600x350 mm v pilíři 700x400x1400 mm v oplocení na severní hranici 
pozemku, a to tak že se osa skříně nachází ve výšce cca 1 m nad přilehlým terénem. Nika 
bude opatřena nerezovými dvířky s nápisy „PLYN“ a „Zákaz zacházení s otevřeným ohněm 
v okruhu 1,5m“, dále větracími otvory dole i nahoře a zámkem na čtyřhranný klíč. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do 
výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. Ve výšce 
300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie žluté barvy. 

Vodovodní přípojka bude odpovídat ČSN EN 12007 a TPG 702 01. 

C.1.9 Dešťová kanalizace 
 

a) Dešťové vody ze střechy 

Dešťová odpadní potrubí budou vnější vedená po fasádě a budou v úrovni terénu 
opatřena lapači střešních splavenin HL 600. Do výšky 1,5 m nad terénem budou dešťová 
odpadní potrubí provedena z litinové trouby upevněné nad terénem a pod hrdlem ocelovou 
objímkou ke stěně, a to jako ochrana proti mechanickému poškození. Vyšší část dešťových 
odpadních potrubí je klempířský výrobek. 

Srážkové odpadní vody ze střechy budou odváděny přes filtrační šachtu GLYNWED 
DN400 s plastovým poklopem tř. A15 a retenční a akumulační plastovou samonosnou nádrž 
ASIO PP-ER 11.01 o rozměrech 3160x2000x2160 mm se dvěma plastovými poklopy 
600x600 mm tř. A15, na pozemku před jižní fasádou objektu. Nádrž bude vybavena klidným 
nátokem GLYNWED DN125 a na odtoku zápachovou uzávěrkou z kolen PVC KG DN110. 
Celkový užitný objem nádrže (7,1 m3) se skládá z objemu akumulačního (4,45 m3), který 
slouží jako objem pro využití srážkové vody v objektu jako vody provozní a z objemu 
retenčního (2,65 m3). Retenční objem vody je následně odváděn východním směrem do 
revizní šachty TEGRA ∅ 600 mm s litinovým poklopem tř. A15, ve které je umístěno škrtící 
zařízení REHAU RAUSIKKO obsahující pevnou škrtící clonu s otvorem ∅ 13 mm a 
bezpečnostní přepad DN110 ve výšce totožné s maximální hladinou v retenční nádrži. Škrtící 
zařízení tak zajišťuje regulované vypouštění srážkových vod v max. dovoleném množství 
0,4 l/s. Srážkové vody ze střech budou svedeny do hlavní vstupní šachty z betonových skruží 
∅ 1000 mm s litinovým poklopem ∅ 600 mm tř. B125 před severní fasádou objektu, ve které 
bude na nátok osazena koncová zpětná klapka HL 710.0 DN110 chránící dešťovou kanalizaci 
před zpětným vzdutím. Z hlavní vstupní šachty pak budou odpadní vody odváděny přípojkou 
jednotné kanalizace do stoky jednotné kanalizace DN400 v ulici Rajhradská. 
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b) Dešťové vody ze zpevněných ploch 

Zpevněná plocha parkovacího stání před garáží je odvodňována pomocí 
odvodňovacího žlabu ACO XtraDrain X 200 š. 200 mm, dl. 4,9 m (s nerezovým lamelovým 
roštem tř. B125) ústícímu přes pachový uzávěr ACO XtraDrain DN110 do čerpací šachty 
před severní fasádou objektu. Jako čerpací šachta bude použita plastová dvouplášťová šachta 
ASIO PUMP 1130/2000, s výztuží pro dobetonování, přístupnou litinovým poklopem 
∅ 600 mm tř. B125. V čerpací šachtě bude osazena dvojice ponorných kalových čerpadel 
s řezacím zařízením Grundfos SEG.40.09.2.1.502 (2,46 l/s; 7,17 m) s elektronickým 
přepínáním a spouštěním na základě snímání výšky hladiny. Retenční objem čerpací šachty je 
0,9 m3. Na výtlacích čerpadel ještě před jejich spojením je vždy umístěn uzávěr a zpětná 
klapka DN32. Výtlak je veden pod zpevněnou plochou severním směrem až do hlavní vstupní 
šachty z betonových skruží ∅ 1000 mm s litinovým poklopem ∅ 600 mm tř. B125, kde je 
výtlak převeden redukcemi na gravitační část pozvolna ukončenou nad dnem šachty. 

Materiálem gravitační části potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na 
pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Ve 
výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie bílé barvy. Svodné potrubí 
v podlahovém kanálu bude z trubek a tvarovek z PVC KG kotvených ke stěně či stropu 
kovovými systémovými objímkami s pryžovou vložkou. Materiálem tlakové části potrubí 
bude HDPE100 SDR11 spojovaný svařováním pomocí elektrotvarovek a potrubí uložené v 
zemi na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol 
potrubí. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie bílé barvy. 

Vnitřní a vnější část kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, 
ČSN EN 752 a ČSN 75 6101.   

C.1.10 Splašková kanalizace 

 Kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z nemovitosti bude napojena na 
kanalizační přípojku vedenou do stoky v ulici Rajhradská. Průtok splaškových odpadních vod 
přípojkou činí 3,32 l/s. 

Splašková kanalizace v objektu je řešena částečně jako gravitační (z nadzemních 
podlaží) a částečně jako tlaková přečerpávaná (ze suterénu). Tento systém je zvolen z důvodu 
ochrany suterénu položeného pod teoretickou hladinou vzdutí (pod úrovní terénu). Splaškové 
odpadní vody od zařizovacích předmětů v suterénu jsou odváděny gravitačně do podlahového 
kanálu, ve kterém je umístěna přečerpávací stanice Grundfos Multift MD.12.1.4. (4,57 l/s; 
6,5 m). Výtlak přečerpávací stanice je opatřen uzávěrem a zpětnou klapkou DN80 a vyveden 
v místnosti pod schodištěm 0,5 m nad úroveň terénu, kde je redukcí vytvořen přechod na 
gravitační potrubí svedené zpět do podlahového kanálu a napojeno do svodného potrubí. 
Přečerpávací stanice je odvětrávána samostatným větracím potrubím vyvedeným nad střechu 
objektu a ukončena 0,5 m nad její rovinou. 

Průchozí podlahový kanál 900x2000 mm délky cca 7,7 m s lokálně sníženou výškou 
1500 mm prochází od místa vstupu v místnosti pod schodištěm (litinový poklop 600x600 m) 
až pod instalační šachtu ve východní části objektu. Dno podlahového kanálu bude spádováno 
k odvodňovacímu žlabu ACO HexaSelf š. 100 mm, dl. 3,8 m (s ocelovým pozinkovaným 
můstkovým roštem tř. A15) ústícímu do čerpací jímky 250x250x400 mm. V čerpací jímce 
bude osazeno ponorné čerpadlo Grundfos Unilift KP 250 (0,55 l/s; 7,01 m) s výtlakem 
opatřeným uzávěrem a zpětnou klapkou DN25 ukončeným společně s výtlakem přečerpávací 
stanice 0,5 m nad úrovní terénu, kde je redukcí vytvořen přechod na gravitační kanalizaci. 
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 Svodná potrubí povedou zavěšena v podlahovém kanálu, uložena v zemi pod podlahou 
suterénu, nebo pod terénem vně domu. V místě napojení hlavního svodného potrubí na 
přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta z betonových skruží ∅ 1000 mm s litinovým 
poklopem ∅ 600 mm tř. B125. Vzdálenost podpor zavěšeného potrubí je stanovena dle 
výrobce podle ∅ potrubí. 

 Splašková odpadní potrubí povedou v instalačních šachtách a budou spojena větracím 
potrubím s venkovním prostředím. V úrovni 1 m nad podlahou budou osazeny čistící 
tvarovky přístupné nerezovými dvířky instalační šachty 500x500 mm nebo samostatnými 
dvířky 200x200 mm. Větrací potrubí budou ukončena 0,5 m nad úrovní střechy. 

Připojovací potrubí budou vedena v instalačních přizdívkách a pod omítkou stěn.  

Materiálem gravitační části potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG 
uložené na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol 
hrdel. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie bílé barvy. Svodné 
potrubí v podlahovém kanálu bude z trubek a tvarovek z PVC KG kotvených ke stěně či 
stropu kovovými systémovými objímkami s pryžovou vložkou.  Splašková odpadní, větrací a 
připojovací potrubí budou z PP HT a budou upevňována ke stěnám kovovými objímkami 
s pryžovou vložkou. Materiálem tlakové části potrubí bude HDPE100 SDR11 spojovaný 
svařováním pomocí elektrotvarovek a potrubí rovněž kotveno ke stěně či stropu kovovými 
systémovými objímkami s pryžovou vložkou. 

Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 

C.1.11 Rozvod pitné vody 
 

c) Studená voda 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody z HDPE100 40x3,7 
SDR11. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 1,539 l/s. Vodoměr a 
hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrové šachtě na pozemku. 

 Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede v hloubce 
1,5 m pod terénem vně domu a do domu vstoupí nejprve prostupem základem pod obvodovou 
zdí a následně skrz podlahu v suterénu. Hlavní uzávěr studené pitné vody objektu bude 
umístěn na přívodním potrubí po vstupu do objektu a rozdělení na požární a pitnou studenou 
vodu v suterénu v místnosti pod schodištěm.  

V domě bude ležaté potrubí vedeno pod stropem suterénu nebo pod stropem 
podlahového kanálu, a to až do míst instalačních šachet a míst napojení výlevky, výtokové 
armatury a automatické tlak. stanice v technické místnosti a také místa venkovního 
zahradního kohoutu u garážových vrat na severní fasádě objektu. Stoupací potrubí povedou 
v instalačních šachtách společně se stoupacími potrubími provozní vody, s odpadními 
potrubími kanalizace a vzduchotechnickým potrubím. Každé stoupací potrubí je na ležatém 
přívodním potrubí samostatně uzavíratelné a vypustitelné. Připojovací potrubí budou vedena 
v instalačních přizdívkách a pod omítkou stěn. 

Průchozí podlahový kanál 900x2000 mm délky cca 7,7 m s lokálně sníženou výškou 
1500 mm prochází od místa vstupu v místnosti pod schodištěm (litinový poklop 600x600 m) 
až pod instalační šachtu ve východní části objektu. 

Pro každou bytovou jednotku bude v instalační šachtě na přívodu studené pitné vody osazen 
lokální uzávěr vody KK DN20 a samostatný bytový vodoměr Qn 1,5 m3/h. Vodoměr a uzávěr 
budou přístupné přes nerezová dvířka instalační šachty 500x500 mm. 
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V technické místnosti bude přes automatický trojcestný ventil napojena automatická 
tlaková stanice zajišťující v objektu provozní vodu pro napojení WC a zahradní výtokové 
armatury pro zalévání zahrady. Je-li z ležatého rozvodu odbočováno k zařizovacímu předmětu 
nebo výtokové armatuře, kde se předpokládá pouze občasný provoz, bude za touto odbočkou 
osazena zpětná uzavírací jednotka KEMPER EA. 

Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20 spojovaný polyfúzním svařováním 
pomocí tvarovek. Potrubí vně domu vedené pod terénem bude provedeno z HDPE100 SDR11 
spojované svařováním pomocí elektrotvarovek. 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. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude 
ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Potrubí 
vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 
300 mm nad vrchol trubky. Ve výšce 300 mm nad potrubím se rovněž do výkopu položí 
výstražná fólie modré barvy. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty 
s atestem na pitnou vodu.  

Jako tepelná izolace rozvodů studené pitné vody bude v drážkách ve zdi použita 
návleková trubní izolace z pěnového polyetylenu MIRELON PRO a volně vedené rozvody 
pod stropem či v instalačních šachtách potrubní tepelně izolační pouzdra z minerální vlny 
s hliníkovým povrchem ROCKWOOL PIPO ALS. Tloušťka izolace potrubí bude odpovídat 
vyhl. 193/2007 Sb. s ohledem na technickou proveditelnost. 

 Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2, ČSN 75 5409 a ČSN 75 5401. 

d) Požární voda 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody z HDPE100 40x3,7 
SDR11. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 1,539 l/s. Vodoměr a 
hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrové šachtě na pozemku. 

 Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede v hloubce 
1,5 m pod terénem vně domu a do domu vstoupí nejprve prostupem základem pod obvodovou 
zdí a následně skrz podlahu v suterénu. Hlavní uzávěr požární vody objektu bude umístěn na 
přívodním potrubí po vstupu do objektu a rozdělení na požární a pitnou studenou vodu v 
suterénu v místnosti pod schodištěm. Jako uzávěr bude použita zpětná uzavírací jednotka 
KEMPER EA. 

Za uzávěrem bude potrubí dovedeno pod podestou schodiště do schodišťové stěny 
k stoupacímu potrubí. Stoupací potrubí povede pod omítkou v drážce ve schodišťové zdi. 
Připojovací potrubí budou vedena rovněž v drážce pod omítkou stěny až k napojovanému 
hydrantu 

V objektu se nachází dva požární hydranty DN19 s tvarově stálou hadicí dl. 20 m, a to 
v místnosti Schodiště na podestách mezi suterénem a 1. nadzemním podlažím a mezi 2. a 3. 
nadzemním podlažím. Jsou umístěny ve vestavěné skříni 650x650x175 mm s osou ve výšce 
1,1-1,3 m nad podlahou.  

Materiálem potrubí požárního vodovodu budou ocelové hladké tažené trubky 
navzájem spojované svařováním na tupo. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke 
stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. 

Požární vodovod bude odpovídat ČSN EN 806-2, ČSN 75 5409 a ČSN 75 5401. 
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e) Teplá voda 

Teplá voda pro zařizovací předměty bude připravována lokálně v každém bytě 
v tlakovém elektrickém zásobníkovém ohřívači AEG EWH Basis 80 N o objemu 80 l 
umístěným na stěně pod stropem koupelny. Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude 
kromě uzávěru osazen ještě pojistný ventil nastavený na otevírací přetlak 0,6 MPa. Výlevka 
v technické místnosti bude napojena na malý beztlaký zásobníkový ohřívač STIEBEL 
ELTRON 15 l, umístěný přímo nad výlevkou. Napojení ohřívače bude zajištěno speciální 
pákovou směšovací výtokovou armaturou STIEBEL ELTRON s výtokovým raménkem 
Metalia dl. 320 mm. 

Připojovací potrubí budou vedena v instalačních přizdívkách, pod omítkou stěn a 
uvnitř instalační šachty.  

Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20 spojovaný polyfúzním svařováním 
pomocí tvarovek. Pro napojení výtokových armatur budou použity nástěnky připevněné ke 
stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí 
přechodky s mosazným závitem. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové 
kohouty s atestem na pitnou vodu.  

Jako tepelná izolace rozvodů teplé vody bude v drážkách ve zdi použita návleková 
trubní izolace z pěnového polyetylenu MIRELON PRO. Tloušťka izolace potrubí bude 
odpovídat vyhl. 193/2007 Sb. s ohledem na technickou proveditelnost. 

 Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2, ČSN 75 5409 a ČSN 75 5401. 

C.1.12 Rozvod provozní vody 

Jako provozní voda bude využívána voda srážková shromažďovaná v retenční a 
akumulační plastové samonosné nádrži ASIO PP-ER 11.01 o rozměrech 
3160x2000x2160 mm se dvěma plastovými poklopy 600x600 mm tř. A15, na pozemku před 
jižní fasádou objektu. Akumulační prostor (4,4 m3) je navržen tak, aby zde byla zásoba na 
21 dní bezdeštného období. Do nádrže bude přivedena sací hadice DN25 v ochranném a 
odvodňovacím potrubí PVC KG DN110. Sací hadice je ukončena v nádrži v délce 2 m sacím 
košem s plovákem. Sací hadice povede dále východním směrem do zahradní šachty a odtud 
severně pod objektem až k místu vstupu do objektu v technické místnosti skrz podlahu 
v suterénu. V technické místnosti (30 mm nad podlahou) bude ukončeno utěsněním ochranné 
a odvodňovací potrubí, z kterého dále bude vystupovat sací potrubí a bude napojeno do 
automatické tlakové čerpací stanice provozní vody. 

Jako automatická tlaková stanice bude sloužit čerpadlo ECORAIN ESSENTIAL 
(2,90 l/s; 33,2 m) s nádržkou pro doplňování pitné vody a automatickým trojcestným ventilem 
zajišťujícím v případě nedostatku vody provozní přepnutí na vodu pitnou. Čerpadlo je 
ovládáno tlakovým spínačem a spolupůsobí s tlakovou nádobou REFLEX DD o objemu 8 l, 
která je umístěna na výtlaku. Spolu s tlakovou nádobou je zde umístěn uzávěr KK DN25, ZK 
DN25, VK DN15 a filtr se zpětným proplachem RANDOM ROTARY MAX DN25. 

Ležaté potrubí provozní vody bude vedeno pod stropem suterénu nebo pod stropem 
podlahového kanálu, a to až do míst instalačních šachet a míst napojení WC. Stoupací potrubí 
povedou v instalačních šachtách společně se stoupacími potrubími pitné vody, s odpadními 
potrubími kanalizace a vzduchotechnickým potrubím. Každé stoupací potrubí je na ležatém 
přívodním potrubí samostatně uzavíratelné a vypustitelné. Připojovací potrubí budou vedena 
v instalačních přizdívkách a pod omítkou stěn. Potrubí (hadice) pro napojení výtokové 
armatury pro zalévání umístěné v zahradní šachtě povede stejným ochranným a 
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odvodňovacím potrubím jako sací hadice. V zahradní šachtě bude hadice ukončena 
výtokovým kohoutem DN20 se zpětnou klapkou a připojením na hadici. 

Materiálem sacího vedení z akumulační nádrže a výtlačného vedení do zahradní šachty 
bude vyztužená tlakosací hadice SBR, PN 10. Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 
20 spojovaný polyfúzním svařováním pomocí tvarovek. Pro napojení výtokových armatur 
budou použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou 
armaturou musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Jako uzavírací 
armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu.  

 Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2, ČSN 75 5409 a ČSN 75 5401. 

C.1.13 Venkovní rozvod plynu 
 

Hlavní uzávěr plynu KK DN20, regulátor tlaku plynu FISHER B6 a plynoměr G4 
budou umístěny v nice 600x600x350 mm v pilíři v oplocení na severní hranici pozemku (viz 
plynovodní přípojka). Venkovní ležaté potrubí bude vedeno pod terénem (pod zpevněnou 
parkovací plochou) a dále pak prostupem 200x250 mm v základu opěrné zdi. Před vstupem 
do objektu je trasa plynovodu vedena pod vyrovnávacím stupněm vstupu do objektu, a proto 
bude plynovod veden v ocelové ochranné trubce BRALEN DN50 dl. 2,4 m plynotěsně 
utěsněné přesahující schodišťový stupeň o 1 m. Ještě před vstupem plynovodu do ochranného 
potrubí bude na trase osazena přechodka PE/ocel BRALEN DN25 a neizolovaná ocelová část 
přechodu bude opatřena izolační páskou DENSOLEN. Ochranná trubka bude ukončena po 
prostupu suterénní stěnou objektu min. 10 mm za obvodovou konstrukcí a plynotěsně 
utěsněna. 

Materiálem potrubí venkovního plynovodu vedeného v zemi bude HDPE100 32x3,0 
SDR11 a potrubí z ocelových trubek DN25 s plastovou izolací proti korozi BRALEN vedené 
v ochranné trubce DN50 rovněž z izolovaného ocelového potrubí BRALEN. Potrubí bude 
v zemi uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad 
vrchol trubky. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie žluté 
barvy. Před zasypáním výkopu musí být provedena zkouška pevnosti a těsnosti podle ČSN 
EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize odběrného plynového zařízení podle vyhlášky č. 
85/1978 Sb. 

 Venkovní NTL rozvod plynu je navržen podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. 

C.1.14 Vnitřní rozvod plynu 

Po prostupu plynovodu obvodovou konstrukcí bude potrubí vedeno volně po stěně pod 
schodišťovým ramenem, dále pod stropem garáže až do technické místnosti. Při prostupu 
potrubí stavební konstrukcí bude potrubí opatřeno ocelovou oboustranně utěsněnou 
chráničkou přesahující prostupovanou konstrukci min. o 10 mm na každé straně. V technické 
místnosti bude potrubí svedeno pod jediný plynový spotřebič v budově, a sice nástěnný 
kondenzační kotel BUDERUS GB072, kde bude osazena redukce DN25/DN20 a uzávěr před 
spotřebičem KK DN20. Plynový kondenzační kotel bude připojen podle montážního návodu 
výrobce. 

Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí spojované 
svařováním na tupo. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím 
upevňováno ocelovými objímkami. Jako uzávěry budou použity kulové kohouty s atestem na 
zemní plyn. Po provedení zkoušek pevnosti a těsnosti bude potrubí natřeno žlutým lakem. 

Vnitřní rozvod plynu je navržen podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. 
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C.1.15 Zařizovací předměty 

 Budou použity zařizovací předměty sestav dle specifikace legendy zařizovacích 
předmětů. Záchodové mísy budou kombinační s nádržkou napojenou přes rohový ventil 
DN15 na rozvod provozní vody. U umyvadel a dřezů budou užity klasické zápachové 
uzávěrky HL132/40 a HL100G/50 a užity klasické stojánkové pákové směšovací baterie 
napojené na studenou a teplou vodu prostřednictvím rohových ventilů DN15. Sprchy složené 
ze sprchové vaničky a rohového sprchového koutu budou vybaveny zápachovou uzávěrkou 
HL522-DN40/50, sprchovou nástěnnou pákovou směšovací baterií a sprchovou sadou. 
Automatická pračka bude ke kanalizačnímu i vodovodnímu potrubí připojena přes soupravu 
HL406E. Přepad vody od pojistných armatur ohřívačů a odvod kondenzátu od plynového 
kotle bude řešen přes vtok se zápachovou uzávěrkou HL21-DN32. V technické místnosti 
v suterénu bude instalována výtoková armatura se zpětnou klapkou a stojící výlevka s vysoko 
položenou splachovací nádržkou napojenou přes rohový ventil DN15 a dále výtokovou 
armaturu propojenou s ohřívačem vody. Technická místnost bude odvodněna podlahovou 
vpustí s nerezovou mřížkou HL310NPr- DN110. Podlahový kanál bude odvodňován 
prostřednictvím odvodňovacího žlabu ACO HexaSelf š. 100 mm, dl. 3,8 m s ocelovým 
pozinkovaným můstkovým roštem. K odvodnění venkovní zpevněné plochy bude užito 
odvodňovacího žlabu ACO XtraDrain X 200 š. 200 mm, dl. 4,9 m s nerezovým lamelovým 
roštem a pachovým uzávěrem ACO XtraDrain DN110. Na severní fasádu pro možnost mytí 
auta bude osazen zahradní kohout DN20 s připojením na hadici a na zimu uvnitř vypustitelný. 
Na zahradě bude pro možnost zalévání umístěn v šachtě výtokový ventil se zpětnou klapkou a 
připojením na hadici napojený na rozvod provozní vody. 

C.1.16 Plynové spotřebiče 

Nástěnný plynový kondenzační kotel typu „C“ s uzavřenou spalovací komorou. Kotel 
BUDERUS GB072 o výkonu 3,2-14 kW se  spotřebou zemního plynu 0,32-1,52 m3/h bude 
umístěn v suterénu v Technické místnosti. Sání vzduchu pro spalování a odkouření bude 
provedeno nejprve koncentrickým potrubím kouřovodu ∅80/125 mm, a dále pak přes 
komínový průduch SCHIEDEL MULTI s vnějším prostorem pro přívod spalovacího vzduchu 
Ø160 uvnitř komínové tvárnice a odkouření vedeno vnitřní komínovou vložkou Ø140 mm. 
Těleso komína je vyvedeno přes střechu přímo do venkovního prostoru, kde je vnější část 
ukončena krycí přivětrávací deskou a vnitřní část odkouření kónusem.  

Montáž plynového kotle musí být provedena dle návodu výrobce a ČSN 33 2000-7-701. 

C.1.17 Zemní práce 

 Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 0,8 m. 
Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při 
provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než 1,3 m je 
nutno pažit příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní vodu 
je třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná 
zemina odvezena na skládku.  Před prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé 
všech podzemních inženýrských sítí tyto sítě vytýčili (u provozovatelů objedná investor nebo 
dodavatel stavby). Při křížení a souběhu s jinými sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle 
ČSN 73 6005, 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 
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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. 

C.1.18 Závěr 

Zkoušení vnitřní kanalizace bude provedeno postupem dle ČSN EN 1610, 
ČSN 756114 a ČSN 75 6909. Zkoušení vnitřní kanalizace pak postupem dle ČSN 75 6760. 

Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno postupem dle ČSN 75 5911 a 
ČSN 73 6670. 

Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedena zkouška pevnosti a těsnosti 
podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize odběrného plynového zařízení podle 
vyhlášky č. 85/1978 Sb. Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno postupem dle 
ČSN 75 5911 a ČSN 73 6670. 

Veškeré montážní práce, zkoušky a revize budou prováděny dle platných ČSN a 
bezpečnostních předpisů. Budou dodržovány montážní návody výrobců dodávaných zařízení. 
Při stavbě je nutno zajistit a dodržet bezpečnost práce. 

 
  



Označení 

na výkrese

Popis sestavy Počet 

sestav

Kombiklozet "Olymp" bílý se šikmým odpadem a bočním napouštěním 

(Splachovací mechanismus a instalační sada součástí) 8.2261.4.000.241.1;

Duroplastové sedátko s poklopem "Olymp" s antibakteriální úpravou a 

ocelovými úchyty 8.9328.1.000.063.1;

Kulový rohový ventil s filtrem TIEMME 1/2”, chrom;

Připojovací hadička bílá 1/2“ x 3/8“ délky 300mm;

Manžeta HL201/1- DN110 pro připojení WC s těsnícími lamelami

Kombiklozet "Olymp" bílý s vodorovným odpadem a bočním napouštěním 

(Splachovací mechanismus a instalační sada součástí) 8.2261.7.000.241.1;

Duroplastové sedátko s poklopem "Olymp" s antibakteriální úpravou a 

ocelovými úchyty 8.9328.1.000.063.1;

Kulový rohový ventil s filtrem TIEMME 1/2”, chrom;

Připojovací hadička bílá 1/2“ x 3/8“ délky 300mm;

Manžeta HL201/1- DN110 pro připojení WC s těsnícími lamelami

Umyvadlo "Olymp" 55cm, bílé, s velkým otvorem 8.1061.2.000.104.1;

Instalační sada pro umyvadla 8.9034.9.000.000.1;

Umyvadlový sifon HL132/40- DN40x5/4”s krycí růžicí odtoku;

Umyvadlová stojánková páková baterie Metalia 55096.0 chrom (připojovací 

hadičky pro napojení na rohové ventily součástí);

2x Kulový rohový ventil s filtrem TIEMME 1/2”, chrom;

Akrylátová sprchová čtvercová vanička "Olymp", 900 × 900mm, vestavná, 

bílá, 2.1183.2.000.000.1;

Sprchový kout "Lyra" 900, výška 1900mm, bílý profil, transparentní sklo s 

úpravou JIKA perla GLASS, madla chrom 2.5138.2.000.665.1;

Zápachová uzávěrka HL522- DN40/50 s kulovým kloubem na odtoku, s 

vyjímatelnou sifovou vložkou, s krytkou z ušlechtilé oceli d 113mm;

Sprchová páková baterie 100 Metalia 55065.0 chrom;

Sprchová sada "Olymp" (ruční sprcha, 3 funkce, držák, sprchová hadice 

1,7m), chrom 3.6027.0.004.011.1

AP Zápachová uzávěrka HL406E- DN40/50 pro pračky v kombinaci s el. 

zásuvkou 230V a s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2“ se zpětnou 

klapkou, v desce z nerez. oceli 180x110mm

11

Dřez nerezový Norma MONO 5480.312 - 560x480mm s odkládací ploškou 

pro montáž do kuchňské linky (výbava pro uchycení je součástí dodávky);

Zápachová uzávěrka HL100G/50- DN50x6/4” pro dřezy s kulovým kloubem;

Dřezová stojánková páková baterie Metalia 55091.0 chrom (připojovací 

hadičky pro napojení na rohové ventily součástí);

2x Kulový rohový ventil s filtrem TIEMME 1/2”, chrom;

Elektrický ohřívač vody AEG EWH Basis 80 N- 80l;

Zápachová uzávěrka HL21- DN32 (s kuličkou pro suchý stav) pro přepad od 

pojistného ventilu;

Pojistný ventil 5,8bar TIEMME 3/4“;

Kulový kohout TIEMME MISTRAL 3/4“

9

11U

DJ 11

Legenda zařizovacích předmětů

WC1 2

WC

11OV

11SM



Označení 

na výkrese

Popis sestavy Počet 

sestav

Stojící výlevka "Mira" s plastovou mřížkou 8.5104.6.000.000.1;

univerzální splachovací nádržka UNI DUAL Alca A93 - objem 8l;

Trubice splachovací dělená Ø32mm + vložka vrapová Alca A95;

Malý elektrický beztlaký zásobníkový ohřívač vody STIEBEL ELTRON SN 

15 SL 3,3 kW - 15l;

Speciální nástěnná páková baterie STIEBEL ELTRON pro otevřené malé 

zásobníky (připojovací měděné trubičky pro napojení součástí); 

Výtokové ramínko Metalia délky 320mm, chrom;

Kulový rohový ventil s filtrem TIEMME 1/2”, chrom;

Připojovací hadička bílá 1/2“ x 3/8“ délky 300mm;

Manžeta HL201/1- DN110 pro připojení výlevky s těsnícími lamelami

VP Podlahová vpust s nerez. mřížkou HL310NPr- DN110 se svislým odtokem a 

zápachovou uzávěrkou PRIMUS, 123x123mm/115x115mm, tento zápachový 

uzávěr je těsný s i bez vody v ZU

1

VL 1
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce, byla zpracována na téma zdravotně technické a plynovodní instalace v 
bytovém domě v Brně městské části Horní Heršpice ulice Rajhradská. Bakalářskou práci jsem 
zpracovával podle zadaného rozsahu v co možná nejsvědomitějším provedení jednotlivých 
částí. 
Teoretická část se zabývá využíváním dešťové vody, její akumulací a dopravou až 
k odběrným místům, napojením na doplňování pitné vody. Charakterizuje možnosti využití 
dešťové vody i výhody, které poskytuje. Vystihuje specifika při využíváním dešťové vody. 
Zabývá se také odvodem přebytečných dešťových vod.  
Výpočtová část je zaměřena na výpočty bilancí připojovaných sítí, návrhy a posouzeními 
jednotlivých částí, zařízení a rozvodů zdravotně technických a plynovodních instalací 
v zadaném bytovém domě. 
Projektová část potom aplikuje výpočty a obsahuje výkresy rozdělené zvlášť pro kanalizaci, 
vodovod a plynová zařízení. Výkresy jsou zpracovávány tak, aby odpovídali projektové 
dokumentaci na stupni provedení stavby. Projektová část je samostatně přiložena jako příloha 
bakalářské práce  
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Normy a vyhlášky: 

DIN 1989-1:2002-04 Regenwassernutzungsanlagen - Teil 1: Planung, Ausführung, Betrieb 
und Wartung 

BS 8525-1:2010. Greywater systems – Part 1: Code of practice 

ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 

ČSN EN 1717 - Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 
požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vod 

TNV 75 9011 - Hospodaření se srážkovými vodami 

ČSN EN 752 - Odvodňovací systémy vně budov 

ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky 

ČSN EN 12007 - Zásobování plynem 

ČSN EN 12056 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy 

ČSN EN 752 - Odvodňovací systémy vně budov 

ČSN EN 806-2 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách 

TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

HDPE – vysokohustotní polyetylen 
PPR - polypropylen 
PVC – polyvinylchlorid 
SBR – styrene-butadiene rubber 
SDR – tlaková řada 
PN – tlaková řada 
TV – teplá voda 
SV – studená voda 
PV – požární voda 
Pr – přečerpání 
UV – užitková voda 
O – odvětrání přečerpávací stanice 
DN – jmenovitý průměr 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
NTL – nízkotlaký 
U – umyvadlo 
SM – sprchový kout s vaničkou 
DJ – kuchyňský dřez 
AP – automatická pračka 
VL – výlevka 
WC – záchodová mísa 
VP – podlahová vpusť 
PK – plynový kotel 
ATS – automatická tlaková stanice 
OV – ohřívač vody 
H – požární hydrant 
ZKK – zahradní kulový kohout 
NT – navrtávací tvarovka (plynovod) 
NP – navrtávací pas (vodovod) 
ČŠ – čerpací šachta 
RŠ – revizní šachta 
ZŠ – zahradní šachta 
RAN – retenční a akumulační nádrž 
HVŠ – hlavní vstupní šachta 
Č – čistící tvarovka 
KK – kulový kohout 
VK – vypouštěcí kohout 
EA – typ ochranné jednotky 
NP – nadzemní podlaží 
S – suterén 
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Seznam použitého softwaru 

AutoCAD LT 2013 AutoDESK 

Podélný profil kanalizace 3 - AutoPEN 
Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Adobe Acrobat Reader 

 
  



79 

 

PŘÍLOHY 
Samostatnou přílohou je projektová dokumentace zdravotně technických a plynovodních 
instalací v zadaném objektu. 

 


