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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá třípodlažním bytovým domem v Jemnici. Výpočtová část a projekt 

se zabývají návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část pojednává 

o problematice hluku ve vnitřní kanalizaci. 

 

PREFACE 
This dissertation looks at a three-storey block of flats project in Jemnice. It consists of three 

parts: Computations and project which describe the plumbing systems and a theoretical part 

which discusses the inner sewerage noise issues. 
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ÚVOD 
Bakalářská práce Stavba pro bydlení – zdravotně technické a plynovodní instalace zpracovává 

instalace v třípodlažním bytovém domě stojícím v městě Jemnice na ulici Budějovická. V domě 

se nachází bytové jednotky o velikosti 2+1 a 3+1, garáže a technické zázemí. 

Vlastní text práce je rozčleněn do třech částí. Teoretická část se zabývá problémem hluku ve 

vnitřní kanalizaci a akustické ochrany chráněných místností. 

Výpočtová část se věnuje výpočtům spojeným s návrhem jednotlivých instalací v bytovém do-

mě a objektů s nimi souvisejícími. 

Poslední částí je projekt, který graficky zpracovává rozvody instalací v bytovém domě a objekty 

s nimi související na úrovni projektu pro provedení stavby dle ČSN 01 3450. 
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1 ÚVOD 
Teoretická část se zabývá hlukem ve vnitřní kanalizaci, popisuje, jak vzniká, a uvádí příklad hlu-

kových protiopatření, jakými jsou například komplexní tiché systémy. 

Kanalizace obvykle není zdrojem trvalého nebo sluch ohrožujícího hluku. Nicméně existují pro-

story s vyšší náročností na hlučnost, ve kterých je potřeba se touto problematikou zabývat. 

2 HLUK 

2.1 Definice hluku a chráněné místnosti 
„Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví 

prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské 

tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní 

předpis.“ [1] 

„Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou 

místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekrea-

ce pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního 

nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, ná-

jmem nebo podnájmem bytu v nich.“ [1] 

Z definic je patrné, že zvuk od hluku nelze odlišit pomocí fyzikálních parametrů, odlišuje se 

pouze svým rušivým charakterem a účinkem na lidské zdraví. V organismu vystavenému hluku 

dochází k celé řadě změn týkajících se psychické a fyzické kondice. Organismu reaguje na hluk 

zvyšováním krevního tlaku, snížení imunity a rovněž může docházet k rozvoji civilizačních cho-

rob. Tyto děje nastávají jak působením krátkodobého, tak dlouhodobého hluku.  

2.2 Rozdělení hluku 
Kanalizace je zdrojem hluku a hluk, který v ní vzniká je různé povahy. Dá se dělit podle mnoha 

kritérií, jako je délka trvání, intenzita a četnost. Podle způsobu šíření můžeme hluk ve vnitřní 

kanalizaci rozdělit na: 

• Hluk, šířící se vzduchem. 

Hluk způsobuje voda protékající v potrubí, která ho rozechvívá. Zvuk se dále šíří z potrubí ven 

do okolního prostředí, kde je potrubí vnitřní kanalizace vedeno, jako jsou instalační šachty. 

Při vedení potrubí v drážce zdiva se může přenášet do něho samotného. 

• Hluk, šířící se hmotou. 

Tento hluk vzniká při průtoku odpadní vody potrubím, která naráží do stěny potrubí při prudké 

změně směru. Příkladem jsou prudká zalomení odpadních potrubí, přechod odpadního potrubí 

do svodného potrubí, v místě odboček, při odtoku odpadní vody ze zdravotně technických 
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zařizovacích předmětů, do kanalizace, chvěním samotného potrubí v přímých úsecích při prou-

dění odpadní vody, při nevhodném připevnění odpadního potrubí ke stěně. Zvuk se poté pře-

náší do konstrukcí, ke kterým je potrubí připevněno, a následně i do obytných prostor. 

2.3 Předepsané hodnoty hluku 
Protihlukové odpadní systémy nabývají na významu zejména v objektech se zvýšenými poža-

davky na zvukovou izolaci jako jsou domovy pro seniory, nemocnice, sanatoria, hotely, kance-

láře, školy a v dnešní době i obytné budovy. Přijatelná hladina hluku v těchto objektech se po-

hybuje od 25 dB pro jednotky intenzivní lékařské péče, přes 30 dB v místnostech určených 

pro duševní činnost, po kuchyně s přijatelnou hladinou hluku 40 dB. 40 dB je hranice, při které 

při dlouhodobé expozici dochází k ovlivnění lidského zdraví.[3] 

V České republice maximální povolené limity hluku v budovách a chráněných místech jsou 

upraveny ve sbírce zákonů č. 148/2006 nařízením vlády „O ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací“ ze dne 15. března 2006.  

Hluk v chráněném vnitřním prostoru je vyjádřen ekvivalentní hladinou akustického tlaku A Laeq,T 

[dB] a maximální hladinou akustického tlaku A Laeq,max [dB]. 

Maximální povolené limity hladiny akustického tlaku dle této vyhlášky pro hluk šířící se ze zdro-

jů uvnitř objektu jsou vyjádřeny součtem maximální základní hladiny akustického tlaku 

A La eq,max = 40 dB a korekčních hodnot pro jednotlivé druhy chráněného vnitřního prostoru. 

Korekční hodnoty najdeme v tabulce č.1. 

Na pracovišti, kde je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění, je hladina 

akustického tlaku A Laeq,8h = 50 dB. Na pracovišti, kde je vykonávána duševní práce rutinní po-

vahy, je hladina akustického tlaku A Laeq,8h = 60 dB.  

Tabulka č.1 Hodnoty přirážek k základní hladině akustického tlaku  

Druh chráněného vnitřního prostoru Doba pobytu Korekce v dB 

Nemocniční pokoje Doba mezi 6.00 a 

22.00 hodinou 

 

22.0 a 6.00 hodi-

nou 

0 

 

 

-15 

Operační sály po dobu používání 0 

Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu používání 0 
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Obytné místnosti Doba mezi 6.00 a 

22.00 hodinou 

 

22.0 a 6.00 hodi-

nou 

0 

 

 

-10 

Hotelové pokoje Doba mezi 6.00 a 

22.00 hodinou 

 

22.0 a 6.00 hodi-

nou 

+10 

 

 

0 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, 

jeslí, mateřských škol a školských zařízení 

 5 

Koncertní síně, kulturní střediska  10 

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních 

zařízení, kavárny, restaurace 

 15 

Prodejny, sportovní haly  20 

[1] 

Mezinárodně uznávaná norma DIN 4109 „Zvuková izolace v pozemní výstavbě; požadavky 

a doklady“ vydané v listopadu 1989 je srovnatelná s českou legislativou, zatímco směrnice VDI 

4100, má přísnější požadavky. Ta však není právně závazná. 

3 ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ 

3.1 Umístění chráněných místností 
Vhodným umístěním chráněných místností vzhledem k odpadnímu potrubí, které je zdrojem 

hluku můžeme snížit jeho intenzitu.[2] Například v bytové zástavbě se snažíme umisťovat hygi-

enická zařízení tak, aby ony se samotné a i instalační šachty a drážky, ve kterých je vedeno 

odpadní potrubí, nestýkaly s chráněnými místnostmi. V tomto případě to jsou například ložni-

ce, obytné místnosti, obývací pokoje. Na obrázku č.1 v části „a“ vidíme správné umístění hygi-

enické místnosti, kde je oddělena od obytných místností chodbou, a je situována mezi neobyt-
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né místnosti. V části „b“ je chybné umístění, kdy hygienické zařízení sousedí s obytnými míst-

nostmi, v tomto případě ložnice a obývací pokoj. 

 

Obrázek č.1  Umístění hygienické místnosti vzhledem k chráněným místnostem.[2] 

3.2 Drážky a instalační jádra 
Snížení hluku, který se přenáší z potrubí do samotné konstrukce, ve které je vedeno, se dá do-

cílit i vhodným zvolením velikosti instalační drážky a uložením potrubí v drážce. Potrubí by se 

mělo v drážce vést volně. Po vytvoření drážky v konstrukci chráněného prostoru by v místě 

zúžení měla být dodržena minimální plošná hmotnost 220 kg/m2. Drážka se poté překryje na-

příklad sádrokartonovou deskou a provede se omítka.[2] Pokud je potřeba potrubí v drážce 

zaomítat, mělo by být potrubí opatřeno protihlukovou izolací, aby nedocházelo k nadměrnému 

přenosu vibrací z potrubí do konstrukce při průtoku odpadní vody.[4] 

Na obrázku vidíme návrh optimální drážky pro dvě potrubí jdoucí vedle sebe s použitím ukot-

vení pomocí trubních objímek. Velikost je dostatečná i na dodatečné použití protihlukové izo-

lace.[2] 

Rozměr A = d + 2 x 30+10 = d + 70 mm B = (2 x d) +( 3 x 30) 

 

Obrázek č.2  Uložení potrubí v drážce[2] 
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Pokud je potrubí vedeno v instalačním jádře, pak jádro musí být zhotoveno z vhodných materi-

álů, které dovedou dostatečně tlumit hluk vycházející z potrubí. Jádro může být provedeno 

například ze sádrokartonové konstrukce, která je z vnitřní strany opatřena protihlukovou izola-

cí. Jedna stěna jádra musí být hmotná a právě k té je ukotveno potrubí. Ve srovnání s hlukem, 

které potrubí vydává, pokud je volně vedeno po stěně, poklesne hladina hluku až o 27 dB. 

Na obrázku níže můžeme vidět srovnávací měření při vedení potrubí volně po stěně a v insta-

lačním jádře. Okrajové podmínky měření: Potrubí upevněno na stěně o plošné hmotnosti 

220 kg.m-2 a v potrubí protékala voda rychlostí 2,0 l.s-1.[2] 

 

Obrázek č.3  a - volně vedené potrubí po stěně Lap = 47,2 dB, b - potrubní rozvod v 
instalačním jádře se zvukovou izolací Lap = 19,8 dB[2] 

3.3 Prostupy konstrukcí 
Při prostupu odpadního potrubí přes konstrukce by mělo být zamezeno vzniku akustických 

mostů. Proto se doporučuje osazovat na potrubí v místě prostupu zvukovou izolaci. Izolace 

zajišťuje omezení akustického mostu v dané konstrukci. V laboratoři Frauenhofer - Instituts 

für Bauphysik bylo provedeno měření, kdy ve stropní konstrukci o plošné hmotnosti 220 kg.m2 

byl proveden prostup, kterým procházelo odpadní potrubí DN 110 a protékala v něm voda 

rychlostí 2,0 l.s-1. Při těchto podmínkách byl naměřen instalační hluk z potrubí ve variantě 

bez izolace prostupu Lap = 32,8 dB a s použitím izolace Lap = 24,1 dB. Výsledkem měření byl 

pokles hladiny hluku v chráněné místnosti při použití izolace v místě prostupu o 7,3 dB. Viz 

obrázek č. 4.[2] 
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Obrázek č.4  Vliv izolovaného prostupu potrubí (DN 100) skrz strop na pokles 
diagonálního šíření hluku v měřené místnosti. Křivka a neizolovaný prostup, křivka b 

izolovaný prostup[2] 

3.4 Zalomení potrubí 
Největší hluk vzniká v nárazové zóně při prudké změně směru potrubí. Dochází k tomu při ná-

razu tekoucí odpadní vody do jeho stěny. Největší intenzita zvuku vzniká při 90° zalomení. In-

tenzitu hluku můžeme snížit až o 7 dB při použití zalomení tvořené dvěma koleny s úhlem od-

bočení 45° a vloženým mezikusem. O 10 dB při použití zalomení tvořené dvěma koleny s úhlem 

odbočení 45°, vloženým mezikusem a provede se posunutí oblouku ze spádové osy o průměr 

potrubí. Další možností je použití izolace na potrubí v místě spádové zóny.[2] 

 

Obrázek č.5  Používané změny směru potrubí: a - pod úhlem 90°, b - dvě kolena 
s vloženým mezikusem pod úhlem 45°, c - dva 40° oblouky, d - oblouk 90° v nárazové 

zóně izolovaný, 1 - nárazová zóna[2] 
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4 TICHÉ ODPADNÍ SYSTÉMY 
Hluk v potrubí, který se šíří vzduchem, nelze úplně eliminovat, ale můžeme dosáhnout zvole-

ním určitých potrubních systému snížení přenosu hluku do okolního prostředí. Těmto odpad-

ním systémům se také říká tiché odpadní systémy. Dále uvedeme příklady používaných tichých 

odpadních systémů. 

4.1 Složení potrubí 

4.1.1 Rehau Raupiano Plus 
Tento systém je možno použít jak na odpadní, tak i na připojovací kanalizační potrubí. Potrubí 

je vyrobeno z vrstveného polypropylenu. Celkem je potrubí složeno ze tří vrstev. Vnitřní vrstvy 

má zvýšenou otěruvzdornost a vylepšené kluzné vlastnosti. Střední vrstva díky své zvýšené 

objemové hmotnosti lépe pohlcuje hluk vzniklý při proudění odpadní vody v potrubí. A nako-

nec vnější vrstva se vyznačuje vysokou rázovou houževnatostí za studena a vysokou odolností 

proti UV záření, kde výrobce uvádí možnost skladování potrbí ve venkovním prostředí až dva 

roky bez ztráty jeho vlastností. [5] 

 

Obrázek č.6  Složení vícevrstvého potrubí Raupiano plus[5] 

 

 

Obrázek č.7  Ukázky potrubí a tvarovek Raupiano plus[5] 
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Potrubí je možno spojovat prostřednictvím hrdel a je kompatibilní se systémem HT a KG 

bez nutnosti použití speciálních spojek. 

4.1.2 Osma Skolan dB 
Systém lze použít na připojovací i odpadní potrubí vnitřní kanalizace. Potrubí je vyrobeno 

z polypropylenu, ve kterém je použito jako plnivo minerál, který snižuje šíření hluku z potrubí 

při průtoku odpadní vody zvýšením objemové hmotnosti potrubí na 1,6 g/cm2. Plnivo zvyšuje 

i modul pružnosti a vrubovou houževnatost. Potrubí se spojuje pomocí hrdel. 

 

Obrázek č.8  Ukázky potrubí a tvarovek Osma Skolan dB 

 

Systém se musí provést samostatně, z důvodu odlišných dimenzí nelze použít v kombinaci 

např. se systémem HT. Při přechodu do svodného potrubí prováděného z potrubí KG musí být 

použito odpadní potrubí Skolan dB dimenze 100, nebo 150.[6] 

4.1.3 Wavin SiTech 
Systém lze použít na připojovací i odpadní potrubí. Potrubí je vyrobeno z třívrstvé monolitické 

konstrukce z minerálně zesíleného polypropylenu. Na vnější vrstvu je použit modrý PP homo-

polymer, který zajišťuje vysokou odolnost proti nepříznivému působení vnějších vlivů a odol-

nost proti mechanickému poškození, střední vrstva je z minerálně zesíleného PP kopolymeru 

a snižuje úroveň hluku v potrubí. Vnitřní vrstva je z bílého PP kopolymeru zajišťující hydraulické 

vlastnosti, chemickou a tepelnou odolnost.[7] 

 

Obrázek č.9  Ukázky potrubí a tvarovek Wavin SiTech 
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4.1.4 Glynwed Poliphon 
Systém lze použít na připojovací potrubí, odpadní potrubí a svodné potrubí, ale pouze jen 

pod půdorysem objektu. Potrubí je třívrstvé, skládá se z vnitřní polypropylenové PP-B vrstvy, 

má hladký povrch, zajišťuje chemickou odolnost, teplotní odolnost do 90°C a krátkodobě 95°C. 

Střední vrstva se skládá z modifikovaného polypropylenu vyztuženého minerálními vlákny 

PP-H, vrstva zajišťuje útlum hluku vznikající při proudění odpadní vody. Vnější vrstva z polypro-

pylenu PP-B zajišťuje odolnost proti nárazu a nepříznivým povětrnostním vlivům. 

Potrubí je možno spojovat prostřednictvím hrdel a je kompatibilní se systémem HT a KG 

bez nutnosti použití speciálních spojek.[3] 

 

Obrázek č.10  Složení trojvrstvého potrubí Poliphon[3] 

4.1.5 Geberit Silent-PP 
Systém lze použít na připojovací potrubí, odpadní potrubí a svodné potrubí, ale pouze jen 

pod půdorysem objektu. Potrubí je třívrstvé, skládá se z vnitřní polypropylenové kopolymerové 

vrstvy, má hladký povrch, zajišťuje chemickou odolnost, stálou teplotní odolnost do 90°C. 

Střední vrstva se skládá z modifikovaného polypropylenu vyztuženého minerálním plnivem, 

vrstva zajišťuje útlum hluku vznikající při proudění odpadní vody. Vnější vrstva z polypropyle-

nového kopolymeru zajišťující odolnost proti nárazu a nepříznivým povětrnostním vlivům. 

Potrubí je možno spojovat prostřednictvím hrdel a je kompatibilní se systémem HT a KG 

bez nutnosti použití speciálních spojek.[4] 

 

Obrázek č.11  Ukázky potrubí a tvarovek Geberit Silent-PP[4] 
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4.2 Uchycení ke konstrukci 
Jako standardní uchycení potrubí ke konstrukci se používají objímky, které jsou osazeny gumo-

vými výstelkami. Při měření útlumu hluku vyšly jako nejúčinnější, oproti použití lepenkových 

a minerálních výstelek. Na grafu níže můžeme vidět průběh útlumu jednotlivých výstelek 

za určitých frekvencí. 

 

Obrázek č.12  Pokles hladiny akustického tlaku instalačního hluku v závislosti 
na materiálu izolační vložky v objímce: 1 - lepenka, 2 - minerální vlna, 3 - profilovaná 

gumová vložka[2] 

 

Dalšího snížení hluku přenášeného hmotou z odpadního potrubí do konstrukce docílíme použi-

tím speciálních objímek, kterými připevňujeme potrubí ke konstrukcím objektu. Konstrukce 

jednotlivých objímek, které se používají, se skládá z nosného a tlumícího prvku. Objímky se 

mezi sebou odlišují technologickým postupem, použitým materiálem a tvarem tlumící vložky. 

Tyto objímky vyrábí například firmy Rehau, Osma, Wavin, Glynwed, Geberit jako součást jejich 

specifického tichého odpadního systému. 

Firma Rehau, ke svému systému Raupiano Plus používá zdvojené objímky. Systém se skládá 

ze dvou objímek - horní objímky, která má funkci fixační, a spodní, která má funkci podpůrnou. 

Z potrubí přechází hluk na horní fixační objímku, která ho dále přenáší na spodní podpůrnou 

objímku. Díky tlumící vrstvě mezi nimi dochází ke snížení hlučnosti, která se dále přenáší úchy-

tem do stěny nebo stropu. 

V místě patentového spojení podpůrné objímky je umístěn distanční prvek, který zabraňuje 

úplné uzavření objímky a vytváří tak slabé akustické spojení s potrubím. Po ukončení montáže 

nasedá fixační objímka celou svou stykovou plochou na podpůrnou objímku. Tímto druhem 

uchycení je docíleno snížení přenášeného hluku do konstrukce.[5] 
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Obrázek č.13  Uchycení potrubí speciální dvojitou objímkou firmy Rehau.[5] 

 

Dalším typem objímky je objímka firmy Glynwed, která je součástí jejich systém Poliphon, 

resp. Policlamp. Objímka obsahuje tři elastomerní akustické vložky, které zajišťují snížení pře-

nosu hluku z potrubí přes objímku do konstrukce, ve které je objímka ukotvena. Nosně tělo 

samotné objímky do půměru 110 mm se vyrábí z polypropylenu. Průměry 125 a 160 mm jsou 

vyrobeny z ocele, kde je použita pryžová vložka.[3] 

 

Obrázek č.14  Uchycení potrubí objímkou Glynwed Policlamp[3] 

 

Obdobným způsobem, pomocí jednoduché objímky z tlumící pryžovou vložkou, používají ob-

jímky ve svých systémech i ostatní firmy. 

4.3 Hladina intenzity zvuku tichých odpadních systémů 
Tiché odpadní systémy se instalují jako celek. Při instalaci jsou použity tichá potrubí, speciální 

objímky, které kotví potrubí k hmotné stěně. Při prostupu potrubí konstrukcí je provedena 

protihluková izolace a jsou dodrženy pravidla správného návrhu. Kombinací všech parametrů 

pak docílíme optimálních výsledků z hlediska hluku. Účinnost snížení hladiny hluku každého 

systému byla ověřena laboratorně. 
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Při použití systému Rehau Raupiano Plus byla změřena hladina akustického tlaku v instalaci. 

Při průtoku 1 l/s bylo naměřeno10 dB, při 2 l/s bylo naměřeno14 dB a při 4 l/s bylo naměřeno 

17 dB.  

Bylo provedeno i měření, kdy byly nahrazeny speciální objímky Rehau za standardní objímky 

s pryžovou výstelkou. Nárůst akustického tlaku v instalaci byl při jednotlivých průtocích o 7 dB 

vyšší.[5] 

Při použití systému Osma Skolan dB s použitím objímek Bismat 1000 byla změřena hladina 

hluku. Při průtoku 0,5 l/s bylo naměřeno méně než10 dB 1 l/s bylo naměřeno10 dB, při 2 l/s 

bylo naměřeno12 dB a při 4 l/s bylo naměřeno 17 dB.[6] 

Bylo provedeno i měření, kdy byly nahrazeny speciální objímky Bismat 1000 za standardní ob-

jímky s pryžovou výstelkou. Byla změřena hladina hluku. Při průtoku 0,5 l/s bylo naměřeno 

méně než10 dB 1 l/s bylo naměřeno11 dB, při 2 l/s bylo naměřeno16 dB a při 4 l/s bylo namě-

řeno 20 dB.[6]  

Při použití systému Wavin SiTech byla naměřena maximální hladina hluku 18 dB.[7] 

Při použití systému Glynwed Poliphon s objímkami POLIclamp byla změřena hladina hluku. 

Při průtoku 0,5 l/s bylo naměřeno 13 dB 1 l/s bylo naměřeno11 dB, při 2 l/s bylo naměřeno15 

dB a při 4 l/s bylo naměřeno 19 dB.[3] 

Při použití systému Geberit Silent-PP byla změřena hladina hluku v sousední místnosti 38 dB 

a dolní diagonálně umístěné místnosti 30 dB.[4] 

5 ZÁVĚR 
Hladinu hluku je třeba sledovat v místech s většími nároky na hlučnost, tzv. chráněných míst-

nostech. Kanalizace přitom může být jedním ze zdrojů hluku, proto je při jejím návrhu a insta-

laci nutno brát v potaz vznik možné hlukové zátěže. 

Jedním ze způsobů snížení úrovně hluku je vhodné umístění zařizovacích předmětů a tím pá-

dem i odpadního potrubí vzhledem k chráněné místnosti. Dalšího snížení lze dosáhnout správ-

ným umístěním potrubí pod omítkou v instalační drážce. Při prostupu konstrukcí mohou vzni-

kat akustické mosty, proto je vhodné umístit do prostupů akustickou izolaci. Při prudkém za-

lomení potrubí dochází k největší intenzitě hluku, zvolením vhodného zalomení nebo případně 

přidáním izolace v místě zalomení dochází také k ovlivnění intenzity. 

Dalším způsobem je instalace speciálního tichého systému, který se od klasického potrubí liší 

složením, akustickými vlastnostmi a kromě potrubí zahrnuje i speciální objímky. 

Při zachování jak správných návrhových postupů, tak při instalaci kompletního protihlukového 

odpadního systému dochází k významnému snížení hladiny hluku, jak vyplývá i z hodnot namě-

řených výrobci jednotlivých systémů. 
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1 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A 

KONCEPČNÍM ŘEŠENÍM INSTALACÍ V CELÉ BUDOVĚ A 

JEJICH NAPOJENÍM NA SÍTĚ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU. 
 

1.1 Zadání 
Jedná se o novostavbu bytového domu. Objekt se bude nacházet na ulici Budějovická, v městě 

Jemnice. Projekt řeší rozvody plynovodu, vodovodu, kanalizace, jejich přípojek a objektů s nimi 

souvisejícími. Bytový dům má tři nadzemní podlaží. V 1.np se nachází byty o velikosti 2+1, 

sklepní prostory a garáže, ve zbylých nadzemních podlažích se nachází byty o velikosti 3+1 

a 2+1. Pozemek je rovinný. Bytový dům je vyzděn z keramických cihel a má sedlovou střechu. 

V ulici Budějovická jsou vedeny veřejné sítě. Objekt bude napojen přípojkami na vodovodní 

řad, kanalizační stoku a distribuční plynovod. 

 

1.2 Bilance 
 

1.2.1 Potřeby studené vody 
Předpoklad: 

Bytový dům s celkovým počtem osob n = 40 osob 

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd = 1,5 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,1 

(spotřeba sídlištního charakteru) 

 

Průměrná denní potřeba vody: Qp = q * n = 40 *95 = 3800 l/den 

Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp * kd = 3800 *1,5 = 5700 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody: Qh = (Qm* kh)/24 = (5700* 2,1)/24 = 498,75 l/h 

Roční potřeba vody: Qr = Qp * 365 = 3800 * 365 = 1387000 l/rok = 1387m3/rok 
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1.2.2 Potřeby teplé vody 
Potřeba teplé vody pro byt Potřeba teplé vody q = 40 l/os.den 

Předpoklad: Byt 2+1 počet osob 2 Q = q * n = 40 2 = 80 l/os.den 

Byt 3+1 počet osob 4 Q = q * n = 40 4 = 160 l/os.den 

 

1.2.3 Odtoku splaškové vody 
Součinitel max hodinové nerovnoměrnosti kh = 6,8 

Průměrný denní odtok splaškové vody: Qps = q * n = 40 *95 = 3800 l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody: Qms = Qps * kd = 3800 *1,5 = 5700 l/den 

Maximální hodinový odtok splaškové vody: Qhs = (Qms* kh)/24 = (5700*6,8)/24 = 1615 l/h 

Roční odtok splaškové vody: Qrs = Qps * 365 = 3800 * 365 = 1387000 l/rok = 1387m3/rok 

 

1.2.4 Odtoku dešťové vody 
Druh odvodňované plochy: Sedlová střecha z betonových tašek 

Výměra odvodňované plochy: A = 355 m2 

Odtokový součinitel: Ψ = 1,0 

Redukovaná plocha: Ared = A* Ψ = 355 *1,0 = 355 m2 

Dlouhodobý srážkový úhrn: 640 mm/rok (kraj vysočina) = 0,640m/rok 

Roční množství odváděných srážkových vod: Qr = 0,640*355 = 227,2 m3/rok 

 

1.2.5 Potřeby plynu 

1.2.5.1 Potřeba plynu pro ohřev teplé vody pro byt 2+1 
Vstupní údaje: 

Spotřeba teplé vody: 40 l/osobu den 

Počet osob: 2 osoby 

Výpočet denní potřeby: 

Vtv = n . V0 
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Vtv = 2 . 40 = 80 l/den 

Spotřeba energie na ohřev teplé vody: 

Etv = c . Vtv . (t1-t2) 

Etv = 1,163 . 0,080 . 45 = 4,19 kWh 

1.2.5.2 Potřeba plynu pro vytápění bytu 2+1 
Vstupní údaje: 

Tepelná ztráta bytu: 4,8 kW 

počet otopných dní: 265 dní 

Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací 

Ht+1 = Q/∆t 

Ht+1 = 4800/35 = 137,14 W/K 

Požadovaná energie: 

E = 24 . ε . e . D . Ht+1 

E = 24 . 0,8 . 0,8 . 4213,5 . 137,14 = 8875,6 kWh/rok 

D = d . (tiv – tes) 

D = 265 . (19 – 3,1) = 4213,5 

Spotřebovaná energie vytápění 

Eut = E/ηzd . ηdist 

Eut = 8875,6/(0,97.0,9) = 10166,8 kWh/rok 

1.2.5.3 Celková spotřeba plynu v bytě 2+1 
E = 3600 . (Etv + Eut)/H 

E = 3600 . (4,19 + 10166,8)/35000 = 1046,04 m3/rok 
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1.2.5.4 Potřeba plynu pro ohřev teplé vody v bytě 3+1 
Vstupní údaje: 

Spotřeba teplé vody: V0 = 40 l/osobu den 

Počet osob: n = 4 osoby 

Výpočet denní potřeby: 

Vtv = n . V0 

Vtv = 2 . 40 = 160 l/den 

Spotřeba energie na ohřev teplé vody  

Etv = c . Vtv . (∆t) 

Etv = 1,163 . 0,160 . 45 = 8,37 kWh 

1.2.5.5 Potřeba plynu pro vytápění bytu 3+1 
Vstupní údaje: 

Tepelná ztráta bytu: 4,8 kW 

počet otopných dní: 265 dní 

Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací 

Ht+1 = Q/∆t 

Ht+1 = 6000/35 = 171 W/K 

Požadovaná energie: 

E = 24 . ε . e . D . Ht+1 

E = 24 . 0,8 . 0,8 . 4213,5 . 171 = 11070,0 kWh/rok 

D = d . (tiv – tes) 

D = 265 . (19 – 3,1) = 4213,5 

Spotřebovaná energie vytápění 

Eut = Eut/ηzd . ηdist 

Eut = 11070,0/(0,97.0,9) = 12680,0 kWh/rok 
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1.2.5.6 Celková spotřeba plynu v bytě 3+1 
E = 3600 . (Etv + Eut)/H 

E = 3600 . (8,37+ 12680,0)/35000 = 1305,09 m3/rok 

1.2.5.7 Celková spotřeba plynu bytového domu 
Ecelk = E2+1 +E3+1 

Ecelk = 12 . 1046,04 + 8 . 1305,09 =22993,2 m3/rok 

2 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÍM ROZPRACOVÁNÍM 

1-3 DÍLČÍCH INSTALACÍ 

2.1 Kanalizace 
Výpočet dimenzí splaškové kanalizace, retenční nádrže a dešťové kanalizace je proveden dle 

ČSN 75 6760. Hodnoty četnosti srážek byly použity z nejbližší známé meteorologické stanice, 

která je ve městě Telči. 

2.1.1 Výpočet průtoku splaškových odpadních vod 
Qww = K*√∑DU 

Celkový průtok splaškových odpadních vod 

Qtot = Qww + Qc + Qp 

Qww průtok splaškových odpadních vod 

K součinitel odtoku (Budovy s nepravidelným používáním zařizovacích předmětů 0,5) 

∑DU součet výpočtových odtoků 

Qc trvalý průtok 

Qp čerpaný průtok 
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Tabulka č.2 Dimenzování připojovacího potrubí Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
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Tabulka č.3 Dimenzování odpadního potrubí 
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Tabulka č.4 Dimenzování svodného potrubí 
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2.1.2 Výpočet průtoku dešťových vod 
Qr = i*A*C 

i intenzita deště 

A půdorysný průmět odvodňované plochy m2 

C součinitel odtoku srážkových vod (Střecha s nepropustnou horní vrstvou 1,0) 

Tabulka č.5 Dimenzování odpadního a svodného dešťového potrubí 

 

2.1.3 Návrh retenční nádrže 
Vr =(w*hd*0,001*Ared)-(Q0*tc*60) 

hd Návrhový úhrn srážek 

i intenzita deště l/s 

w součinitel stoletých srážek pro oblast Telč 

Ared redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy m2 

Q0 regulovaný odtok z retenční nádrže do splaškové kanalizace uvažován 0,5 l/s  

tc doba trvání srážky v minutách 
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Doba prázdnění retenční nádrže 

Tpr = Vr / Q0 

Tpr < 72 h 

Tabulka č.6 Návrh objemu retenční nádrže 

 

 

2.2 Plynovod 

2.2.1 Dimenzování NTL přípojky 
Délka plynovodní přípojky : L = 14,6 m 

Konstanta zemního plynu : K = 13,8 

Počáteční tlak plynu : pz = 2,0 kPa 

Koncový tlak plynu : pk = 1,95 kPa 

Objemový průtok plynu : V = 30,4 m3 

Redukovaný průtok plynu : Vr = 23,1 m3 

Vr = K1 . V1 + K2 . V2 + K3 . V3 

Vr = 0 . 0 + 0 . 0 +30,1 . 0,76 = 23,1 m3  

Průřez přípojky 

D = K . 4,8√Vr 
1,82 . L/(pz+100)2 – (pk+100)2 = 48,9 mm 

Navrhuji potrubí PE 100 SDR 11 63x5,8 

vnitřní průměr 51,4 mm >48,9 mm VYHOVUJE 
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2.2.2 Dimenzování vnitřního plynovodu 
Výpočet redukované spotřeby plynu 

Vr = K1 . V1 + K2 . V2 + K3 . V3 

Délkové přirážky na místní odpory 

l' = ∑le 

Celková délka 

L = l + l' 

Skutečná celková ztráta úseku 

∆pl = ∆p/m . L 

Vztlak uvažován 5 Pa/m potrubí 

Uvažováno nejvzdálenější a nejnepříznivější napojení plynového spotřebiče. V našem případě 

je to byt v 2.np 3+1 Na toto připojení bylo provedeno posouzení tlakové ztráty, kdy ztráta v 

potrubí nesmí překročit 100 Pa. Tlaková ztráta posuzovaného potrubí je 83 Pa. Tento úsek byl 

zvolen za nejnepříznivější, protože je nejvzdálenější od plynoměrů a má nejvice vřazených od-

porů. Potrubí od kotle k plynoměru je ve všech bytech DN25. 
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Tabulka č.7 Dimenzování plynovodního potrubí 



 
  37 
 

2.2.3 Návrh plynoměru 
Plynoměr je použit k měření spotřeby plynu v jednotlivých bytech. V každém bytě je osazen 

plynový kondenzační turbokotel ACV Prestige excellence 18 

vstupní údaje: 

Objemový průtok plynu 1,92 m3/h 

Připojovací plynovodní potrubí DN 25 

Navrhuji domovní membránový plynoměr GALUS 2000 velikosti G 1,6 s měřícím rozsahem od 

0,016 m3/h do 2,5 m3/h. 

2.3 Vodovod 
Výpočet vodovodu zásobující objekt pitnou vodou a požárního vodovodu byl proveden dle ČSN 

75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů.  

2.3.1 Dimenzování vodovodu 
Výpočtový průtok v přívodním potrubí: 

�� = �(����	 . ��) 

Tlaková ztráta třením 

p = r . l 

Celková tlaková ztráta 

∆p = r . l . z 

Tabulka č.8 Dimenzování připojovacího potrubí v bytě č.1 
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Tabulka č.9 Dimenzování připojovacího potrubí v bytě č.2 

 

Tabulka č.10   Dimenzování připojovacího potrubí v bytě č.3 

 

Tabulka č.11   Dimenzování stoupacího a ležatého potrubí 

 

Tabulka č.12   Požární vodovod 
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2.3.2 Tlakové posouzení vodovodu 
Vstupní údaje: 

Uvažována výtoková vanová armatura v bytě č.2 nacházejícím se v 2.np. 

Dispoziční tlak na vodovodním řadu je 363,6 kPa 

∆Pe  = 0,001 . h . ρ . g 

∆Pe  = 8,5 . 999 . 9,81 . 0,001 = 83,4 kPa 

Pdis ≥ PminFI + ∆Pe  + Σ∆PWM + Σ∆PAp + ∆PRF 

363,6 ≥ 100 + 83,4 + 20 + 6 + (83 + 47,8) 

363,6 ≥ 340,2 kPa 

Dispoziční tlak je větší, jako námi vypočítané tlakové ztráty. Vodovod vyhoví. 

2.3.3 Návrh Odkalovacího filtru 
Vstupní údaje: 

Jmenovitý průtok: Q = 1,55 l/s = 5,58 m3/h 

Navrhuji odkalovací filtr se zpětným proplachem firmy Honeywell F67S dimenze DN 40. 

Tlaková ztráta filtru při průtoku 1,55 l/s je 6 kPa. 

2.3.4 Návrh bytového vodoměru 
Vstupní údaje : 

Jmenovitý průtok: Q = 0,55 l/s = 1,98 m3/h 

Minimální průtok: Q = 0,1 l/s = 0,360 m3/h 

Navrhuji mokroběžný vodoměr Elster M100 

Parametry vodoměru: 

Jmenovitý průtok: Q = 2,5 m3/h 

Minimální průtok: Q = 18 l/h = 0,0,018 m3/h 

Maximální průtok: Qmax = 5 m3/h 

Dimenze: DN 20 
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2.3.5 Návrh hlavního domovního vodoměru 
Vstupní údaje: 

Jmenovitý průtok: Q = 2,2 l/s = 7,92 m3/h 

Minimální průtok: Q = 0,1 l/s = 0,360 m3/h 

Navrhuji mokroběžný vodoměr Elster M100 

Parametry vodoměru: 

Jmenovitý průtok: Q = 10,0 m3/h 

Minimální průtok: Q = 60 l/h = 0,0,060 m3/h 

Maximální průtok: Qmax = 20 m3/h 

Dimenze: DN 40 

2.3.6 Návrh ohřevu teplé vody 
Voda bude připravována kombinací průtokového a zásobníkového ohřevu teplé vody. K ohřevu 

teplé vody v jednotlivých bytech je použit plynový kondenzační turbokotel ACV Prestige Exce-

lence 18 s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 55 litrů. Kotel je schopen po vyčer-

pání zásobníku ohřívat teplou vodu průtokovým způsobem z 10°C na 60°C při špičkovém prů-

toku rychlostí 100 l/10'. Z 10°C na 40°C rychlostí 175 l/10'. 

Jako nejnepříznivější varianta pro návrh byla zvolena 10 minutová špička, při které dojde k 

napuštění koupací vany o objemu 170 l. 

Kotel je osazen zásobníkovým ohřívačem teplé vody 55 l. Ze zásobníku je možno připravit 82,5l 

teplé vody o teplotě 40°C. Zbylý objem 87,5 l se připraví průtokem. K vypuštění zásobníku do-

jde při průtoku vanovou směšovací baterií 0,3 l/s za 5 minut. Při špičkovém průtoku a ohřevu 

vody z 10°C na 40°C se ohřeje 175 l/10'. Navržený zdroj splní tyto požadavky. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Úvod 
Projekt řeší rozvod vnitřní kanalizace, vodovodu, plynovou a jejich přípojek v novostavbě byto-

vého domu na ulici Budějovická. Jedná se o třípodlažní zděný bytový dům ve tvaru L, stojící 

na rovině. Jako podklad pro vypracování sloužilo zadání bakalářské práce, půdorysy jednotli-

vých podlaží v měřítku 1:50, situace byla zpracována dle podkladů z katastrální mapy a vedení 

inženýrských sítí dle informací poskytnutých od jejich provozovatelů. 

Při provádění stavby budou dodržovány podmínky městského úřadu, stavebního úřadu a zása-

dy bezpečnosti práce. 

1.2 Potřeba vody 
Předpoklad: Bytový dům s celkovým počtem osob n = 40 osob 

Průměrná denní potřeba vody: Qp = q * n = 40 *95 = 3800 l/den 

Maximální denní potřeba vody: Qp = Qp * kd = 3800 *1,5 = 5700 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody: Qh = (Qm* kh)/24 = (5700* 2,1)/24 = 498,75 l/h 

Roční potřeba vody: Qr = Qp * 365 = 3800 * 365 = 1387000 l/rok = 1387m3/rok 

1.3 Potřeba teplé vody 
Potřeba teplé vody q = 40 l/os.den 

Předpoklad: Byt 2+1 počet osob 2 Q = q * n = 40 2 = 80 l/os.den 

Byt 3+1 počet osob 4 Q = q * n = 40 4 = 160 l/os.den 

1.4 Přípojky 

1.4.1 Kanalizační přípojka 
Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné kanalizační betonové stoky DN 300 vedené 

v ulici Budějovická. Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová 

kanalizační přípojka z materiálu PVC KG DN 160. Průtok odpadní vody přípojkou bude 6,6 l/s. 

Přípojka bude na stoku napojená jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta bude použita 

od firmy WAVIN typ Tegra 1000 NG s šachtovým sběrným dnem pod úhlem 90° PVC KG, pravé 

připojení bude zaslepeno. Šachta má průměr 1000 mm se vstupním otvorem s litinovým po-

klopem 600 mm, bude umístěna na soukromém pozemku. Umístění na pozemku viz. výkres 

situace stavby. 
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1.4.2 Vodovodní přípojka 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z HDPE 

100 SDR 11 63x5,8 mm. Napojení na vodovodní řad pro veřejnou potřebu z litiny DN 100 vede-

ný před objektem v ulici Budějovická. Přetlak vody v místě napojení přípojky je x MPa. Vý-

počtový průtok přípojkou určený dle ČSN 75 5455 je 2,2 l/s. Vodovodní přípojka bude na vodo-

vodní řad napojena pomocí navrtávacího pasu s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vo-

doměrná sestava s domovním vodoměrem DN 40 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna 

v prefabrikované betonové vodoměrné šachtě LxŠxV 2500x1400x1800 se vstupním otvorem 

s litinovým poklopem průměru 600 mm na hranici soukromého pozemku. Přesné umístění viz. 

výkres situace stavby.  

1.4.3 Plynovodní přípojka 
Objekt bude zásobován plynem z nově zbudované NTL plynovodní přípojky z potrubí HDPE 100 

SDR11 63x5,8 dle ČSN EN 12007 A TPG 70201. Redukovaný odběr přípojkou činí 23,1 m3/h. 

Nová přípojka bude napojena na stávající NTL PE distribuční plynovod HDPE 100 SDR11 

110x10. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn v nice o rozměrech 530 x 520 x 220 mm ve sloupku 

v oplocení na hranici pozemku. Nika bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem PLYN, větrací-

mi otvory dole i nahoře o volné ploše 60 cm2 a uzávěrem na trojhranný 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. 

1.4.4 Vnitřní kanalizace 
Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační přípojku sve-

denou do stoky na ul. Budějovická. Celkový průtok odpadních vod kanalizační přípojkou z ZZP 

umístěných v objektu a retenční nádrže je 6,6 l/s. 

Svodné potrubí odvádí odpadní vody ze zdravotně technických zařizovacích předmětů, zápa-

chových uzávěrů HL 406 a HL 21 v objektu jsou vedeny v zemi pod podlahou 1.np a pod teré-

nem. Svodné potrubí je napojeno na spadiště provedené ze vstupní šachty Wavin Tegra 

1000NG, do které je také napojeno svodné potrubí odvádějící dešťovou vodu z retenční nádr-

že. Dále pak je potrubí vedeno v zemi do hlavní vstupní šachty umístěné na hranici pozemku 

(viz situace) Tegra 1000NG Ø 1000 mm se vstupním otvorem Ø 600 mm. Svodné potrubí je 

provedeno z trub PVC-KG. Spoje potrubí jsou hrdlové a jejich těsnění zajišťuje gumový kroužek 

vložený v hrdle. Potrubí je ve výkopu umístěno na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsy-

páno pískem do výšky 300 mm nad vrchol hrdel. Při průchodu potrubí základy je v nich zbudo-

ván prostup 300 x 300 mm a potrubí je uloženo do ochranné trubky PVC-KG 160. Patní kolena 

budou obbetonována, aby bylo zabráněno jejich posunutí. Při provádění obbetonování patních 

kolen bude provedena ochrana jejich spojů. 
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Odpadní potrubí jsou vedena volně v instalačních drážkách, instalačních jádrech a v místě 

sklepních kojí po stěně, kde jdou přichyceny ke stěně pomocí trubních objímek s pryžovou 

výstelkou. Odpadní potrubí č. 5; 10; 16; 21 je spojeno s venkovním prostorem větrací hlavicí 

HL810, odpadní potrubí 8 je odvětráno větracím potrubím napojeným na větrací potrubí od-

padu 10. Odpadní potrubí 19 je odvětráno větracím potrubím napojeným na větrací potrubí 

odpadu 21. Odpadní potrubí č. 2; 7 je spojeno s venkovním prostorem větrací hlavicí 

HL807.Odpadní potrubí 13 je odvětráno větracím potrubím napojeným na větrací potrubí od-

padu 2. Odpadní potrubí 18 je odvětráno větracím potrubím napojeným na větrací potrubí 

odpadu 7. Zbylá odpadní potrubí budou osazena přivzdušňovacími ventily HL900, které budou 

osazeny u stropu a před nimi se osadí snímatelné větrací mřížky 200 x 200 mm, skrz které bude 

zabezpečen přísun nasávaného vzduchu a přístup pro údržbu. Na jednotlivých odpadní potrubí 

v přízemí budou osazeny čistící tvarovky. Přístup k čistícím tvarovkám v místech bytů bude skrz 

otvor 150 x 150 mm osazený přístupovými dvířky. Odpadní a větrací potrubí bude provedeno 

z kanalizačních trub PPR-HT. 

Připojovací potrubí budou vedena v drážkách pod omítkou, předstěnových konstrukcích, 

v místě linky po stěně za ní. Pračka bude napojena na připojovací potrubí přes zápachovou 

uzávěru HL406, odvod kondenzátu z plynového kotle na zápachovou uzávěru HL136.N a pře-

pad pojistného ventilu a odvod kondenzátu z komína HL21. Připojovací potrubí bude provede-

no z trub PPR-HT. Změny směru připojovacího potrubí o 90°kromě připojovacích kolen zařizo-

vacích předmětů budou provedeny dvěma koleny příslušné dimenze s úhlem odbočení 45°. 

Dešťová odpadní potrubí, budou vedena po fasádě objektu. V úrovni okapového chodníčku 

budou opatřeny lapačem střešních splavenin HL600. Do výšky 1,5 m nad okapovým chodníč-

kem, bude dešťové odpadní potrubí provedeno z litiny, výše je to již klempířský výrobek. 

Svodné dešťové potrubí je uloženo v zemi a je provedeno z kanalizačních trub a tvarovek PVC-

KG. Potrubí je ve výkopu umístěno do pískového podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem 

do výšky 300 mm nad vrchol hrdel. Nad potrubí je umístěna signalizační folie hnědé barvy. 

Srážkové vody jsou sváděny do retenční nádrže o objemu 8,64 m3, ze které budou následně 

vypouštěny do jednotné kanalizace stanoveným průtokem 0,5 l/s. Pro levou a pravou část ob-

jektu jsou navrženy totožné retenční nádrže. Retenční nádrž je tvořena bloky WAVIN Q-Bic. Její 

vnější plášť bude tvořen hydroizolační folií, která bude z vnější strany osazena geotextilií. 

Na vtoku do retenční nádrže je osazena filtrační šachta WAVIN Tegra 1000 NG s filtrem WAVIN 

Certaro HDS Pro. Na výtoku je osazen v šachtě WAVIN Tegra 1000 NG regulační prvek WAVIN 

se zmenšením průtokového profilu. Na vtoku do regulačního prvku je osazen filtr proti nečisto-

tám.  

1.4.5 Domovní plynovod 
Plynové spotřebiče : 

Plynový kondenzační turbokotel ACV PRESTIGE EXCELLENCE 18 

spotřeba plynu 1,9 m3/h 
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Každá bytová jednotka má svůj vlastní plynový turbokotel s integrovaným ohřívačem teplé 

vody. Kotel je využíván k ohřevu teplé vody a vytápění bytu. Plynové turbokotle jsou umístěny 

v jednotlivých bytech v prostoru koupelny. Přívod vzduchu pro spalování a odvod spalin z kotle 

je zabezpečeno souosým kouřovodem průměru 80/125 mm. Kouřovod je veden ve vyzděném 

komínovém plášti až nad střechu a od kotlů v 2.np je vyveden přímo přes střechu. Montáž kot-

le musí být provedena dle pokynů výrobce a ČSN 2000-7-701. 

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

plynu bude umístěn ve sloupku v nice na hranici pozemku. (Umístění sloupku viz výkres situa-

ce). Uzávěry objektu budou umístěny v nice obvodového zdiva vedle vstupů do jednotlivých 

částí. Přístup k nim bude skrz dvířka 300x300 mm uzavíratelné na trojhranný klíč. Bytové uzá-

věry budou umístěny před jednotlivými plynoměry v instalační šachtě na společné chodbě. 

Dále pak budou uzávěry osazeny před jednotlivými plynovými turbokotli. Jako uzávěry budou 

použitý plně průtokové plynové kulové kohouty, příslušných dimenzí. 

Pro měření spotřeby plynu bude použit pro každý byt domovní membránový plynoměr GALUS 

2000 o velikosti G 1,6. Plynoměry budou umístěny v jednotlivých podlažích před byty v insta-

lační šachtě. Přístup k nim bude skrz dveře uzamykatelné trojhranným klíčem. 

Ležaté rozdělovací potrubí od HUP je vedeno v ně objektu v zemi. Před napojením ležatého 

rozdělovacího potrubí na stoupací potrubí vedené v drážce obvodového zdiva bude umístěna 

v zemi redukce Pe/Fe (Viz řez plynovodní přípojkou ). Ležaté potrubí uvnitř objektu je vedeno 

pod stropem.  

Stoupací potrubí je vedeno v instalační šachtě umístěné na společné chodbě, procházející 

přes 3 nadzemní podlaží. Šachta musí být opatřena na každém podlaží větracími otvory nahoře 

a dole o minimální ploše 60 cm2. Stoupací potrubí vedené v obvodovém zdivu je uloženo v plně 

vyomítané drážce a nesmí být uloženo v agresivním materiálu. 

V místě prostupu potrubí přes konstrukce, bude uloženo v chráničce z ocelového potrubí. 

Chránička bude o dvě dimenze větší, než potrubí jím procházející. 

Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedena zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN 

EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize odběrného plynového zařízení dle vyhlášky č. 85/1978 

Sb. Po úspěšné zkoušce pevnosti a těsnosti spojů bude potrubí opatřené ochranným nátěrem 

žluté barvy. Potrubí jako i jeho příslušenství musí být uzemněné a spoje vodivě propojené. 

1.4.6 Vodovod 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody PE 100 SDR 11 63x5,8. Vý-

počtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 2,2 l/s. Hlavní vodoměrná sestava 

pro celý objekt s hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu bude umístěn v prefabrikované beto-

nové vodoměrné šachtě, na soukromém pozemku. (umístění viz výkres situace). Hlavní uzávěry 

dilatačních částí objektu budou umístěny na přívodním potrubí do části objektu v instalační 

šachtě umístěné v místnosti A 0,001 a B 0,001. Bytové vodoměry a bytové uzávěry vody budou 

umístěny v instalační šachtě procházející jednotlivými podlažími. 
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Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do objektu povede v hloubce 1,5 m 

pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy v místnosti A 0,001 

a B 0,001. Ležaté rozvody uvnitř objektu budou vedeny pod stropem v místě společné chodby 

bude vedený v podhledu. 

Stoupací potrubí bude vedeno v instalační šachtě, kde jsou umístěny i bytové vodoměry. 

Připojovací potrubí bude vedeno od bytových vodoměrů k jednotlivým výtokovým armaturám 

v bytě a místům ohřevu teplé vody v sádrokartonových předstěnách, v místě chodby v sádro-

kartonovém podhledu, v drážkách ve stěně, v místě kuchyně po stěně za linkou. 

Teplá voda bude pro byt o velikosti 2+1 bude připravována v nástěnném plynovém turbokotli 

ACV PRESTIGE EXCELLENCE 18 s integrovaným zásobníkem teplé vody a kuchyňský dřez bude 

zásobovaný ze zásobníkového ohřívače DRAŽICE BTO 10 IN. 

Teplá voda bude pro byt o velikosti 3+1 bude připravována v nástěnném plynovém turbokotli 

ACV PRESTIGE EXCELLENCE 18 s integrovaným zásobníkem teplé vody. Zásobník teplé vody 

v nástěnném kotli bude napojen přes připojovací sadu teplé vody ACV souprava obsahuje ter-

mostatický směšovací ventil, uzavírací ventil, zpětnou klapku, pojistný ventil. Beztlaký ohřívač 

Dražice bude napojen na rozvod studené vody přes beztlakou stojánkovou dřezovou baterii, 

před kterou bude na studené vodě osazena zpětná klaka a uzavírací kulový kohout. 

Po prostupu potrubí do objektu bude hned za uzávěrem osazen jemný odkalovací filtr se zpět-

ným proplachem od firmy Honeywell F76S DN40. 

Hlavní přívodní ležaté potrubí vedené v zemi je provedeno z potrubí PE 100 SDR 11 63x5,8. 

Potrubí je ve výkopu umístěno na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem 

do výšky 300 mm nad vrchol horní hrany potrubí. Nad potrubí je umístěna signalizační folie bílé 

barvy a k potrubí bude uchycen signalizační kabel.  

Potrubí teplé i studené vody vedené v objektu je provedeno z PPR PN20. Potrubí uvnitř objektu 

je uchyceno ke konstrukcím potrubními objímkami s pryžovou výstelkou. Spojování je prove-

deno polyfúzním svařování osobou s platným oprávněním tuto činnost vykonávat. V místě 

osazení armatur jsou použity přechody na závitové spojení. 

Potrubí studené vody v objektu je izolované návlekovou izolací mirelon tl. 9 mm, potrubí teplé 

vody v bytech je izolované návlekovou izolací mirelon tl. 13 mm. Tloušťka tepelné izolace byla 

navržena dle ČSN 75 5409 

1.4.7 Požární vodovod 
Větev požárního vodovodu je napojena na vnitřní vodovod za odkalovacím filtrem osazeným 

při vstupu vodovodu do objektu. Požární vodovod je oddělen od vnitřního vodovodu pitné 

vody ochrannou jednotkou typu EA. 

Na vodovod jsou napojeny v každém podlaží v přístupném místě na společné chodbě hadicové 

systémy pro první zásah s tvarově stálou hadicí DN 19 délky 30 m s dostřikem 10 m. 
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Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a ČSN 75 5409. Montáž a tlakové zkoušky 

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

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

1.4.8 Zařizovací předměty 
Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích před-

mětů. Záchodové mísy budou závěsné. Montážní prvek bude zabudován v instalačním jádru. 

U umyvadel a umývátek budou použity stojánkové pákové směšovací baterie. U dřezů v bytech 

velikosti 2+1 budou použity dřezové stojánkové beztlaké pákové směšovací baterie, u bytů 

velikosti 3+1 budou použity dřezové stojánkové směšovací baterie. Vanové baterie budou ter-

mostatické nástěnné. Automatická pračka bude k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí připo-

jena přes soupravu HL 406. 

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

1717 a ČSN 75 5409. 

1.4.9 Výkopové práce 
Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 800 mm. Tam, kde 

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

třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než 1,5 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 pod-

zemních 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 provozo-

vatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich 

provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v místě křížení 

a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi opatrně bez použití pneumatického, 

bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo k poškození křížených sítí. Obnažené kříže-

né 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 pů-

vodního stavu. Při provádění zemních prací je nutno dodržet ČSN EN 1610, ČSN EN 805, naří-

zení vlády č. 591/2006 Sb., další příslušné ČSN, technická pravidla GAS, podmínky provozovate-

lů podzemních sítí, stavebního a obecního (městského) úřadu a zajistit bezpečnost práce. 

 

 

V Brně Dne 24.5.2014 vypracoval: Maceček Roman 
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2 LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
 

Označení Sestava Počet sestav 

WC Závěsný klozet bílé barvy 

Montážní prvek Geberit Duofix Special pro závěsné WC s nádrž-

kou do stěny Sigma 12 cm 

Záchodové plastové sedátko bílé barvy 

16 

DU Bílé keramické dvojumyvadlo délky 130 cm 

Plastová zápachová uzávěrka umyvadlová bílá x2 

Stojánková umyvadlová páková baterie x2 

Rohový ventil pochromovaný DN15 x2 

16 

UM Bílé keramické umývátko šířky 50 cm 

Plastová zápachová uzávěrka umyvadlová bílá 

Stojánková umyvadlová páková baterie  

Rohový ventil pochromovaný DN15 x2 

16 

VA1 Rohová akrylátová vana 105 x 160 cm 

Plastová zápachová uzávěra vanová s přepadem 

Nástěnná vanová termostatická baterie s ruční sprchou 

Nástěnný držák sprchové hlavice 

6 

VA2 Obdélníková akrylátová vana 190 x 95 cm 

Plastová zápachová uzávěra vanová s přepadem 

Nástěnná vanová termostatická baterie s ruční sprchou 

Nástěnný držák sprchové hlavice 

10 

D Nerezový jednodílný dřez zapuštěný do linky 45 x 45 cm 

Plastová zápachová uzávěrka dřezová 

Stojánková páková beztlaká dřezová baterie  

Rohový ventil pochromovaný DN15 

Ohřívač Dražice BTO 10 IN 

16 
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ZÁVĚR 
Účelem bakalářské práce byly návrhy rozvodů kanalizace, vodovodu a plynovodu. Návrh insta-

lací byl proveden dle platných norem a zákonů. Tento návrh je jeden z možných a byl vypraco-

ván dle mého vlastního úsudku za použití uvedených zdrojů. V místě spojení splaškové a deš-

ťové kanalizace bylo použito spadiště z důvodu překonání velkého výškového rozdílu. Dešťová 

voda bude před odtokem do jednotné kanalizace zdržována v retenční nádrži. Splaškové vody 

budou odváděny gravitační kanalizací. Ohřev teplé vody je řešen zvlášť pro každou bytovou 

jednotku. Vnitřní plynovod je ocelový a zásobuje jednotlivé plynové kotle. Správná funkce závi-

sí na odborné realizaci dle návrhu a následné údržbě provozovatelem. 
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POUŽITÝ SOFTWARE 
 

Nemetschek Allplan 2009 

Microsoft Office 2007 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
 

n Počet osob 

q Potřeba vody 

kd Součinitel denní nerovnoměrnosti 

kh Součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

Qp Součinitel denní nerovnoměrnosti 

Qpmax Maximální denní potřeba vody 

Qh Maximální hodinová potřeba vody 

Qr Roční potřeba vody 

Qps Průměrný denní odtok splaškové vody 

Qms Maximální denní odtok splaškové vody 

Qhs Maximální hodinový odtok splaškové vody 

Qrs Roční odtok splaškové vody 

A Výměra odvodňované plochy 

Ψ Odtokový součinitel 

Ared Redukovaná odvodňovaná plocha 

Vtv Výpočet denní potřeby teplé vody 

V0 Spotřeba teplé vody 

Etv Energie spotřebovaná na ohřev teplé vody 

c Měrná tepelná kapacita 

t1 Teplota výstupní vody ze zásobníku 

t2 Teplota vstupní vody do zásobníku 

Ht+1 Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací 

Q Tepelná ztráta bytu 

∆t Rozdíl výpočtové venkovní teploty a vnitřní teploty 

E Požadovaná energie vytápění 
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ε Součinitel vyjadřující nesoučasnost tepelných ztrát infiltrací 

e opravný součinitel zahrnující vliv přerušovaného vytápění 

D Počet denostupňu 

ti Střední teplota interiéru 

tes Průměrná teplota exteriéru v topném období 

Eut Spotřebovaná energie vytápěním 

ηzd Účinnost zdroje tepla 

ηdist Účinnost přenosu tepla systémem 

E Celková spotřeba plynu v bytě 

Ecelk Celková spotřeba plynu objektu 

Qww průtok splaškových odpadních vod 

K součinitel odtoku (Budovy s nepravidelným používáním zařizovacích předmětů 0,5) 

∑DU součet výpočtových odtoků 

Qc trvalý průtok 

Qp čerpaný průtok 

Qr Průtok dešťových vod 

i intenzita deště 

C součinitel odtoku srážkových vodi intenzita deště 

h
d

 Návrhový úhrn srážek 

w součinitel stoletých srážek pro oblast Telč 

Q0 regulovaný odtok z retenční nádrže do splaškové kanalizace uvažován 0,5 l/s  

tc doba trvání srážky v minutách 

Tpr Doba prázdnění retenční nádrže 

L Délka plynovodní přípojky 

K Konstanta zemního plynu 

Pz počáteční tlak plynu na přípojce 
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Pk koncový tlak plynu na přípojce 

V Objemový průtok plynu  

Vr Redukovaný odběr plynu 

K1-3 Koeficient současnosti provozu spotřebiče 

V1-3 Objemový průtok při jmenovitých tepelných výkonech 

l' Délkové přirážky na místní odpory plynovodu 

L Celková délka plynovodu s přirážkami 

∆pl Skutečná celková tlaková ztráta úseku plynovodu 

Qd Výpočtový průtok v přívodním potrubí 

Qai Výpočtový průtok vody 

ni Počet výtoků 

p Tlaková ztráta třením 

r Tlaková ztráta na třením 

l Délka úseku 

z Tlaková ztráta místními odpory 

Pdis Dispoziční přetlak na vodovodní přípojce 

PminFI Minimální tlakový přetlak na výtoku 

∆Pe Tlaková ztráta způsobená rozdílem výšek napojení na vodovodní řad a nejvyšší výtokovou 

armaturou 

Σ∆PWM Tlaková ztráta vodoměrů 

Σ∆PAp Tlakové ztráty napojených zařízení 

∆PRF Tlaková ztráta v potrubí 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

1 SITUACE STAVBY      1:150 

2 KANALIZACE - PŮDORYS SVODNÉHO POTRUBÍ   1:50 

3 KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.PP   1:50 

4 KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP   1:50 

5 KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP   1:50 

6 KANALIZACE - ROZVINUTÝ ŘEZ SVODNÝM POTRUBÍM  1:50 

7 KANALIZACE - ROZVINUTÝ ŘEZ SVODNÝM POTRUBÍM  1:50 

8 KANALIZACE - ROZVINUTÝ ŘEZ ODPADNÍM POTRUBÍM  1:50 

9 PLYNOVOD - PŮDORYS 1.PP     1:50 

10 PLYNOVOD - PŮDORYS 1.NP     1:50 

11 PLYNOVOD - PŮDORYS 2.NP     1:50 

12 PLYNOVOD - IZOMETRIE     1:50 

13 PLYNOVOD - ŘEZ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKOU   1:150/1:50 

14 VODOVOD - PŮDORYS 1.PP     1:50 

15 VODOVOD - PŮDORYS 1.NP     1:50 

16 VODOVOD - PŮDORYS 2.NP     1:50 

17 VODOVOD - IZOMETRIE      1:50 

18 VODOVOD - ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU   1:150/1:50 

 

 


