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Abstrakt  

Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických instalací a plynovodních zařízení v 
průmyslovém objektu. Teoretická část řeší využívání srážkových vod v objektu jako vody 
provozní a experimentální stanovení průtoku a potřeby vody pro výrobní a skladovací halu s 
administrativní vestavbou. Výpočtová část řeší návrh variant řešení zdravotně technických 
instalací a plynovodních zařízení v objektu výrobní a skladovací haly s administrativní 
vestavbou. Praktická část obsahuje návrh a projekt vybraných variant zdravotně technických 
instalací a plynovodních zařízení v objektu výrobní a skladovací haly s administrativní 
vestavbou, a také aplikaci využití srážkových vod v tomto typu objektu.  

  
Abstract 
Diploma thesis contains a design the plumbing and gas installations in the industrial building. 
The theoretical part deals with the use of rainwater in the building as the process water and 
the experimental determination of the flow rate and water needs for the manufacturing and 
storage hall with built-office. The calculation part deals with the design of variants of 
plumbing and gas installations in the building manufacturing and storage hall with built-
office. The practical part contains a design and project documentation of selected variants 
plumbing and gas installations in the manufacturing and storage hall with built-office, and the 
use of rainwater in this type of building.  
 
 
Klí čová slova 
průmyslový objekt, výrobní a skladovací hala s administrativní vestavbou, srážková voda, 
provozní voda, využití srážkové vody, měření spotřeby a průtoku pitné vody, vnitřní 
kanalizace, vnitřní vodovod, domovní plynovod  

  
Keywords 

industrial building, manufacturing and storage hall with built-office, rain water, process water, 
use of rainwater, measure of consumption and flow of drinking water, interal sewer, water 
system, gas installations. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce má za úkol navrhnout zdravotně technické instalace a plynová odběrná 
zařízení pro zadaný průmyslový objekt spolu se zpracováním možnosti využití srážkových 
vod jako vod provozních v daném provozu. 

Zadání diplomové práce obsahuje průmyslový objekt, který se skládá z výrobní a skladovací 
haly a administrativní vestavby se třemi nadzemními podlažími. Tento objekt je situován do 
Prahy, městské časti Horni Počernice ulice Do Čertous na p.p.č. 4036/393. Hala 
s půdorysnými rozměry 96,5 x 96,5 m a přístavbou energo objektu k východní fasádě haly. 
Objekt slouží jako pracoviště pro 40 zaměstnanců výroby, 3 zaměstnance skladu a 20 
zaměstnanců administrativy. Budova je svým účelem určena pro průmyslovou kovovýrobu 
autodílů a jejich skladování. Hygienická zařízení jsou v objektu umístěny do prvních dvou 
podlaží administrativní vestavby. Příprava teplé vody je pak zajišťována v technické místnosti 
ve 3.NP administrativní vestavby spolu s vytápěním vestavby. Pro vytápění haly je přistavěna 
k objektu kotelna II. kagorie (energo objekt). 

Diplomová práce je rozdělena na tři časti. Část teoretická, ve které je řešeno hospodaření se 
srážkovými vodami, systémy využívání srážkových vod jako vody provozní v objektu a 
likvidace přebytečných srážkových vod. Část výpočtová pak obsahuje v několika možných 
variantách zpracovaný návrh dešťové a splaškové kanalizace, vnitřního vodovodu a 
domovního plynovodu. Část projektová se stává aplikace konkrétních vybraných variant při 
návrhu a zpracování výkresové dokumentace zdravotně technických a plynovodních instalací 
zadaného průmyslového objektu. 

 

 

 

 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  

  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING SERVICES 
  

  

VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD V PRŮMYSLOVÉM 
OBJEKTU 
RAINWATER HARVESTING IN AN INDUSTRIAL BUILDING 

A. ANALÝZA TÉMATU, CÍLE A METODY ŘEŠENÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. JAN VACEK  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JAKUB VRÁNA, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2016 
 



16 
 
 
 

A. ANALÝZA TÉMATU, CÍLE A METODY ŘEŠENÍ  ....................................................  15 

A.1 ANALÝZA ZADANÉHO TÉMATU  ...................................................................  18 

A.2 NORMOVÉ A LEGISLATIVNÍ PODKLADY  ....................................................  19 

A.2.1 LEGISLATIVNÍ PODKLADY  ...................................................................  19 

A.2.1.1 Kanalizace  ........................................................................................  19 
A.2.1.2 Vodovod  ...........................................................................................  19 
A.2.1.3 Plynovod  ...........................................................................................  20 

A.2.2 NORMOVÉ PODKLADY  ...........................................................................  20 

A.2.2.1 Kanalizace  ........................................................................................  20 
A.2.2.2 Vodovod  ...........................................................................................  21 
A.2.2.3 Plynovod  ...........................................................................................  21 

A.3 CÍL PRÁCE, ZVOLENÉ METODY ŘEŠENÍ  .....................................................  22 

A.3.1 CÍL PRÁCE  ..................................................................................................  22 

A.3.2 ZVOLENÉ METODY ŘEŠENÍ  ..................................................................  22 

A.4 AKTUÁLNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ V PRAXI  ...................................................  23 

A.5 TEORETICKÉ ŘEŠENÍ  ........................................................................................  25 

A.5.1 VZNIK SRÁŽKOVÉ VODY A JEJÍ MNOŽSTVÍ  .....................................  25 

A.5.1.1 Vznik srážkové vody  ........................................................................  25 
A.5.1.2 Množství srážkové vody  ...................................................................  26 

A.5.2 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI SRÁŽKOVÝCH VOD  .......  27 

A.5.2.1 Fyzikální vlastnosti srážkové vody  ..................................................  27 
A.5.2.2 Chemické vlastnosti srážkové vody  .................................................  28 

A.5.3 VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V OBJEKTU  ............................................  29 

A.5.3.1 Obytné budovy  .................................................................................  29 
A.5.3.2 Administrativní budovy  ....................................................................  30 
A.5.3.3 Výrobní průmyslové budovy  ............................................................  31 

A.5.4 ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY .......................................  32 

A.5.4.1 Zachycení a akumulace srážkové vody  ............................................  32 
A.5.4.2 Distribuce srážkové vody  .................................................................  36 

A.5.5 ZHODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY  .................................  41 

A.6 EXPERIMENTÁLNÍ ŘEŠENÍ  .............................................................................  42 

A.6.1 POPIS MĚŘENÍ  ...........................................................................................  42 

A.6.1.1 Místo měření  .....................................................................................  42 
A.6.1.2 Doba měření  .....................................................................................  43 
A.6.1.3 Měřená veličina  ................................................................................  44 
A.6.1.4 Měřící technika  .................................................................................  44 
A.6.1.5 Princip měření  ..................................................................................  45 



17 
 
 
 

A.6.2 POSTUP MĚŘENÍ  .......................................................................................  45 

A.6.2.1 Postup montáže  .................................................................................  45 
A.6.2.2 Postup měření  ...................................................................................  47 

A.6.3 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ  ........................................................................  47 

A.6.3.1 Vyhodnocení měření  ........................................................................  47 
A.6.3.2 Chyby měření  ...................................................................................  47 

A.6.4 ZPRACOVÁNÍ A POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ  .........................................  48 

A.6.4.1 Odběr vody v průběhu dne  ...............................................................  48 
A.6.4.2 Denní spotřeba vody  .........................................................................  50 
A.6.4.3 Porovnání denní potřeby vody ..........................................................  51 
A.6.4.4 Průtok vody přívodním potrubím  .....................................................  53 
A.6.4.5 Porovnání průtoku vody přívodním potrubím  ..................................  53 

A.6.5 ZÁVĚR MĚŘENÍ  ........................................................................................  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 
 
 

A.1 ANALÝZA ZADANÉHO TÉMATU 

Tématem diplomové práce je využívání srážkových vod jako vody provozní v průmyslovém 
objektu. Úkolem je navrhnout zdravotně technické instalace a plynová odběrná zařízení pro 
zadaný průmyslový objekt, a to tak aby v maximální možné míře byl využit potenciál 
srážkové vody substituovat pitnou vodu pro určité účely v daném provozu při dodržení 
hygienických zásad normových a legislativních předpisů. 

V rámci diplomové práce je řešen průmyslový objekt, který se skládá z výrobní a skladovací 
haly a administrativní vestavby se třemi nadzemními podlažími. Tento objekt je situován do 
Prahy, městské časti Horní Počernice ulice Do Čertous na p.p.č. 4036/393. Objekt je umístěn 
v průmyslové zóně spolu s dalšími 15 stávajícími a 7 rovněž navrhovanými halami. Budova je 
svým účelem určena pro průmyslovou kovovýrobu autodílů a jejich skladování. V budově se 
rovněž nachází administrativní vestavba, která slouží jako sídlo vedení firmy a veškeré 
administrativy (ekonomické odd., odd. vývoje, odd. dopravy, odd. kontroly výroby, …). 
Výrobní část slouží jako pracovní prostředí s dvousměnným provozem (1. směna 25 
zaměstnanců, 2. směna 15 zaměstnanců) stejně jako skladovací část (1. směna 2 zaměstnanci, 
2. směna 1 zaměstnanec). Administrativní vestavba je pak zázemím firmy pro 20 osob včetně 
vedení firmy). Stavba je založena na hlubinných železobetonových pilotech. Jako systém 
nosných konstrukcí je využit skeletový rámový systém železobetonových prefabrikovaných 
sloupů a průvlaků s obvodovou konstrukcí lehkého obvodového pláště haly z panelů 
Trimoterm FTVv-120/1200 složeného z vnitřního a vnějšího povrchově upraveného 
ocelového plechu a výplně z PUR tepelné izolace. Vnitřním výplňovým zdivem jsou 
keramické tvarovky tl. 250 mm. Systém keramického zdiva je v administrativní vestavbě 
kombinován s pórobetonovými příčkami tl. 100 mm a v hygienických zařízeních jsou 
umístěny sádrokartonové instalační příčky tl. 150 mm pro možnost vedeni instalaci. Pro 
vodorovné konstrukce stropu jsou využity předpjaté stropní panely. Podlahy jsou složeny z 
tepelné izolace, separační folie, betonového potěru s výztuží a nášlapné vrstvy. Střecha je 
řešena jako plochá s nosnou konstrukcí železobetonových prefabrikovaných vazníků pokrytou 
konstrukcí trapézového plechu s tepelnou izolací z minerálních vláken a fóliovou krytinou z 
PVC. Odvodněni střechy je zajištěno speciálními střešními vtoky systému podtlakového 
odvodnění doplněné o bezpečnostní přepady v atice na jižní a severní fasádě objektu. 

Při řešení využívání srážkových vod v objektu je důležité globální řešení zdravotně 
technických instalací zejména dešťové kanalizace, která odvádí srážkové vody ze sběrné 
plochy do místa jejich akumulace, zajišťuje jejich nezbytnou filtraci a také následnou 
likvidaci přebytečných srážkových vod. Likvidace srážkových vod i jejich využívání 
v objektu je také úzce spjato také s řešením splaškové kanalizace a odváděním splaškových 
odpadních vod. Důležitou součástí návrhu je také analýza možnosti využití provozní vody 
v konkrétním provozu objektu, tedy technologie provozu a její požadavky na zásobování 
vodou, druhy zařizovacích předmětů, systém vytápění a přípravy teplé vody v objektu apod. 
Dále je podstatné dispoziční řešení konkrétní stavby a z toho vyplývající řešení systému 
dopravy provozní vody a soustavy zásobování provozní vodou konkrétních odběrných míst 
v objektu. 
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A.2 NORMOVÉ A LEGISLATIVNÍ PODKLADY 

A.2.1 LEGISLATIVNÍ PODKLADY 

A.2.1.1 Kanalizace 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

Nařízení č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech 

Nařízení č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Vyhláška č. 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) 

A.2.1.2 Vodovod 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, který mj. stanovuje podmínky pro 
hygienické požadavky na pitnou vodu 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody 

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Vyhláška č. 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) 
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Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 

Vyhláška č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, 
měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky 
na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku 
tepelné energie. 

A.2.1.3 Plynovod 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Vyhláška č. 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky 
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu 
přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství 

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou 
se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

A.2.2 NORMOVÉ PODKLADY 

A.2.2.1 Kanalizace 

ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 

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 EN 12056 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

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

BS 8525-1:2010. Greywater systems – Part 1: Code of practice 
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A.2.2.2 Vodovod 

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 5411 - Vodovodní přípojky 

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

ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

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

DIN 1988-300:2012-05 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen - Teil 300: 
Ermittlung der Rohrdurchmesser; Technische Regel des DVGW  

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

BS 6700:2006+A1:2009 - Design, installation, testing and maintenance of services supplying 
water for domestic use within buildings and their curtilages Specification 

PHCC NSPC (2009), the National Standard Plumbing Code  

DS 439:2000 Code of practice for water installations 

A.2.2.3 Plynovod 

ČSN EN 12007 - Zásobování plynem 

ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách 

ČSN EN 12327 - Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do 
provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky 

ČSN EN 15001 - Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro 
průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a 
neprůmyslové využití 

ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu 

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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A.3 CÍL PRÁCE, ZVOLENÉ METODY ŘEŠENÍ 

A.3.1 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je návrh zdravotně technických instalací a plynových odběrných 
zařízení, při využití srážkových vod pro průmyslový objekt výrobní a skladovací haly 
s administrativní vestavbou v Praze, městské časti Horní Počernice ulici Do Čertous. 

V teoretické části je proveden rozbor možností systému zásobování objektu provozní vodou. 
Porovnání a nároky na parametry vody využívané v objektu. Cílem této části je také zjištění 
celkové potřeby vody v průmyslovém objektu s administrativní vestavbou, analýza a 
porovnání metod návrhu vnitřního vodovodu a výhody vyplývající ze systému využívání 
srážkových vod v tomto typu objektu. 

Ve výpočtové části je proveden návrh zdravotně technických instalací a plynových odběrných 
zařízení v řešeném průmyslovém objektu výrobní a skladovací haly s administrativní 
vestavbou. Při návrhu je provedena analýza každé možné varianty její vliv na proveditelnost, 
pořízení a provoz a vybrána pro každou analyzovanou část nejvhodnější varianta. 

V projektové části je prakticky zpracována projektová dokumentace zdravotně technických 
instalací a plynových odběrných zařízení v řešeném průmyslovém objektu výrobní a 
skladovací haly s administrativní vestavbou. Dokumentace je zpracována na základě 
vybraných vhodných variant vyplývající z výpočtové části.   

A.3.2 ZVOLENÉ METODY ŘEŠENÍ 

Při vypracovávání diplomové práce obecně využíváno empirických, numerických a 
experimentální metod a to tak, aby návrh zdravotně technických instalací a plynových 
odběrných zařízení, při využití srážkových vod pro průmyslový objekt výrobní a skladovací 
haly s administrativní vestavbou v Praze, městské časti Horní Počernice ulici Do Čertous, byl 
co nejefektivnější. 

V teoretické části je při zjištění celkové potřeby vody v průmyslovém objektu 
s administrativní vestavbou, využito experimentální metody měření průtoku vody přívodním 
potrubím, které zásobuje pitnou vodou reálný objekt, jehož provoz je obdobný 
jako navrhovaný objekt. K vyhodnocení je použito numerických a pravděpodobnostních 
metod zpracovaných v programu Microsoft Excel.  

Ve výpočtové části je pro návrh zdravotně technických instalací a plynových odběrných 
zařízení v řešeném průmyslovém objektu výrobní a skladovací haly s administrativní 
vestavbou využito výpočtových vztahů a závislostí daných legislativními nebo normovými 
podklady. Při návrhu je rovněž využito fyzikálních zákonů a vztahů popisující tepelné a 
hydraulické děje probíhající v řešených soustavách. Při výpočtech je využito zpracování 
zmiňovaných metod programem Microsoft Excel a dále je použito výpočtového softwaru 
výrobců jednotlivých zařízení např. Reflex Pro Win a Grunfos Product Center. 

V projektové části je graficky zpracována projektová dokumentace zdravotně technických 
instalací a plynových odběrných zařízení v řešeném průmyslovém objektu výrobní a 
skladovací haly s administrativní vestavbou pomocí softwaru AutoCAD LT 2013.   
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A.4 AKTUÁLNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ V PRAXI 
Aktuálně je trendem nejen v technické praxi, ale v celé společnosti snaha o ekologický přístup 
k životu a minimalizaci negativních dopadů působení lidské činnosti na životní prostředí. 
Zájem ze strany veřejnosti a investorů, o možnosti šetřící životní prostředí a náklady na 
provoz objektu, rychle roste.  

V současné době je důležitou součástí profese projektanta zdravotně technických instalací 
dovednost jednání s investory. Při kterém je třeba dotyčné informovat o těchto dopadech 
jejich investičního záměru a také jejich přesvědčení hledání řešení s co možná nejlepším 
vlivem na stavbu jako celek.  

V praxi se projektant potká s investory, kteří se snaží za každou cenu snížit pořizovací 
náklady a to ať už přímo na realizaci nebo na projektovou dokumentaci. Což vede k použití 
nekvalitních materiálů, neodbornou montáž a manipulaci se zařízeními, podcenění nutnosti 
rozsahu a kvality projektových podkladů. To má často za následek snížení životnosti systému, 
nutnost časté výměny zařízení, celkového několikanásobného zvýšení provozních nákladů a 
riziko nevhodného dopadu na vnitřní prostředí budovy, a také životní prostředí. Motivací 
investora ke zpracování kvalitní projektové dokumentace je zejména odborná optimalizace 
pořizovacích a provozních nákladů a efektivního využití veškerých alternativních zdrojů, to 
má za následek návratnost pořizovacích nákladů a komfort při užívání stavby.  

Jedním takovým případem je snaha o využití alternativních zdrojů, mezi které patří i využití 
provozní vody v objektu a to vzniklé nejen akumulací a využitím srážkových vod, ale při 
jejich nedostatku i čištěním a recirkulačním využitím šedých odpadních vod vznikajících 
v objektu. Výsledkem je nejen snížení provozních nákladů objektu, ale i snížení spotřeby 
pitné vody, které je v přírodě stále větší nedostatek, a snížení dopadu na životní prostředí. 
Dále je to použití vhodných a kvalitních materiálů, které zajistí dlouhou životnost a minimální 
provozní náklady. Materiály nejčastěji používanými v praxi jsou, pro kanalizační potrubí 
uložené v zemi PVC systém KG a PP systém KG2000 případně kameninové potrubí obvykle 
pouze pro kanalizační přípojku, pro vnitřní kanalizaci potom PP systém HT nebo PP 
odhlučněný systém potrubí (označení dle výrobce), pro vodovodní potrubí uložené v zemi je 
to HDPE a PVC případně litinové potrubí obvykle pouze pro vodovodní přípojku, pro vnitřní 
vodovod potom PPR, PPR vícevrstvé potrubí, měděné či nerezové potrubí. 

Systém dodávky vody je v současné době ovlivněn, v drtivé většině případů dostupným, 
veřejným vodovodem, na který je objekt napojen vodovodní přípojkou a zásobován tak pitnou 
vodou. V případech, kdy veřejný vodovod k dispozici není, je možné zásobovat objekt vodou 
z vlastního zdroje tzn. vybudováním studny toto řešení je závislé na geologických poměrech 
v místě stavby respektive na hloubce hladiny podzemní vody a na parametrech podzemní 
vody, která má vliv na nutnou úpravu kvality vody. V objektu je současně nutné řešit přípravu 
teplé vody a to ať už zásobníkovým, průtokovým nebo smíšeným systémem. Jednotlivé 
systémy se díky svým výhodám a nevýhodám hodí pro různé druhy objektů a to stejně jako 
druh ohřevu místní, skupinový nebo centrální, který je závislý na počtu zařizovacích 
předmětů v objektu a vzájemnou vzdálenost v rámci konkrétní dispozice. Pro komfort při 
odběru teplé vody a splnění podmínky max. 3 l objemu necirkulované teplé vody v potrubí 
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před odběrným místem, je u rozsáhlých soustav je rozvod teplé vody opatřen cirkulací teplé 
vody s nuceným oběhem zajištěným cirkulačním čerpadlem. Nucený oběh zajišťuje cirkulační 
čerpadlo dnes již (stejně jako čerpadla otopných soustav) s plynule regulovanými otáčkami, 
díky čemuž je optimalizován provozní bod a sníženy náklady spojené s provozem čerpadla. 
Alternativou cirkulace teplé vody pro kratší úseky potrubí teplé vody je kontinuální ohřev 
přes stěnu potrubí odporovým drátem navinutým na vnitřním povrchu speciální návlekové 
tepelné izolace. 

Odvádění odpadních vod vznikajících na pozemku je nejčastěji řešeno jako gravitační. To má 
oproti čerpání odpadních vod výhodu nízkých provozních nákladů a eliminace čerpadla jako 
možné poruchové části. Gravitační splašková kanalizace je možná pouze od zařizovacích 
předmětů nad hladinou zpětného vzdutí (úroveň terénu), níže položené zařizovací předměty 
musí být před zpětným vzdutím chráněny nejlépe přečerpáváním. Likvidace splaškových 
odpadních vod je možná několika způsoby buďto přípojkou splaškové nebo jednotné 
kanalizace do veřejné stoky (veřejné ČOV) nebo vyčištěním domovní čistírnou a při splnění 
příslušných podmínek vypouštěním do vod povrchových nebo systému podpovrchového 
zavlažování nebo při splnění přísnějších podmínek na výstupu z čištění vsakováním na 
pozemku. Dešťová kanalizace je rovněž nejčastěji koncipovaná jako gravitační, vhodným 
systémem odvodnění zvláště u rozlehlých plochých střech např. u halových staveb nebo 
staveb veřejné vybavenosti je podtlakové odvodnění střechy, které využívá 100% plnění 
potrubí a rychlejším odvodem srážkové vody vlivem vzniklého podtlaku v potrubí. Výhodou 
je zmenšení jmenovité světlosti potrubí a snížení počtu odpadních potrubí. Likvidace 
srážkových vod z pozemku je řešena podle místních podmínek primárně odvodem do vod 
povrchových nebo vsakováním na pozemku. Další možností je likvidace regulovaným 
odvodem srážkových vod do veřejné stoky jednotné, nebo dešťové kanalizace. 

Systém využívání srážkových vod případně přečištěných šedých odpadních vod jako provozní 
vody v objektu se stává stále aktuálnější a to vlivem stále rychleji rostoucí ceny pitné vody, 
která je z části způsobená snížením zásob pitné vody zejména v letních měsících, kdy je i 
např. pro zavlažování, vody paradoxně nejvíce potřeba. Díky optimálnímu objemu akumulace 
vod využívaných jako vody provozní jsou šetřeny provozní náklady objektu i veřejná zásoba 
pitné vody. 

V současné době je norma, která by byla projektantovi podkladem při návrhu systému 
využívání srážkových vod, je v České republice připravována (ČSN 75 6780 - Využití šedých 
a srážkových vod). V zahraničí tyto předpisy již existují a nezbývá než pro návrh využívat 
tyto normy. Je to například britská BS 8515:2009 Rainwater Harvesting Systems - Code of 
Practice, nebo německá DIN 1989 Regenwassernutzungsanlagen.   
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A.5 TEORETICKÉ ŘEŠENÍ 

A.5.1 VZNIK SRÁŽKOVÉ VODY A JEJÍ MNOŽSTVÍ 

A.5.1.1 Vznik srážkové vody 

Srážková voda obecně vzniká vypařováním vody z povrchu Země (nejčastěji z velkých 
vodních ploch oceánů, moří a jezer) vlivem slunečního záření. Po vypaření povrchové vody 
ve formě vodní páry se v atmosféře kumuluje do shluků (oblaků), které se vlivem proudění 
vzduchu v atmosféře různě přemísťují a spolu s teplým vzduchem stoupají. Při vystoupání 
oblačnosti do vyšších poloh v atmosféře, kde je i nižší teplota, dochází k poklesu teploty 
vzduchu v atmosféře na teplotu rosného bodu, což způsobí kondenzaci vodní páry a vzniku 
srážek. Srážky pak ve formě deště nebo sněhu vlivem gravitačního pole padají zpět na povrch 
Země.  

Povrchové srážkové vody, které odvádíme ze střech objektů a zpevněných ploch staveb 
dešťovou kanalizací, mohou tedy být okamžitě dopadající srážky dešťové, vlivem zvýšení 
teploty postupně odtávající srážky sněhové nahromaděné na povrchu nebo odtávající srážky 
sněhové odváděné z povrchu spolu se současně dopadajícími srážkami dešťovými. 

 

Obr. 5.1.1  Koloběh vody na zemi [1] 
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A.5.1.2 Množství srážkové vody 

Množství srážkových vod dopadajících na povrch závisí na konkrétní oblasti výskytu srážek a 
také na nadmořské výšce. V České republice je množství srážkových vod měřeno 
meteorologickými stanicemi rozmístěnými po celém území.  

Pro představu o celkovém množství srážek dopadající na naše území, potřebné pro návrh 
systému využívání srážkových vod, uvádí Český hydrometeorologický ústav dlouhodobý 
srážkový normál pro jednotlivé kraje ČR. Dlouhodobý srážkový normál je označení pro 
průměrný roční úhrn srážek měřený po dobu 30 let a stejně tak dlouhou dobu je platný. 
V současné době pracujeme s daty měřenými v letech 1961 – 1990 platnými do roku 2020. 
Pro účely návrhu systému využívání srážkových vod jsou tato data zpracována podrobněji do 
tzv. srážkové mapy viz. obr. 5.1.2. 

Pro návrh vsakovacích zařízení je podle ČSN 75 9010 nutné znát průběh průměrného 
srážkového úhrnu, tedy množství srážek na jednotkovou plochu v proměnné době trvání deště 
od 5 minut do 72 hodin, v příslušné periodicitě. Periodicita je určena podle rizika, které hrozí 
při přeplnění vsakovacího zařízení a vyjadřuje pravděpodobnou četnost výskytu uvedeného 
srážkového úhrnu (např. periodicita 0,2 znamená déšť vyskytující se jednou za 5 let) čím nižší 
periodicita tím se zvyšuje bezpečnost, ale zároveň roste srážkový úhrn a tím i výsledný 
retenční objem vsakovacího zařízení. 

Návrh stokových sítí a kanalizačních přípojek, odvádějící srážkové vody, se v ČR se řídí 
ČSN 75 6101. Množství srážek pro návrh je v tomto případě uvažováno jako intenzita 
patnáctiminutového deště pro danou oblast a periodicitu (četnost výskytu návrhových dešťů) 
uvedenou v normě podle druhu lokality. Vnitřní kanalizace je podle ČSN 75 6760 nebo 
ČSN EN 12056-4 navrhována na intenzitu srážek 0,03 l/s.m2 (300 l/s.ha) bez ohledu na oblast 
České republiky. 

   

Obr. 5.1.2  Srážková mapa České republiky [2] 
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A.5.2 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
SRÁŽKOVÝCH VOD 

A.5.2.1 Fyzikální vlastnosti srážkové vody 

Fyzikálními vlastnostmi vody hodnocenými při rozborech dle vyhl. č. 254/2004 Sb. je 
zejména barva, zákal, teplota, pach a chuť. Při hodnocení barvy je opticky zhodnocené 
zabarvení vzorku, který je filtrací zbaven zavádějících rozpuštěných látek, které by mohly 
barvu ovlivnit. Pro určení barvy je přidán indikační roztok a hodnota jeho koncentrace je u 
pitné vody porovnávána s limitní hodnotou danou pro pitnou vodu příslušnými předpisy. 
Zákal vody indikuje množství nerozpuštěných organických i anorganických látek ve vznosu 
vzorku. Zákal se měří, jako útlum záření procházejícího vzorkem, a sice nefiltrovaným i 
filtrovaným, hodnota je pro pitnou vodu porovnávána s předepsanou limitní hodnotou. 
Teplota vody je důležitá vlastnost vzhledem k vytváření podmínek pro růst bakterií a 
mikroorganismů a také vzhledem k použitelnosti pro účely při jejím užívání. Optimální 
teplotou pitné vody je 8 - 12°C. Pach znatelný pro lidský čich poukazuje na nebezpečí 
kontaminace vody fekálními nebo průmyslově vzniklými látkami případně na výskyt tlejících 
těl rostlin a organismů. Limitem pachu pro pitnou vodu je pouze jeho přijatelnost pro 
spotřebitele. Chuť vody je ovlivňována jejím chemickým a mineralogickým složením. Chuť 
je posuzována pouze u hygienicky prokazatelně nezávadných vzorků, a proto pro srážkovou 
vodu není posuzována. Stejně jako pach je u pitné vody limitována přijatelností pro 
spotřebitele. [3] 

Obecně platí, že po filtraci před nátokem srážkových vod do akumulační nádrže i následnou 
důkladnou filtrací pomocí filtru se zpětným proplachem umístěným před přívodem 
k odběrným místům provozní vody, má srážková voda fyzikální vlastnosti přibližně 
srovnatelné s fyzikálními vlastnostmi požadovanými pro pitnou vodu a to díky filtraci včetně 
obsahu nerozpuštěných látek.  

Dalšími nezanedbatelnými vlastnostmi jsou biologické a mikrobiologické parametry vody 
respektive výskyt bakterií a organismů ve vodě a také výskyt organických látek. Mikrobiální 
znečištění vody je v případě pitné vody nezbytným ukazatelem s přísnými limitními 
hodnotami, neboť se jedná o parametry, které přímo ovlivňují zdraví spotřebitelů. Parametrem 
pro určování výskytu a koncentrace organických látek ve vodě je chemická spotřeba kyslíku 
(CHSK), zkoušená dávkováním oxidačního činidla a měření množství kyslíku 
spotřebovaného při oxidaci organických látek obsažených ve vodě. [3] 

Mikrobiální a organické znečištění srážkových vod, několikanásobně převyšuje limity 
stanovené pro pitnou vodu. Srážková voda, ve své fyzikální podstatě, je čistou 
kondenzovanou vodou, nicméně při průchodu deště atmosférou se na kvalitě vody výrazným 
způsobem projevuje kvalita ovzduší. Další znečištění srážkové vody vzniká kontaktem se 
sběrnou plochou střechy, která je vystavena vnějším znečišťujícím vlivům v podobě prachu, 
trusu ptáků apod. Při využívání srážkové vody jako vody provozní je nutné s touto vodou 
nakládat jako s bakteriologicky znečištěnou a chránit nejen uživatele před její konzumací či 
vdechnutím, ale také vnitřní rozvod pitné vody před kontaminací.  
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A.5.2.2 Chemické vlastnosti srážkové vody 

Chemickými vlastnostmi vody hodnocenými při rozborech dle vyhl. č. 252/2004 Sb. je 
koncentrace kovových a nekovových chemických prvků a jejich sloučenin, a také hodnota 
pH. U kovových chemických prvků a jejich sloučenin se jedná zejména o vápník, hořčík, 
železo a těžké kovy. Množství vápníku, hořčíku a jejich solí přímo určuje tvrdost vody, která 
ovlivňuje životnost nejen potrubí, ale i zařízení na vodovod napojené, důvodem je zvýšená 
tvorba vodního kamene u tvrdé vody. Koncentrace železa ve vodě ovlivňuje její barvu, zákal 
a ve vyšších koncentracích i pach, u pitné vody má koncentrace železa vliv kromě uvedených 
vlastností hlavně na chuť. Těžké kovy obsažené ve vodě mají svým charakterem přímý dopad 
na zdraví spotřebitelů, proto je jejich koncentrace v pitné vodě upravená přísnými limity. U 
nekovových chemických prvků a jejich sloučenin se jedná zejména o dusík a jeho oxidy, 
fosfor, kyslík a chlor. Výskyt dusíku ve vodě ovlivňují zejména biologické procesy 
probíhající ve vodě a při vyšších hodnotách indikuje možnost kontaminace odpadními 
vodami. Obecně platí, že čím znečištěnější voda tím vyšší je koncentrace dusíku. Hodnota pH 
určuje kyselost nebo zásaditost vody, která je ovlivňována stykem vody s látkami které 
s vodou reagují a vytváří kyseliny. Nejvýznamněji ovlivňuje pH vody její styk s CO2, oxidy 
síry a oxidy dusíku, které se na vodu chemicky vážou a snižují pH. [3] 

Obecně platí, že srážkové vody obsahují oproti pitné vodě méně rozpuštěných minerálů, což 
v případě vápníku a hořčíku má za následek daleko nižší tvrdost vody a tím i sníženou tvorbu 
vodního kamene. Výhodou srážkové vody využívané jako vody provozní je právě její 
měkkost, což při použití např. pro doplňování otopné soustavy zajišťuje delší životnost celého 
systému. Stejná výhoda provozní vody je i v případě jejího použití pro praní prádla. Chemické 
vlastnosti srážkové vody jako pH a koncentrace dusíku jsou dalšími parametry, kterými 
převyšují limity stanovené pro pitnou vodu viz. Tab. 5.2.1. Koncentrace ostatních chemických 
prvků a sloučenin jsou nejčastěji vyhovující limitům pitné vody, nicméně při využívání 
srážkové vody jako vody provozní je nutné s touto vodou nakládat tak, abychom návrhem 
chránili nejen uživatele před její konzumací či vdechnutím, ale také vnitřní rozvod pitné vody 
před kontaminací. 

V případě zájmu o čištění srážkových vod a jejich využívání jako vody pitné je třeba 
vhodnými fyzikálními a chemickými způsoby zajistit veškeré parametry požadované pro 
kvalitu pitné vody a to zejména parametrů jako mikrobiální a organické znečištění, dále 
koncentrace dusíku, fosforu a v neposlední řadě pH vody. Takto navržená úprava srážkové 
vody je sice teoreticky možná, nicméně vzhledem k vysokým pořizovacím a provozním 
nákladům nestabilitě dostupného množství i parametrů srážkových vod, prakticky nevýhodná 
a dosud v praxi nepoužívaná.  

Tab. 5.2.1  Srovnání chemického složení srážkových vod v ČR a limitů pro pitnou vodu [4][5] 
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A.5.3 VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V OBJEKTU 

A.5.3.1 Obytné budovy 
Obecně v objektech je možné využití srážkové vody jako vody provozní k různým 
specifickým účelům spojeným s provozem konkrétního objektu a využívání různých 
odběrných zařízení v různých četnostech. Obytné objekty jsou případem, kde dochází 
k využití velké škály odběrných míst, pro které je možné zásobování provozní vodou. Prvním 
případem využití je splachování WC, pro tento účel je provozní voda vždy vhodná v plném 
rozsahu. Dalším případem je praní prádla, pro tento účel je nutné zajištění dostatečné filtrace, 
případně použití automatické pračky uzpůsobené přímo pro provozní vodu nebo pro oddělené 
využití provozní nebo pitné vody. Dále je to zavlažování, pro tento účel je srážková voda 
využívaná jako voda provozní dokonce vhodnější než pitná voda, neboť se jedná o naprosto 
přirozené zavlažování. Pro úklid je srážková voda využívaná jako provozní použitelná jen 
částečně, protože 2/3 vody pro úklid je teplá voda, která nesmí být provozní vodou 
kontaminována, proto je nutné použít oddělené výtokové armatury. Poslední účel, pro 
možnost využití srážkové vody jako vody provozní v objektu, je mytí automobilu. Pro tento 
účel je využití možné, nicméně v případě použití tlakových čističů je třeba důkladné filtrace 
provozní vody z důvodu citlivosti přístroje na přítomnost nečistot. A je zde riziko ohrožení 
zdraví při práci s vysokotlakým čističem, kdy smíšením rozstříknuté provozní vody se 
vzduchem vzniklý aerosol může teoreticky po vdechnutí způsobit zdravotní potíže proto je 
v tomto případě nutné použití ochranných pomůcek. Předpokládané rozdělení celkové 
průměrné potřeby vody v budově podle účelu použití viz. Obr. 5.3.1, bylo zpracováno na 
základě údajů z BS 8525-1:2010. 

Obr. 5.3.1  Graf průměrné potřeby vody v závislosti na odhadovaném účelu použití a 
možnosti substituce pitné vody vodou provozní v obytné budově [6] 
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A.5.3.2 Administrativní budovy 

Obecně v objektech je možné využití srážkové vody jako vody provozní k různým 
specifickým účelům spojeným s provozem konkrétního objektu a využívání různých 
odběrných zařízení v různých četnostech. Administrativní budovy jsou případem, kde dochází 
k omezenému využití provozní vody z hlediska účelu, nicméně z hlediska množství je využití 
nezanedbatelné, např. oproti výrobnímu objektu je daleko větší. Prvním případem využití je 
splachování WC, pro tento účel je provozní voda vždy vhodná v plném rozsahu. Dalším 
případem je úklid, kdy je srážková voda využívaná jako provozní použitelná jen částečně, 
protože 2/3 vody pro úklid je teplá voda, která nesmí být provozní vodou kontaminována, 
proto je nutné použít oddělené výtokové armatury. Předpokládané rozdělení celkové 
průměrné potřeby vody v objektu podle účelu použití viz. Obr. 5.3.2, bylo zpracováno 
odhadem na základě znalosti provozu a hodnot z BS 8525-1:2010. 

  
Obr. 5.3.2  Graf průměrné potřeby vody v závislosti na předpokládaném účelu použití a 

možnosti substituce pitné vody vodou provozní v administrativním objektu 
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A.5.3.3 Výrobní průmyslové budovy 

Obecně v objektech je možné využití srážkové vody jako vody provozní k různým 
specifickým účelům spojeným s provozem konkrétního objektu a využívání různých 
odběrných zařízení v různých četnostech. Výrobní a průmyslové objekty jsou případem, kde 
dochází k možnostem využití zásobování provozní vodou běžných odběrných míst, ale také 
specifických odběrných míst spojených s výrobou, které nemají vysoký nárok na parametry 
používané vody, které by srážkové vody užívané jako provozní nesplňovali. Prvním případem 
využití je splachování WC, pro tento účel je provozní voda vždy vhodná v plném rozsahu. 
Dále pro úklid je srážková voda využívaná jako provozní použitelná jen částečně, protože 2/3 
vody pro úklid je teplá voda, která nesmí být provozní vodou kontaminována, proto je nutné 
použít oddělené výtokové armatury. Další případy možnosti využití srážkové vody jako vody 
provozní v objektu, jsou spojeny s výrobou. Příkladem může být mytí automobilů a údržba 
strojů, chlazení strojů nebo výrobků apod. Pro tento účel je využití možné, nicméně v případě 
použití tlakových čističů nebo jakýchkoliv způsobů s rozprašováním provozní vody je třeba 
důkladné filtrace provozní vody z důvodu citlivosti přístroje na přítomnost nečistot. A je zde 
riziko ohrožení zdraví při práci s vysokotlakým čističem, kdy smíšením rozstříknuté provozní 
vody se vzduchem vzniklý aerosol může teoreticky po vdechnutí způsobit zdravotní potíže 
proto je v tomto případě nutné použití ochranných pomůcek. Předpokládané rozdělení celkové 
průměrné potřeby vody v objektu podle účelu použití viz. Obr. 5.3.3, bylo zpracováno 
odhadem na základě znalosti provozu a hodnot z BS 8525-1:2010. 

Obr. 5.3.3  Graf průměrné potřeby vody v závislosti na odhadovaném účelu použití a 
možnosti substituce pitné vody vodou provozní ve výrobním průmyslovém objektu 
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A.5.4 ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY 

A.5.4.1 Zachycení a akumulace srážkové vody 

Zařízení pro využití srážkové vody jako vody provozní v objektu se skládá z několika 
základních částí, které mohou být sestaveny do výsledné sestavy v různých variantách. 
Zařízení pro využití srážkových vod předchází systém odvodnění sběrné plochy střechy. 

První částí je nátok srážkových odpadních vod, kterým je myšlena část kanalizačního potrubí 
přivádějící srážkové vody do akumulační nádrže. Nátok začíná v místě přechodu dešťového 
odpadního potrubí na svodné. Nátok prochází přes filtr hrubých nečistot, ten může být osazen 
přímo na vnějším dešťovém odpadním potrubí, v místě přechodu vnějšího dešťového 
odpadního potrubí na svodné potrubí (Obr. 5.4.1) nebo ve formě filtrační šachty před 
zaústěním do akumulační nádrže (Obr. 5.4.2, Obr. 5.4.3). 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.  

 

Obr. 5.4.1  Filtrační nátoková šachta [2] 

 

Obr. 5.4.2  Podzemní filtrační šachta 
s filtračním košem [2] 

 

Obr. 5.4.3  Podzemní filtrační šachta – 
hydrodynamický separátor hrubých 

nečistot [7]
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Druhou částí je místo zaústění nátoku do akumulační nádrže, které je vybaveno uklidňující 
koncovou částí (Obr. 5.4.4), která zabraňuje rozvíření nečistot usazených na dně akumulační 
nádrže.  

 

Obr. 5.4.4  Klidný nátok [2] 

K akumulaci srážkových vod v potřebném množství pro možnost jejich využití jako vody 
provozní v objektu je nutné zřídit již zmiňovanou akumulační nádrž. Velikost akumulačního 
prostoru je součástí návrhu celého zařízení pro využití srážkových vod, zjednodušeně závislé 
na potřebě provozní vody v objektu. Provedení akumulační nádrže může být podzemní 
(Obr. 5.4.5), nebo nadzemní v prostorách nejnižšího podlaží (Obr. 5.4.6). Nádrže mohou být 
plastové, které jsou lehké s vysokou životností, ale pouze pro použití v nezpevněných 
plochách, dále betonové prefabrikované nebo monolitické, které jsou pevné a únosné s nižší 
životností a velkou hmotností. V poslední době často využívané typové plastové 
dvouplášťové samonosné nádrže s prostorem pro dobetonování, které kombinují výhody obou 
předchozích typů (Obr. 5.4.7).  

 
Obr. 5.4.5  Podzemní umístění akumulační nádrže [8] 

1 okap, 2 filtr, 3 akumulace, 4 nátok, 5 přepad do vsak. zařízení, 6 kontrola hladiny, 7 sání, 
8 řídící jednotka, 9 doplňování pitné vody, 10 výtlak, 11 odběrná místa, 12 pitná voda,  

13 vsakovací zařízení, 14 odtok do kanalizace, 15 terén (hl. vzdutí) 
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Obr. 5.4.6  Nadzemní umístění akumulační nádrže [8]  

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) 

 

Obr. 5.4.7  Dvouplášťová plastová nádrž s výztuží pro dobetonování na stavbě [9]  
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Odvod přepadu slouží k odtoku přebytečné srážkové vody, která do nádrže přitéká nad rámec 
akumulačního objemu (např. při dlouhodobějších deštích). Odtok je v závislosti na druhu 
likvidace srážkových vod zaústěn buď do vsakovacího zařízení nebo do retenční nádrže s 
regulovaným odtokem do povrchových vod či kanalizace. V případě potřeby je možné sloučit 
akumulační a retenční nádrž. Na odtoku z akumulační nádrže je osazen zápachový uzávěr 
buď z kolen kanalizačního potrubí, nebo jako typový výrobek. Dále je nutné chránit 
akumulační nádrž před zpětným vzdutím odpadních vod ze vsakovacího zařízení, ale hlavně 
z kanalizace v případě, že je přepad na ni napojen. Ochrana proti zpětnému vzdutí může být 
obecně umístěním nádrží nad hladinou vzdutí (Obr. 5.4.8), přečerpáváním přepadové 
srážkové vody (Obr. 5.4.9) nebo zpětnou armaturou (Obr. 5.4.10). 

 
Obr. 5.4.8  Umístění akumulace nad hladinou vzdutí [8]  

1 akumulace, 2 nátok, 3 přepad, 4 filtr 

 
Obr. 5.4.9  Odvod dešťové vody čerpáním [8]  

1 akumulace, 2 nátok, 3 přepad, 4 čerpací šachta, 5 filtr s přepadem 
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Obr. 5.4.10  Odtok přes zpětnou armaturu [8]  

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

A.5.4.2 Distribuce srážkové vody 

Po zajištění akumulace srážkových vod v potřebném množství následuje její distribuce pro 
účely jejího využití jako vody provozní. Systém distribuce je závislý na konkrétním typu 
objektu a jeho dispozičním řešení. V zásadě pro nízkopodlažní objekty s relativně malým 
průtokem provozní vody (typickým příkladem jsou rodinné domy) existuje systém, s 
automatickou čerpací stanicí (Obr. 5.4.11) umístěnou v nejnižším podlaží objektu, jejíž sací 
potrubí je vedeno z akumulační nádrže a výtlačné potrubí potom k jednotlivým odběrným 
místům v objektu (Obr. 5.4.5). Automatická tlaková čerpací stanice zajišťuje veškerou 
dopravu provozní vody včetně doplňování soustavy pitnou vodou pro případ nedostatku vody 
srážkové, její součástí je i řídící jednotka, jejíž činnost je popsána blokovým schématem na 
Obr. 5.4.14. Druhý systém je využitelný zejména pro vysoké objekty s velkým průtokem 
provozní vody (typickým příkladem jsou výškové administrativní objekty), s ponorným 
čerpadlem (Obr. 5.4.12) umístěným v akumulační nádrži, jehož výtlak je ukončen přerušovací 
nádrží umístěnou ve vysoko položeném technickém zázemí. Přerušovací nádrž pak slouží 
jako mezistupeň pro případné doplňování pitné vody a jako zdroj vody pro sekundární 
tlakovou čerpací stanici (Obr. 5.4.13) zásobující rozlehlou síť odběrných míst provozní 
vodou. Objem přerušovací nádrže umožňuje rozdíl mezi nátokem srážkové vody a 
zajišťovaný ponorným čerpadlem a odtokem sání tlakové čerpací stanice. Velikost 
přerušovací nádrže je také součástí návrhu celého zařízení pro využívání srážkových vod. 
Schematicky je tento systém naznačen na Obr. 5.4.5 s tím rozdílem, že zobrazená nádrž je 
nádrží přerušovací a nátok do ní je zajištěn ponorným čerpadlem z akumulační nádrže 
umístěné pod zemí a nikoliv gravitačně. Řídící jednotka ovládání celého tohoto systému je 
oddělená a spadá pod návrh MaR, její činnost je popsána blokovým schématem na 
Obr. 5.4.15  
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Obr. 5.4.11 Automatická jednotka čerpací tlakové stanice [10] 

1 skříň, 2 čerpadlo, 3 ovládací panel, 4 potrubí pitné vody, 5 výtlačné potrubí, 6 sací potrubí, 
7 plovákový ventil, 8 nádrž pitné vody, 9 bezpečnostní přepad, 10 přepad 

      

Obr. 5.4.12 Ponorné čerpadlo s plovoucím sáním [10]  Obr. 5.4.13 Tlaková čerpací stanice [10] 



38 
 
 
 

 
Obr. 5.4.14   Blokové schéma činnosti řídící jednotky systému s ponorným čerpadlem, 

přerušovací nádrží a čerpací stanice 

 
Obr. 5.4.15   Blokové schéma činnosti řídící jednotky systému s automatickou čerpací stanicí 
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Společnou částí obou systémů je sání vody z akumulační nádrže pomocí plovoucího sání, 
které je vytvořeno ukončením sací hadice sacím košem s plovákem (Obr. 5.4.16). Tento 
způsob odběru vody z úrovně hladiny vody v akumulační nádrži zajistí sání čisté vody bez 
usazenin na dně nádrže. Výhodou systému s ponorným čerpadlem (vybaveným plovoucím 
sáním) je záporná sací výška čerpadla, nevýhodou je omezený čerpaný průtok při požadované 
výtlačné výšce, a také je to špatný přístup k čerpadlu. Systém s čerpací tlakovou stanicí je 
výhodný pro snadný přístup k čerpadlu a kompaktnost řešení nevýhodou je omezená sací 
výška čerpadla.  

 

Obr. 5.4.16 Plovoucí sání [2] 

Pro případ, kdy nastane delší suché období než na jaké je vytvořena zásoba srážkové vody a v 
akumulační nádrži dojde k poklesu hladiny na minimum, je součástí systému doplňování 
vody z jiného zdroje do soustavy vody provozní. Primárně by se mělo jednat o vodu 
z vlastního zdroje nebo v případě, kdy tato není dostupná je zajištěno doplňování vody pitné 
z řadu pro veřejnou potřebu. Toto doplňování musí být navrženo tak, aby nedošlo ke 
kontaminaci rozvodu pitné vody 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. Tento 
předpis 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 uvedených systémech jsou užity dva odlišné druhy zařízení pro 
doplňování pitné vody. Prvním zařízením systému s přerušovací nádrží je voda doplňována 
do této nádrže na základě snímání hladiny vody v přerušovací i akumulační nádrži. U druhého 
systému s automatickou čerpací stanicí je zařízení doplňování pitné vody integrované 
v čerpací stanici, kde je zastoupeno nádrží na pitnou vodu (Obr. 5.4.11), která je automaticky 
doplňována přes volný výtok na základě snímání hladiny. V tomto případě je na odtoku 
z nádrže na pitnou vodu elektronicky řízený ventil otvíraný na základě výšky hladiny 
srážkové vody v akumulační nádrži, aby byl v případě nedostatku vody schopný přepnout na 
odběr pitné vody. 
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Na rozvodu mezi čerpací stanicí a odběrnými místy, pak v objektu může být podle druhu 
čerpadla, osazena tlaková expanzní nádoba (Obr. 5.4.17) v případě, že tlaková nádoba není 
součástí čerpací stanice jako na Obr. 5.4.13. Velikost expanzní tlakové nádoby je rovněž 
součástí návrhu celého zařízení pro využívání srážkových vod. U čerpadel s plynulou regulací 
otáček a tlakovým spínačem (nejčastější typ čerpadla používaného výrobci) je velikost 
expanzní nádoby velmi malá na rozdíl od čerpadel s jednostupňově regulovanými otáčkami. 
Kromě tlakové nádoby je v případech, kdy je provozní voda využívána nejen pro splachování 
toalet, ale i pro praní prádla nebo mytí vysokotlakými čističi, osazen na rozvodu jemný filtr, 
pro odstranění zbylého znečištění z akumulační nádrže. Pro účel filtrace je nejčastěji používán 
filtr se zpětným proplachem (Obr. 5.4.18). Na výtlak čerpadla je vsazena zpětná armatura z 
důvodu ochrany zdroje (akumulační nádrž) před zpětným nasátím, aby nedošlo ke 
kontaminaci nevyužité srážkové vody, vodou ze zahradní hadice nebo z pračky smíchanou 
s pracími prostředky. Rozvody provozní vody pro jednotlivá odběrná místa v objektu jsou 
koncipovány stejně jako rozvody pitné vody, a to jak materiál pro potrubí, izolaci i kotvící 
prvky, tak členění potrubí na hlavní podlažní, stoupací a připojovací. 

              

 Obr. 5.4.17 Tlaková expanzní nádoba [11]  Obr. 5.4.18 Filtr se zpětným proplachem [12] 
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A.5.5 ZHODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ  SRÁŽKOVÉ VODY 

Srážková voda je z fyzikální podstaty destilovanou vodou vznikající vypařováním povrchové 
vody její kondenzací v atmosféře vlivem nízké teploty a opětovný dopad na povrch Země ve 
formě deště nebo sněhu. Při průchodu deště atmosférou se na kvalitě vody výrazným 
způsobem projevuje kvalita ovzduší. Jak fyzikální, chemické tak i mikrobiální vlastnosti 
akumulovaných srážkových vod jsou ovlivněny znečištěním deště vzniklým průchodem deště 
ovzduším a také kontaktem se sběrnou plochou střechy. Obecně platí že chemické a fyzikální 
parametry nejsou výrazně vzdáleny parametrům pitné vody nicméně svým obsahem bakterií a 
organických látek ve srážkových vodách tyto řadí do kategorie bakteriologicky znečištěných. 
Množství srážek v dané oblasti spolu s velikostí sběrné plochy střechy výrazně ovlivňuje 
vhodnost a efektivitu systému využívání srážkových vod v objektu. Vhodnost použití systému 
pro konkrétní objekt je vždy nutné předem posoudit bilancí potřeby provozní vody a 
dostupného množství srážkových vod.  

Obecně je využití srážkové vody jako vody provozní závislé na účelu, ke kterému objekt 
slouží. Obytné budovy jsou potenciálně schopné využívat provozní vody k nejširší škále 
účelů, i když vzhledem k celkové potřebě vody jsou administrativní budovy teoreticky 
schopné nejefektivnější substituce pitné vody vodou provozní. U výrobních objektů sice není 
provozní voda tolik využitelná vzhledem k celkové potřebě vody v objektu, nicméně její 
vlastnosti umožňují její využití k některým výrobním procesům, které v extrémních případech 
mohou tvořit většinovou část celkové potřeby vody. 

Zařízení pro využití srážkové vody jako vody provozní v objektu se teoreticky skládá 
z mnoha částí, které mohou být sestaveny do výsledné sestavy v různých variantách. Obecné 
se jedná o jímací soustavu, tedy část začínající sběrnou plochou, přes filtraci a akumulaci až 
k různým druhům likvidace přebytečných srážkových vod, a distribuční soustavu, začínající 
sáním, dále čerpáním, sekundární filtrací a nakonec i stabilizací tlaku v soustavě, případně 
druhotným zajištěním dopravy provozní vody. Zařízení pro využití srážkových vod v objektu 
je náročné na vstupní i provozní investici, nicméně jeho pořízení je ekologicky šetrné a 
v dlouhodobém měřítku, při výhledově rostoucích cenách pitné vody, také návratné. 
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A.6 EXPERIMENTÁLNÍ ŘEŠENÍ 

A.6.1 POPIS MĚŘENÍ 

A.6.1.1 Místo měření 

Měření probíhalo ve výrobní a skladovací hale firmy Hartmann s.r.o., která spadá pod 
industriální park společnosti VGP - industriální stavby s.r.o.. Hala se nachází v ulici Stará 
pošta ve městě Rajhrad a je v logisticky výhodné poloze, a sice v těsné blízkosti rychlostní 
silnice R52 Brno - Pohořelice - Mikulov. 

 

Obr. 6.1.1 Fotografie části objektu haly 

Hala se skládá z největší části ze skladovací a expediční části 7369 m2, ale také z výrobní a 
administrativní části 1335 m2. Administrativní část budovy slouží jako pracovní prostředí pro 
15 zaměstnanců s denní pracovní dobou 9:00 - 17:00. Výrobní část se specializuje na příjem, 
balení, skladování a expedici výrobků. Ve výrobní části pracuje 45 zaměstnanců 
ve dvousměnném provozu. Ranní směna s denní pracovní dobou 6:00 - 14:00 čítá 25 
zaměstnanců a odpolední směna s denní pracovní dobou 12:00 - 20:00 čítá 20 zaměstnanců. 

V přízemí v technické místnosti je ukončen areálový vodovod hlavním uzávěrem vody (KK 
DN80) a následuje vodoměrná sestava. Rovná část potrubí mezi hlavním uzávěrem a 
vodoměrnou sestavou bude využita k umístění měřidla do rozvodu. 
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Obr. 6.1.2 Půdorys popisující místo vsazení průtokoměru na vodovod 

 

Obr. 6.1.3 Axonometrické schéma popisující místo vsazení průtokoměru na vodovod  

A.6.1.2 Doba měření 

Měření probíhalo v období 11.5.2015 - 27.5.2015. Po domluvě se zástupci majitele a 
nájemníka budovy byl vybrán čas montáže měřidla, z důvodu nutné odstávky vody při 
montáži a to tak, aby byl co nejméně ovlivněn provoz budovy. O termínu montáže a 
demontáže měřícího zařízení a tedy o plánované odstávce vody byli zaměstnanci vždy 
informováni 7 dní před odstávkou.  

Záznam naměřených hodnot probíhal neustále po celý den a to včetně víkendových dní, které 
byli z důvodu nulového odběru vody z vyhodnocovaných dní vyloučeny.  
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A.6.1.3 Měřená veličina 

Měřenou veličinou je objemový průtok Q [l/min] na přívodu pitné vody do objektu. Snímaná 
veličina je měřena v intervalu <1; 417>. Tento průtok je v rámci vyhodnocení měření 
převáděn na Q [l/s]. Měření tedy probíhá s nejmenší zaznamenávaným průtokem 1 l/min tedy 
přibližně 0,0167 l/s. Přesnost v tomto rozsahu měření je udána výrobcem ± 7%. Záznam je 
naprogramován na interval 1 s a to včetně nulového průtoku. Naměřenou veličinou tedy je 
86400 hodnot průtoku Q pro každou 1s, pro každý měřený den, při nastavení aktuálního data 
a času získáme přehled o průtoku v závislosti na konkrétním čase pracovní doby. 

A.6.1.4 Měřící technika 

Pro měření byl použit snímač tlaku SIKA Turbotron VTH 40 MS-410 se 4 pinovým 
kruhovým konektorem M12x1 ke snímačům tlaku. Průtokoměr je příslušným datovým 
kabelem ukončeným vstupním Almemo-konektorem pro snímače průtoku propojen s měřící 
ústřednou AHLBORN Almemo 5690-2. 

 

Obr. 6.1.4 Průtokoměr SIKA Turbotron VTH 40 MS-410 [13] 

 

 Obr. 6.1.5 Měřící ústředna AHLBORN Almemo 5690-2 [14] 
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A.6.1.5 Princip měření 

Použitý průtokoměr SIKA Turbotron VTH 40 MS-410 je typickým příkladem turbínového 
průtokoměru. Hlavním měřícím členem je rotor s lopatkami, jehož otáčky jsou úměrné 
rychlosti proudění. Průtokoměr měří na principu snímání otáček rotoru jejich převodu na 
napěťové impulzy, které jsou inteligentním vstupním Almemo-konektorem pro snímače 
průtoku, připojený k měřící ústředně, převáděny na proteklé množství. Ústředna neustále 
zaznamenává naměřená data v nastaveném kroku a jednotce.  

 

Obr. 6.1.6 Řez průtokoměrem SIKA Turbotron VTH 40 MS-410 s popisem částí 

A.6.2 POSTUP MĚŘENÍ 

A.6.2.1 Postup montáže 

Před montáží byla hlavním uzávěrem a uzávěry na rozvodu pitné a požární vody zastavena 
voda a z demontované části vypuštěna vypouštěcím kohoutem. Úsek potrubí, na které byl 
snímač průtoku osazen, je z ocelového pozinkovaného potrubí spojovaného pomocí 
závitových fitinků. Část potrubí DN50 mezi hlavním uzávěrem vody a kolenem před 
vodoměrem byla demontována. Montáž i demontáž potrubí byla provedena odbornou firmou 
Rekostav-ZTI s.r.o.. Za hlavním uzávěrem vody KK DN80 s přírubami je osazena stávající 
redukční příruba s vnitřním závitem DN50. Do příruby byla vložena redukovaná vsuvka 
DN50/DN40 a dále nově namontovaná svislá část potrubí obsahující filtr DN40, který slouží 
jako ochrana snímače průtoku před nečistotami. Zbývající vodorovná část o délce 690 mm 
byla namontována, včetně snímače průtoku. Snímač byl umístěn tak, aby byla mezi senzorem 
a nejbližšími změnami směru dodržena minimální uklidňovací vzdálenost, tedy 10xDN 
(400 mm) před senzorem a 5xDN (200 mm) za senzorem. Před vložením průtokoměru do 
rozvodu byl propláchnut čistou vodou a zkontrolována správná činnost rotoru. Následně byla 
obnovena dodávka vody.  
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Obr. 6.2.1 Návrh montáže měřící techniky na vodovod 

 

Obr. 6.2.2 Fotografie namontované měřící techniky na vodovod 
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A.6.2.2 Postup měření 

Prostřednictvím 4 pinového kruhového konektoru M12x1 ke snímačům tlaku byl 
k průtokoměru připojen datový kabel ukončený inteligentním vstupním Almemo-konektorem 
pro snímače průtoku, tento konektor byl připojen k měřící ústředně AHLBORN Almemo 
5690-2. Po spuštění ústředny byl nastaven krok měření na 1 s, měřená jednotka průtoku na 
l/min a dále aktuální datum a čas. Po stisku tlačítka Start začala ústředna zaznamenávat data 
na vloženou paměťovou kartu. Po spuštění byla ověřena správná funkce měření tak, že byl 
uzavřen přívod pitné a požární vody (pro zajištění nulového odběru ve chvíli zkoušky) a na 
cca 30 vteřin otevřen blízký vypouštěcí kohout. Následně byl vypnut záznam i měřící 
ústředna a obnovena dodávka vody do objektu. Naměřená data byla z paměťové karty 
přenesena do počítače a porovnána s tabulkovým průtokem vypouštěcím kohoutem DN20. 
Hodnoty si přibližně odpovídali, a proto byl opět spuštěn záznam dat. 

V průběhu měření byly v intervalu 3-4 dní prováděny pravidelné kontroly činnosti měřící 
techniky spojené se stahováním dat.  

A.6.3 VYHODNOCENÍ M ĚŘENÍ 

A.6.3.1 Vyhodnocení měření 

Měřidlo bylo umístěno na přívodním potrubí do objektu ještě před rozdělením rozvodu na 
rozvod pitné a požární vody a před napojením centrálního ohřívače teplé vody. Je tedy měřena 
celková spotřeby vody objektu zahrnující studenou i teplou vodu. Při vyhodnocení 
naměřených dat byly naměřené hodnoty z l/min převedeny na l/s.  Dále byla data rozdělena na 
jednotlivé dny a vzhledem ke kontinuálnímu charakteru měření byla vyřazena data naměřená 
mimo pracovní dny (o víkendu). Vyhodnocen byl průtok přívodním potrubím do objektu, při 
užívání jednotlivými charaktery provozu vyskytujícími se v objektu (administrativní a 
výrobní část). Dále bylo vyhodnoceno odebrané množství vody vzhledem k účelu objektu. 

A.6.3.2 Chyby měření 

Při ověřování správné funkce měřící techniky byl průtok vyzkoušen na vypouštěcím kohoutu 
DN15. Výrobcem deklarovaná hodnota maximálního průtoku je X = 0,8 l/s (48 l/min) 
naměřenou maximální hodnotou je X´ = 44 l/min (0,733 l/s). 

Absolutní chyba měření: ΔX = X – X´ = 23 – 24 = 1 l/min (0,017 l/s) 

Relativní chyba měření: δX = ΔX / X = 1 / 23 = 0,043 = 9,1 % 
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A.6.4 ZPRACOVÁNÍ A POROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů MĚŘENÍ 

A.6.4.1 Odběr vody v průběhu dne 

V objektu výrobní a skladovací haly s administrativní vestavbou firmy Hartmann s.r.o., která 
se nachází v Rajhradě u Brna, byla měřena spotřeba vody pro celý objekt. V objektu pracuje 
15 zaměstnanců administrativní části s denní pracovní dobou 9:00 - 17:00 a 45 zaměstnanců 
výrobní části ve dvousměnném provozu s denní pracovní dobou 6:00 - 14:00 a 12:00 - 20:00. 
V objektu se pro potřeby výpočtů nachází celkem 29 odběrných míst z toho 23 míst (6 x U, 
10 x WC, 3 x DJ, 4 x PM) využívaných rovnoměrně po celý den (zjednodušeně řečeno voda 
odebíraná zaměstnanci administrativy) a 6 míst (3 x SK, 3 x U) využívaných nárazově při 
odběrové špičce (zjednodušeně řečeno voda odebíraná zaměstnanci výroby hromadně na 
konci směny). Dále se v objektu nacházejí odběrná místa, která nejsou pro potřeby výpočtů 
významná, protože jsou v činnosti mimo pracovní dobu (např. výlevka pro úklid a doplňování 
vody otopné soustavy) nebo je jejich průtok zanedbatelný (např. automaty na kávu).  

Spotřeba vody byla měřena každou vteřinu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pro 
potřeby vyhodnocení byla spotřeba vody rozdělena na jednotlivé dny a byly eliminovány 
nulové hodnoty, respektive byly uvažovány pouze hodnoty nenulové. Odběr vody v průběhu 
dne se dá popsat jako rovnoměrné kolísavý se začátkem mezi 5 a 6 hodinou ranní před 
začátkem první směny a koncem mezi 20 až 22 hodinou večerní, tedy po konci směny druhé. 
Na průtoku vody jsou rovněž patrné odběrové špičky vždy na konci směny, kdy se maximální 
průtok vody téměř zdvojnásobí oproti maximálnímu průtoku mimo odběrovou špičku. Na 
následujících obrázcích (Obr. 6.4.1) a (Obr. 6.4.2) je zobrazen příklad průběhu průtoku vody 
pro objekt během jednoho měřeného dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4.1 Graf průběhu průtoku vody přívodním potrubím objektu během jednoho dne 
s maximem v odběrové špičce 
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Obr. 6.4.2 Graf průběhu průtoku vody přívodním potrubím objektu během jednoho dne 
s maximem mimo odběrovou špičku 

Při zpracování výsledků byla pro měřené období vypracována charakteristika hodinového 
odběru vody, tedy zjištěno minimální, průměrné a maximální množství vody spotřebované 
v každé jednotlivé hodině provozu objektu za měřené období. Hodnota největšího skutečně 
naměřeného průtoku v odběrové špičce činí 49 l/min (0,817 l/s), zatímco hodnota největšího 
skutečně naměřeného průtoku v mimo hodinu odběrové špičky činí 30 l/min (0,500 l/s). Na 
průběhu hodinového odebraného množství vody jsou, stejně jako na průtoku vody, dobře 
patrné odběrové špičky. Při kterých je vždy odebráno téměř čtyřnásobné množství vody než 
obvykle v hodinách mimo odběrovou špičku. Na obrázku (Obr. 6.4.3) je zobrazen průběh 
minimálního, průměrného a maximálního množství odebrané vody v objektu. Hodinové 
množství odebrané vody je prostým součtem průtoku vody změřeného v příslušné hodině.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.4.3 Graf hodnot maximální, minimální a průměrné hodinové spotřeby vody v objektu 

Pro zobecnění výsledků měření a jejich využitelnost pro jiné objektu se stejným provozem je 
hodinová spotřeba vody vyjádřena jako poměrná část z celkové denní spotřeby. Na obrázku 
(Obr. 6.4.4) je zobrazen procentuální průběh průměrného množství odebrané vody v objektu. 
Na průběhu hodinového odebraného množství vody jsou, stejně jako v předchozích případech 
dobře patrné odběrové špičky. Při těchto odběrových špičkách je odebráno průměrně 35% z 
celkové denní spotřeby vody.   
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Obr. 6.4.4 Graf hodnot průměrné hodinové spotřeby vody v objektu vyjádřené v procentech 
celkové denní spotřeby vody 

A.6.4.2 Denní spotřeba vody 

Spotřeba vody v objektu za celý den v rámci měřeného období sice mírně kolísala, ale ve své 
podstatě se výrazněji nelišila od průměrné hodnoty. Průměrná celková denní spotřeba objektu 
za měřené období činí 1958,55 l. Na obrázku (Obr. 6.4.5) je zobrazen průběh průměrného 
denního množství odebrané vody v objektu. 

 

Obr. 6.4.5 Graf hodnot průměrné denní spotřeby vody v objektu 
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Hodnoty průměrné a maximální hodinové spotřeby vody v objektu byli využity i ke 
kvalifikovanému odhadu rozdělení naměřených hodnot pro jednotlivé provozní celky a na 
základě počtu osob i určení spotřeby vody na osobu (Tab. 6.4.1). V době mezi 6:00 a 9:00 se 
v objektu nachází pouze zaměstnanci výroby pracující v 1. směně stejně jako mezi 17:00 a 
20:00 pouze zaměstnanci výroby pracující ve 2. Směně. Spotřeba vody v odběrové špičce 
v době od 13:00 do 14:00 byla zjednodušeně započítána jako spotřeba zaměstnancům výroby 
pracující v 1. směně. V době, kdy se v objektu nachází zaměstnanci více provozních celků, je 
spotřeba vody využívána zejména k splachování toalet, mytí rukou a případně drobnému mytí 
nádobí užívané osobami napříč provozními celky. Pro tyto hodiny provozu objektu je 
hodinové spotřebované množství zjednodušeně rovnoměrně rozděleno podle počtu osob. V 1. 
směně pracuje podle údajů provozovatele 25 zaměstnanců výroby, ve 2. směně 20 
zaměstnanců výroby a v administrativě zde pracuje 15 osob. Odběr vody mimo pracovní dobu 
je rovnoměrně podle počtu osob rozdělen do jednotlivých provozních celků a označen 
„Provoz“ tedy jako odběr vody spojený s údržbou objektu. 

 

Tab. 6.4.1 Rozdělení naměřených hodnot průměrné a maximální hodinové spotřeby vody 
v objektu pro jednotlivé provozní celky 

A.6.4.3 Porovnání denní potřeby vody 

Průměrné hodnoty denní spotřeby vody vyjádřené pro jednoho zaměstnance konkrétního 
provozního celku jsou již uvedeny v Tab. 6.4.1. Tyto hodnoty naměřené na skutečném 
objektu jsou porovnávány s hodnotami potřeby vody standardně určovanými v rámci bilance 
potřeby vody objektu, která je součástí projektu ke stavebnímu povolení každého objektu. 
Tato bilance je zpracovávána na základě již předem stanoveného počtu osob v objektu, počtu 
pracovních nebo provozních dní v roce, ve kterých je objekt v provozu, a také na základě 
směrných čísel potřeby vody. Směrná čísla a postup stanovení bilance potřeby vody objektu 
jsou závazně dány legislativou České republiky, konkrétně vyhl. 120/2011 Sb. Pro objekt, ve 
kterém byla měřena spotřeba vody, je bilancí stanovená potřeba vody na osobu a den uvedená 
v Tab. 6.4.2.  
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Souhrnná bilance potřeby vody pro celý objekt: 

Roční potřeba  

Qr = Σ(qi . ni) = 45 . 26 + 15 . 14  = 1380 m3/rok 

Průměrná denní potřeba  

Qp = Qr / d = 1380 / 250 = 5520 l/den 

Maximální denní potřeba  

Qm = Qp . Kd = 5520 . 1,5 = 8280 l/den 

Maximální hodinová potřeba  

= (pro hromadný odběr) polovina denní potřeby vody pro silnější směnu 

QrV1S = qrV1S . n = 25 . 26 = 650 m3/rok 

QpV1S = QrV1S / d = 650 / 250 = 2600 l/den 

Qh = QmV1S / 2 = 2600 / 2  = 1300 l/h 

 

Tab. 6.4.2 Tabulka hodnot denní potřeby vody v objektu pro jednotlivé provozní celky 
stanovená dle vyhl. 120/2011 Sb. 

V zahraničí je potřeba vody rovněž řešena a většinou hodnoty množství vody vychází ze 
studií, v nichž byla potřeba různých druhů objektů měřena. V Evropě se směrná čísla potřeby 
vody přibližně shodují s čísly používanými v České republice, například dle normy 
BS 8542:2011 používané ve Velké Británii je to pro zaměstnance výroby 96 l/os.den a 
v zaměstnance administrativy 62 l/os.den). „Zajímavé je srovnání s metodami užívanými 
v zámoří, kde v USA existuje například metoda vycházející z měření prováděných v rámci 
studie pánů Montgomeryho a Watsona v 28 městech USA“. [15] Tato metoda definuje směrná 
čísla potřeby vody na půdorysnou plochu provozu. Výsledné hodnoty výpočtu potřeby vody 
na osobu je uveden v tabulce (Tab 6.4.3).   

 

Tab. 6.4.3 Tabulka hodnot denní potřeby vody v objektu pro jednotlivé provozní celky 
stanovená dle studie Montgomeryho a Watsona používané v USA 
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Obr. 6.4.6 Graf srovnání hodnot průměrné a maximální denní spotřeby vody na osobu 
s hodnotami stanovenými pomocí bilancí 

A.6.4.4 Průtok vody přívodním potrubím 

Při zpracování výsledků byl výchozím podkladem přímo změřený průtok přívodním potrubím 
zásobujícím celý objekt výrobní a skladovací haly s administrativní vestavbou. Typický 
příklad průběhu průtoku vody přívodním potrubím během dne je zobrazen na Obr. 6.4.1 a 
Obr. 6.4.2 na nichž je zároveň patrná hodnota největšího skutečně naměřeného průtoku za 
měřené období v odběrové špičce 49 l/min (0,817 l/s), a také hodnota největšího průtoku 
mimo hodiny odběrové špičky, která činí 30 l/min (0,500 l/s). Na následujícím obrázku 
(Obr. 6.4.7) je zobrazen maximální průtok přívodním potrubím v každém z měřených dní. 
Průtok je rozdělen na průtok v odběrové špičce, tedy na konci směny kdy dochází 
k nárazovému hromadnému odběru vody, a na průtok mimo hodiny odběrové špičky, které 
jsou denně mezi 13:00 a 14:00 pro první směnu a mezi 19:00 a 20:00 pro směnu druhou. 

 

Obr. 6.4.7 Graf hodnot maximálního průtoku přívodním potrubím objektu 
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A.6.4.5 Porovnání průtoku vody přívodním potrubím 

Maximální naměřené hodnoty průtoku vody přívodním potrubím zásobujícím pitnou vodou 
objekt jsou již definovány grafem na Obr. 6.4.7. Tyto hodnoty naměřené na skutečném 
objektu jsou porovnávány s hodnotami průtoku vody vypočítanými dle návrhových vztahů 
uvedených v normách pro různé typy provozů respektive druhu odběru. V normových 
podkladech České republiky pro výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455, jsou uvedeny tři 
základní typy objektů dle rovnoměrnosti odběru vody. V tomto typu objektu jsou 2 druhy 
z uvedených tří typů odběru vody, a sice rovnoměrný pro administrativní část a nárazový pro 
výrobní část. Pro objekt, ve kterém byla měřena spotřeba vody, je výpočet průtoku vody 
stanoven podle několika norem, kromě u nás platných ČSN 75 5455 a EN 806-3, jsou zde 
dále uvedeny hodnoty vypočítané dle německé DIN 1988-300, britské BS 6700:2009, dánské 
DS 439:2000 a NSPC:2009 používané ve Spojených státech amerických. Hodnoty 
vypočítaných průtoků jsou uvedeny v Tab. 6.4.4. Vzájemné porovnání výsledků výpočtů 
průtoku vody přívodním potrubím pitné vody objektu, na kterém byl osazen průtokoměr, a 
jejich srovnání se skutečně naměřenými hodnotami průtoku pitné vody je zobrazeno na 
obrázku Obr. 6.4.8. 

Podrobný výpočet dle ČSN 75 5455 je redukovaným součtem tabulkových hodnot 
jmenovitých výtoků jednotlivých odběrných míst v objektu. Redukce spočívá ve výpočtu dle 
vztahu náležejícímu konkrétnímu druhu budovy respektive druhu odběru v budově. 

Rovnoměrný odběr (administrativní část): 

�� = ��(��� ∙ 
) = �(0,2� ∙ 6) + (0,2� ∙ 10) + (0,2� ∙ 3) + (0,3� ∙ 4) = 1,058 �/� 

Hromadný odběr (výrobní část):  

�� = �(� ∙ �� ∙ 
) = (0,8 ∙ 0,2 ∙ 3) + (1,0 ∙ 0,2 ∙ 3) = 1,080 �/�  

Výpočet dle ČSN EN 806-3 je zjednodušenou metodou prostého součtu výtokových jednotek 
LU (loading units) tabulkově daných pro jednotlivé výtokové armatury. Hodnota jednotky LU 
odpovídá průtoku QA = 0,1 l/s. Výpočet zjednodušenou metodou je omezen na rovnoměrný 
odběr vody a „běžnou“ instalaci, kterou se rozumí krátký rozvod s ověřeným dostatečným 
dispozičním tlakem. Průtok potrubím QD je dán tabulkovým převodem z hodnoty počtu 
výtokových jednotek v objektu. 

Rovnoměrný odběr (administrativní část): 

��� = 52 (���� = 3) → �� = 0,860 �/� 

Hromadný odběr (výrobní část):  

Nelze touto metodou určit. 
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Výpočet dle DIN 1988-300 je na základě součtu jmenovitých výtoků armatur redukován 
normou danými součiniteli a, b, c, danými pro různé druhy objektů. 

Rovnoměrný odběr (administrativní část): 

"# = $ ∙ (�"%)& − ( = 0,91 ∙ (4,96)*,+, − 0,38 = 1,115 �/� 

Hromadný odběr (výrobní část):  

V případě, že budeme uvažovat kontinuální průtok VR hromadně používaných odběrných míst 
potom průtok "# = �"% = 1,320 �/�. Jiné metody pro tento provoz nejsou normou definovány. 

Výpočet dle BS 6700:2009 je metodou prostého součtu výtokových jednotek LU (loading 
units) tabulkově daných pro jednotlivé výtokové armatury. Průtok potrubím QD je dán 
tabulkovým převodem z hodnoty počtu výtokových jednotek v objektu. 

Rovnoměrný odběr (administrativní část): 

��� = 86 → �� = 1,110 �/� 

Hromadný odběr (výrobní část):  

Pro hromadný odběr jsou normou dány návrhové hodnoty průtoku pro jednotlivé hromadně 
používané výtoky, jejichž prostým součtem získáme potřebný průtok � = ��- = 1,050 �/�.  

Výpočet dle DS 439:2000 je na základě součtu jmenovitých výtoků armatur redukován 
normou danými součiniteli A, Θ, qm, dle druhu objektu (pro objekty s rovnoměrným odběrem 
hodnoty dány přímo, pro objekty s hromadným odběrem qm v závislosti na průtoku). Průtok 
tkaových splachovačů počítán odděleně (qskyl). 

Rovnoměrný odběr (administrativní část):  

/´1 = /1 + /2345 = 60,2 + 0,015 ∙ 7�/8 − 0,29 + 0,12 ∙ ��/8 − 0,2: + [0,4 + (
 − 1) ∙ 0,1] = 

       = =0,2 + 0,015 ∙ (1,9 − 0,2) + 0,12 ∙ √1,9 − 0,2? + [0,4 + (4 − 1) ∙ 0,1] = 1,082 �/� 

Hromadný (výrobní část): 

/1 = /1 + /2345 = 62 ∙ /� + @ ∙ 7�/8 − 2 ∙ /�9 + A ∙ �/� ∙ @ ∙ ��/8 − 2 ∙ /�: + [0,4 + (
 − 1) ∙ 0,1] 
      = B2 ∙ 0,125 + 0,015 ∙ (2,65 − 2 ∙ 0,125) + 3,1 ∙ �0,125 ∙ 0,015 ∙ �2,65 − 2 ∙ 0,125C + 

      +[0,4 + (4 − 1) ∙ 0,1] = 1,194 �/� 

Dle NSPC:2009 je průtok vody počítám v souladu se Stevensovou metodou vycházející 
z původní Hunterovy metody pravděpodobnostní křivky pro převod prostého součtu 
výtokových jednotek v tomto případě FU (fixture units), tabulkově daných pro jednotlivé 
výtokové armatury, na průtok potrubím QD. Při součtu je nutné oddělit výtokové jednotky 
soustavy s tlakovými splachovači WC a nádržkovými splachovači, které se na průtok vody 
převádějí dle vlastní křivky. 

Rovnoměrný odběr (administrativní část): 
�D� = 54,75 → �� = 1,867 �/� 

Hromadný odběr (výrobní část): 
�D� = 18 → �� = 0,821 �/� 
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Tab. 6.4.4 Tabulka hodnot průtoku vody přívodním potrubím porovnávající naměřené 

hodnoty s vypočítanými hodnotami dle různých výpočtových norem 

 

Obr. 6.4.8 Graf hodnot průtoku vody přívodním potrubím porovnávající naměřené hodnoty 
s vypočítanými hodnotami dle různých výpočtových norem 

A.6.5 ZÁVĚR MĚŘENÍ 

Měření průtoku vody probíhalo na přívodním potrubí pitné vody pro výrobní a skladovací 
halu s administrativní vestavbou firmy Hartmann s.r.o. V administrativní části pracuje 15 
zaměstnanců denně od 9:00 do 17:00. Ve výrobní a skladovací části pracuje 45 zaměstnanců 
ve dvousměnném provozu, 25 zaměstnanců od 6:00 do 14:00 a 20 zaměstnanců od 12:00 do 
20:00. V objektu se pro potřeby výpočtů nachází celkem 29 odběrných míst z toho 23 míst 
(6 x U, 10 x WC, 3 x DJ, 4 x PM) využívaných rovnoměrně po celý den a 6 odběrných míst 
(3 x SK, 3 x U) využívaných nárazově při odběrové špičce. Dále se v objektu nacházejí 
odběrná místa, která nejsou pro potřeby výpočtů významná, protože jsou v činnosti mimo 
pracovní dobu (např. výlevka pro úklid a doplňování vody otopné soustavy) nebo je jejich 
průtok zanedbatelný (např. automaty na kávu).  
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Průtok vody v přívodním potrubí byl měřen každou vteřinu. Na zobrazeném průtoku vody 
jsou patrné odběrové špičky vždy na konci směny, kdy se maximální průtok vody téměř 
zdvojnásobí oproti maximálnímu průtoku mimo odběrovou špičku. Hodnota největšího 
skutečně naměřeného průtoku v odběrové špičce činí 0,817 l/s, zatímco mimo hodinu 
odběrové špičky činí maximální průtok 0,500 l/s. Na průběhu hodinového odebraného 
množství vody jsou, stejně jako na průtoku vody, dobře patrné odběrové špičky, při kterých je 
vždy odebráno téměř čtyřnásobné množství vody než obvykle v hodinách mimo odběrovou 
špičku. Při těchto špičkách je odebráno průměrně 35% z celkové denní spotřeby vody. 

Celková změřená denní spotřeba vody na je pro zaměstnance výroby v průměru 38 l/os.den a 
maximálně 74 l/os.den a pro zaměstnance administrativy v průměru 18 l/os.den a maximálně 
32 l/os.den. Hodnota maximální naměřené spotřeby vody byla porovnána s vypočítanou 
potřebou vody. Potřeba vody dle vyhl. 120/2011 Sb. je pro zaměstnance výroby 104 l/os.den 
(o 40% více než reálná spotřeba) a pro zaměstnance administrativy 56 l/os.den (o 75% více 
než reálná spotřeba). Dále byla naměřená spotřeba vody porovnána s potřebou vody 
vypočítanou na základě zahraničních předpisů. Například dle britské normy BS 8542:2011 je 
to pro zaměstnance výroby 96 l/os.den (o 30% více než reálná spotřeba) a zaměstnance 
administrativy 62 l/os.den (o 94% více než reálná spotřeba). Dle studie Montgomeryho a 
Watsona používané v USA jsou tyto hodnoty vztaženy na pracovní plochu a nikoliv na osobu 
po přepočtu na zaměstnance pro tento konkrétní případ je to pro zaměstnance výroby 
66 l/os.den (o 11% méně než reálná spotřeba) a zaměstnance administrativy 45 l/os.den (o 
41% více než reálná spotřeba). Závěrem těchto výsledků je, že z vypočítaných potřeb je 
nejblíže naměřené spotřebě vody metoda výpočtu, používaná v USA důvodem je její základ 
na reálném měření. Nicméně v rámci této metody je velké riziko výpočtu nižší potřeby, než je 
reálná spotřeba a to zejména z důvodu potřeby vody vztažené na podlahovou plochu. 
Evropské způsoby určení potřeby vody pro objekt mají podobný základ, a i když jsou 
vypočítané hodnoty od skutečně naměřených poměrně vzdálené, výpočet je stabilnější.  

Největší skutečně naměřený průtok vody za měřené období v odběrové špičce činí 0,817 l/s, 
zatímco hodnota největšího průtoku mimo hodiny odběrové špičky činí 0,500 l/s. Tyto 
hodnoty lze brát jako výpočtový průtok vody, který lze srovnat s výpočtovým průtokem 
stanovovaným pro dimenzování potrubí, pomocí návrhových vztahů uvedených v normách 
pro různé typy provozů respektive druhu odběru. V normových podkladech České republiky 
pro výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455, jsou uvedeny tři základní typy objektů dle 
rovnoměrnosti odběru vody. V tomto typu objektu jsou 2 druhy odběru vody, a sice 
rovnoměrný pro administrativní část a nárazový pro výrobní část. Podle již zmiňované české 
normy ČSN 75 5455 byl vypočítán průtok vody pro administrativní část 1,058 l/s (o 111% 
více než reálný max. průtok) a výrobní část 1,080 l/s (o 32% více než reálný max. průtok). 
Podle evropské normy EN 806-3 byl vypočítán průtok vody pro administrativní část 0,860 l/s 
(o 72% více než reálný max. průtok), ale průtok pro výrobní část touto normou nelze stanovit. 
Podle německé normy DIN 1988-300 byl vypočítán průtok vody pro administrativní část 
1,115 l/s (o 123% více než reálný max. průtok) a výrobní část teoreticky 1,320 l/s (o 61% více 
než reálný max. průtok). Podle britské normy BS 6700:2009 byl vypočítán průtok vody pro 
administrativní část 1,120 l/s (o 124% více než reálný max. průtok) a výrobní část 1,050 l/s (o 
29% více než reálný max. průtok). Podle dánské normy DS 439:2000 byl vypočítán průtok 
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vody pro administrativní část 1,082 l/s (o 116% více než reálný max. průtok) a výrobní část 
1,194 l/s (o 46% více než reálný max. průtok). Podle normy NSPC:2009 používané ve 
Spojených státech amerických byl vypočítán průtok vody pro administrativní část 1,867 l/s (o 
273% více než reálný max. průtok) a výrobní část 0,821 l/s (v podstatě totožný s reálným 
max. průtokem). Závěrem těchto výsledků je, že z přístupů k výpočtu průtoku vody potrubím 
při hromadném odběru je nejblíže naměřené hodnotě metoda výpočtu, používaná v USA. 
Nevýhodou tohoto způsobu výpočtu je do jisté míry omezený. Jak uvádí Julius Ballanco P.E., 
CPD ve svém odborném článku „je použití limitováno, i v případě použití hodnot pro 
hromadný odběr v NSPC:2009, u velkých nárazových odběrů v provozech jakým je např. 
fotbalový stadion, kde je nebezpečí poddimenzování potrubí, vlivem špatného určení 
průtoku.“ [16] Daleko spolehlivější a relativně přesnou metodou výpočtu je výpočet dle 
ČSN 75 5455, která pro tento druh odběru má přímo definovaný výpočtový vztah. Závěrem 
výsledků výpočtu průtoku vody potrubím při rovnoměrném odběru je nejblíže naměřené 
hodnotě zjednodušená metoda výpočtu, dle evropské normy EN 806-3. Nevýhodou tohoto 
způsobu výpočtu je omezené a specifické použití pouze pro rovnoměrný odběr a jednoduchou 
odběrnou soustavu. Největší odchylku od reálně naměřené hodnoty maximálního průtoku má 
hodnota vypočítané podle NSPC:2009. Hodnoty vypočítané dle ostatních evropských norem, 
pro rovnoměrný odběr jsou srovnatelné s hodnotami určenými ČSN 75 5455. Výpočet 
průtoku pro hromadný odběr je normou ČSN 75 5455 relativně nejlépe zpracovaný, s 
uspokojivou stabilitou výsledků na rozdíl od britské či německé normy. 

V případě, že bychom v tomto objektu zřídili systém pro využití srážkových vod jako vody 
provozní. Je možné substituce části spotřebované pitné vody vodou provozní. Za 
předpokladu, že možnost využití provozní vody v objektu je stejná jako na Obr. 5.3.2 a 
Obr. 5.3.3, by byla denní úspora pitné vody následující: 

Administrativní část (62% možnost substituce pitné vody vodou provozní)  

0,62 * 264,38 = 163,92 l/den 

Výrobní část (33% možnost substituce pitné vody vodou provozní) 

0,33 * (907,64 + 786,53) = 559,07 l/den 

Celkem 

163,92 + 559,07 = 722,99 l/den  

Z průměrně spotřebovaných 1958,55 l pitné vody za den je tedy možné 722,99 l (37%) z 
celkové denní spotřeby vody v objektu nahradit provozní (srážkovou) vodou. V roční bilanci 
spotřeby vody pro daný objekt je tedy možné ušetřit v průměru 180,75 m3 pitné vody, což při 
současné ceně vodného v dané lokalitě sníží náklady na vodné o 5820,- kč z celkových 
15767,- kč.  
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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. 

Administrativní část 
Zaměstnanci  ............................................................................................................................. 20 osob 
Směrné číslo roční spotřeby (Kancelář WC, umyvadla a tekoucí teplá voda) .............. 14 m3/os. a rok 
Počet provozních dní za rok ....................................................................................................... 250 dní 
Součinitel denní nerovnoměrnosti .................................................................................................... 1,5 
Denní doba provozu ................................................................................................................... 8 hodin 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti .............................................................................................. 1,8 

Výrobní část 
Zaměstnanec výroba ................................................................................................................. 40 osob 
Zaměstnanec sklad  ................................................................................................................... 3 osoby 
Směrné číslo roční spotřeby  
(Provozovna WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování) ................... 26 m3/os. a rok 
Směrné číslo roční spotřeby  
(Provozovna WC, umyvadla a tekoucí teplá voda) ........................................................ 18 m3/os. a rok 
Počet provozních dní za rok ....................................................................................................... 250 dní 
Součinitel denní nerovnoměrnosti .................................................................................................... 1,5 
Denní doba provozu ................................................................................................................. 16 hodin 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti .............................................................................................. 1,8 

Technologie výroby 
Vodní chlazení obráběcích strojů ............................................................................................... 6 strojů 
Ruční myčka osobních i nákladních automobilů (os. automobily)  .............................................. 5 aut. 
Ruční myčka osobních i nákladních automobilů (nákl. automobily)  .......................................... 5 aut. 
Směrné číslo roční spotřeby (specifická potřeba)  .......................................................  9 m3/stroj a rok 
Směrné číslo roční spotřeby (specifická potřeba) ........................................................  1 m3/ aut. a rok 
Směrné číslo roční spotřeby (specifická potřeba) ........................................................  3 m3/ aut. a rok 
Počet provozních dní za rok ....................................................................................................... 250 dní 
Součinitel denní nerovnoměrnosti .................................................................................................... 1,5 
Denní doba provozu ................................................................................................................. 16 hodin 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti .............................................................................................. 1,8 

Roční potřeba  

QrA = qrA . n = 20 . 14 = 280 m3/rok 
QrV = qrV . n = 40 . 26 + 3 . 18 = 1094 m3/rok 1448 m3/rok 
QrT = qrT . n = 6 . 9 + 5 . 1 + 5 . 3 = 74 m3/rok 

Průměrná denní potřeba  

QpA = QrA / d = 280 / 250 = 1120 l/den 
QpV = QrV / d = 1094 / 250 = 4376 l/den 5792 l/den 
QpT = QrT / d = 74 / 250 = 296 l/den 
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Maximální denní potřeba  

QmA = QpA . Kd = 1120 . 1,5 = 1680 l/den 
QmV = QpV . Kd = 4376 . 1,5 = 6564 l/den 8688 l/den 
QmT = QpT . Kd = 296 . 1,5 = 444 l/den 

Maximální hodinová potřeba  

- pro hromadný odběr polovina denní potřeby vody pro jednu (silnější) směnu spotřebovaná v jedné 
hodině 

QrV1S = qrV1S . n = 25 . 26 + 2 . 18  = 686 m3/rok 

QpV1S = QrV1S / d = 686 / 250 = 2744 l/den 

QmV1S = QpV1S . Kd = 2744 . 1,5 = 4116 l/den 

QhV1S = QmV1S / 2 = 4116 / 2  = 2058 l/h 

Dle naměřených dat v experimentální části. 

Qp = qdA . n + qdV . n + Σ(qdT . n) = 18 . 20 + 40 . 43 + (36 . 6 + 4 . 5 + 12 . 5) = 2376 l/den 

Qm = qmA . n + qmV . n + Σ(qdT . n) . Kd = 32 . 20 + 77 . 43 + (216 + 20 + 60) . 1,5 = 4395 l/den 

Qh = QmV1S / 2 = (77 . 27) / 2  = 1039,5 l/h 

Qr = Qp . d = 2376 . 250 = 594 m3/rok 

B.1.2 Bilance potřeby provozní vody 
Zaměstnanci administrativa  ...........................................................................................  20 osob 
Zaměstnanci výroba  .......................................................................................................  40 osob 
Zaměstnanci sklad  ..........................................................................................................  3 osoby 
Uklízená podlahová plocha  .............................................................................................  700 m2 
Vodní chlazení obráběcích strojů ..................................................................................... 6 strojů 
Ruční myčka osobních i nákladních automobilů (os. automobily)  ..................................... 5 aut. 
Ruční myčka osobních i nákladních automobilů (nákl. automobily)  ................................. 5 aut. 
Půdorysný průmět sběrné plochy ..................................................................  1200 m2 (9370 m2) 
Odtokový součinitel (plochá střecha) ...................................................................................... 0,8 
Účinnost filtru .......................................................................................................................... 0,9 
Dlouhodobý srážkový normál (Praha, Horní Počernice) ................................... 590 mm/m2*rok 

Potřeba zařízení využívající provozní vodu:  
Toalety (WC + PM)  .................................................................................................. 12 l/os*den 
Úklid podlahy (VL)  ................................................................................................. 0,1 l/m2*den 
Technologie výroby  .............................................................................................. 36 l/stroj*den 
Mytí osobních automobilů  .................................................................................. 1000 l/aut.*rok 
Mytí nákladních automobilů  ............................................................................... 3000 l/aut.*rok 

Roční potřeba provozní vody 
Qr = qwc *  n * d + qúklid *  n * d + qtech *  n * d + Qos * n + Qnákl * n  

= 12 *  63 * 250 + 0,1 *  700 * 250 + 36 *  6 * 250 + 1000 *  5 + 3000 * 5  
= 189 000 + 17 500 + 54 000 + 5000 + 15 000 = 280 500 l/rok = 280,5 m3/rok 

Tj. 280,5 / 594 = 47% celkové reálné potřeby vody pro objekt je možné nahradit provozní vodou. 

Průměrný roční nátok srážkové povrchové vody 
Vd = A *  ψd *  hr *  η = 1200 * 0,8 * 590 * 0,9 = 509 760 l/rok = 509,76 m3/rok 
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B.1.3 Bilance potřeby teplé vody 
 

Dle ČSN EN 15316-3-1 

Počet osob .......................................................................................................................  23 osob 
Směrné číslo denní potřeby TV (Administrativní budova) ..................................... 15 l/os. a den 
Počet sprchových koupelí  ............................................................................................. 40 sprch. 
Směrné číslo denní potřeby TV (Průmyslový závod) .......................................  30 l/sprch. a den 
Počet provozních dní za rok ............................................................................................. 250 dní 

Průměrná denní potřeba TV  
VW,day = (VW,f,day . f)/1000 = [(15 . 23)/1000] + [(30 . 40)/1000] = 1,545 m3/den 

Roční potřeba TV 
VW,year = VW,day * d = 1,545 * 250 = 380,25 m3/rok 

Denní potřeba tepla pro ohřev TV  
QW,day = 4,182 * VW,day * (Θ W,del - Θ W,O) = 4,182 * 1,545 * (60 – 13,5) = 300,45 MJ/den 

Roční potřeba tepla pro ohřev TV 
QW,year = (QW,day * d) / 1000 = (300,45 * 250) / 1000 = 75,1 GJ/rok 

B.1.4 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: 
Plocha střechy s nepropustnou horní vrstvou  ................................................................  9418 m2 
Plocha asfaltové komunikace  ........................................................................................  9253 m2 
Plocha dlažby s pískovými spárami  ..............................................................................  1428 m2 
Zatravněné plochy  .........................................................................................................  5844 m2 

 

Splaškové: 

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

Roční potřeba vody  
QrA = qrA . n = 20 . 14 = 280 m3/rok 
QrV = qrV . n = 40 . 26 + 3 . 18 = 1094 m3/rok 1448 m3/rok 
QrT = qrT . n = 6 . 9 + 5 . 1 + 5 . 3 = 74 m3/rok 

Množství vypouštěných odpadních vod 
QW = Qr = 1448 m3/rok 



64 
 

Celkem: 

Objekt je napojen na přípojku splaškové tlakové kanalizace a dešťové vody jsou zadržována, 
využívány na pozemku a následně vsakovány. Celkové odváděné množství je tedy totožné s 
množstvím splaškových odpadních vod. 

 QC = Qr = 1448 m3/rok 

B.1.5 Bilance potřeby plynu 

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

2x Plynový kondenzační kotel BUDERUS GB162-35 - 32 kW (spotřeba ZP 2 x 3,12 m3/h) slouží 
k vytápění administrativní vestavby a ohřevu teplé vody. 

2x Plynový kotel BUDERUS Logano GE515 s plynovými hořáky Weishaupt WG 10/2, 3/4“ ZM-
LM - 400 kW (spotřeba ZP 2 x 38,94 m3/h) slouží k vytápění výrobní a skladovací haly. 

Město ..................................................................................................................................  Praha 
Venkovní výpočtová teplota .............................................................................................  -12 °C 
Délka otopného období  ..................................................................................................  225 dní 
Průměrná teplota během otopného období........................................................................  4,3 °C 
Tepelná ztráta objektu ................................................................................................  819,09 kW 
Průměrná vnitřní výpočtová teplota ................................................................................  18,1 °C 
Teplota studené vody  ........................................................................................................  10 °C 
Teplota ohřáté vody  ..........................................................................................................  60 °C 
Denní potřeba teplé vody .......................................................................................  1,545 m3/den 
Počet pracovních dní  ......................................................................................................  250 dní 

Potřeba tepla pro vytápění 
- Vytápěcí denostupně 

D = d * (tis - tes) = 225 * (18,1 - 4,3) = 3105 K.dny 

- Opravný součinitel 
ε = ei * et * ed = 0,2 * 0,9 * 0,8 = 0,144 

- Roční potřeba tepla pro vytápění 
QVYT,r = [ε / (ηo * ηr)] * [(24 * Qc * D) / (tis - te)] * 3,6 * 10-3 = 
          = [0,144 / (0,95 * 0,95)] * [(24 * 819,09 * 3105) / (18,1 - (-12))] * 3,6 * 10-3 =  

= 1164,8 GJ/rok → 323,6 MWh/rok 

Potřeba tepla pro ohřev teplé vody 
- Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody 

QTUV,d = (1 + z) * [(ρ * c * V2p * (t2 - t1) / 3600] = 
           = (1 + 0,5) * [(1000 * 4,186 * 1,545 * (60 - 10) / 3600] = 134,7 kWh/den 

- Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody 
QTUV,r = QTUV,d * d + 0,8 * QTUV,d * [(t 2 - tsvl) / (t2 - tsvz)] * (N - d) = 
           = 137,4 * 225 + 0,8 * 134,7 * [(60 - 15) / (60 - 5)] * (250 - 225) =  
          = 117,1 GJ/rok → 32,5 MWh/rok 

Celková roční potřeba tepla 
Qr = QTUV,r + QVYT,r = 323,6 + 32,5 = 356,1 MWh/rok → 1281,96 GJ/rok 

Celková potřeba tepla.........................................................................................  356,1 MWh/rok 
Spalné teplo (pro oblast dáno distributorskou společností) .................................... 10,7 kWh/m3  

Roční potřeba plynu 
QG = Qr / HS = 356100 / 10,7 = 33280,4 m3/rok  
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B.2 VÝPOČTY 

B.2.1 KANALIZACE 

Návrh likvidace odpadních vod z objektu byl zpracován v několika možných variantách. Splaškové 
odpadní vody jsou odváděny do čerpací stanice odpadních vod. Využitelná část odpadních vod 
(šedé odpadní vody) pro možnost splachování záchodů a pisoárů je v tomto případě bez užití 
vypouštěna, neboť je v objektu uvažováno rozsáhlé využití srážkových vod s lepšími vlastnostmi a 
nižšími nároky na provoz (recirkulaci) a to nejen pro tyto účely, ale i pro využití v technologii 
výroby a úklid. Dešťové odpadní vody ze střechy objektu jsou likvidovány vsakováním na pozemku 
prostřednictvím podzemních vsakovacích objektů. Na trase dešťové kanalizace ze střechy je 
umístěna akumulační nádrž pro využívání dešťových vod jako vod provozních. Pro odvodnění 
střechy objektu je možné využít dvou systémů odvodnění střechy gravitačního nebo podtlakového. 
Dešťové odpadní vody ze zpevněných ploch areálu jsou likvidovány vsakováním na pozemku. Pro 
vsakování odpadních vod ze zpevněných ploch je možné využít podzemní vsakovací objekty, kdy je 
voda prostřednictvím uličních vpustí a oddělené sítě dešťové kanalizace odváděna přes odlučovače 
ropných látek do podzemních vsakovacích objektů. Dále je možné využít povrchové vsakovací 
objekty, kdy je voda svedena po povrchu spádované zpevněné plochy do vsakovacího průlehu na 
okrajích komunikace.  

Dimenzování kanalizačního potrubí je zpracováno do tabulek. Postup výpočtu užitý v tabulkách je 
v souladu s ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. V tabulce dimenzování připojovacího potrubí jsou 
uvedeny výpočty pouze pro úseky od dvou a více zařizovacích předmětů, pro které jsou počítány 
průtoky odpadních vod a ověřována jejich hydraulická kapacita. Potrubí úseků k jednotlivým 
zařizovacím předmětům byly navrženy podle tabulkových dimenzí uvedených přímo v normě. 

Obecný postup výpočtů potrubí splaškové kanalizace vyjádřený vzorci užitými v tabulkách: 

1) potrubí bylo pro účely výpočtů rozděleno na úseky připojovacích potrubí odvádějící odpadní 
vody od stejných zařizovacích předmětů, na jednotlivá odpadní potrubí a na úseky svodných 
potrubí odvádějící odpadní vody od jednotlivých odpadních potrubí. 

2) stanovení výpočtového průtoku v jednotlivých úsecích připojovacích potrubí Q [l/s] 
Vzhledem k rozdílným účelům užívání zařizovacích předmětů v objektu, a sice zařizovací 
předměty využívané k rovnoměrně k osobní hygieně (hygienické zařízení pro zaměstnance 
administrativy):  
Qww = K * √Σ(DU)  

Qww – průtok splaškových odpadních vod [l/s] 
K – součinitel odtoku [l0,5/s0,5] 
DU – výpočtový odtok [l/s] 

Zařizovací předměty využívané při hromadném a nárazovém odběru (hygienické zařízení 
pro zaměstnance ve výrobě a skladu): 
Qc = z * Σ(DU)  

Qc – trvalý průtok splaškových odpadních vod [l/s] 
z – součinitel teoretického zdržení odtoku [-] 
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3) výpočet celkového průtoku odpadních vod Qtot [l/s] 

Qtot = Qww + Qc + Qp  

Qp – čerpaný průtok splaškových odpadních vod (QP = 0 l/s) [l/s] 

4) stanovení DN připojovacího potrubí dle odpovídající tabulkové hydraulické kapacity Qmax > 
Qtot a minimální DN pro napojované zařizovací předměty 

5) stanovení výpočtového průtoku v jednotlivých odpadních potrubích za místem napojení 
posledního připojovacího potrubí Q [l/s] 

Od zařizovacích předmětů pro zaměstnance administrativy:  
Qww = K * √Σ(DU)  

Od zařizovacích předmětů pro zaměstnance ve výrobě a skladu: 
Qc = z * Σ(DU) 

6) výpočet celkového průtoku odpadních vod za místem napojení posledního přip. potrubí Qtot 

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

7) stanovení DN odpadního potrubí dle odpovídající tabulkové hydraulické kapacity Qmax > Qtot  
a počtu napojených záchodových mís 

8) stanovení výpočtového průtoku v jednotlivých úsecích svodných potrubí Qrw [l/s] 

Od zařizovacích předmětů pro zaměstnance administrativy:  
Qww = K * √Σ(DU)  

Od zařizovacích předmětů pro zaměstnance ve výrobě a skladu: 
Qc = z * Σ(DU) 

9) výpočet celkového průtoku odpadních vod za místem napojení posledního přip. potrubí Qtot  

Qrw = Qww + Qc + Qp + Qo  [l/s] 

Qo – regulovaný odtok srážkových vod (Qo = 0 l/s) [l/s] 

10) stanovení DN svodného potrubí dle odpovídající tabulkové hydraulické kapacity závislé na 
skonu potrubí Qmax > Qtot  

Obecný postup výpočtů potrubí dešťové kanalizace vyjádřený vzorci užitými v tabulkách: 

1) potrubí bylo pro účely výpočtů rozděleno na úseky svodných potrubí odvádějící dešťové  
odpadní vody od jednotlivých odpadních potrubí podtlakové kanalizace. 

2) stanovení výpočtového průtoku pro jednotlivá odpadní potrubí Qr [l/s] 

Vzhledem k využití podtlakového odvodnění střechy haly bude průtok využit pro návrh 
odpadního potrubí odvádějící dešťové vody ze střechy energo objektu, ale také pro návrh 
gravitačního svodného potrubí. 

Qr = i * A * C  

i – intenzita deště [l/(s.m2)] 
A – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
C – součinitel odtoku srážkových vod [-] 

3) stanovení DN odpadního potrubí dle odpovídající tabulkové hydraulické kapacity Qmax > Qr 
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4) výpočet celkového průtoku dešťových odpadních vod Qrw [l/s] 
Qrw = Σ(Qr) 

5) stanovení DN svodného potrubí dle odpovídající tabulkové hydraulické kapacity závislé na 
skonu potrubí Qmax > Qrw  

B.2.1.1 Dimenzování připojovacího potrubí 

Označení úseků připojovacího potrubí x-y.NP: 
x ………… označení odpadního potrubí, do kterého je připojovací potrubí napojeno 
y ………… označení podlaží, ve kterém je připojovací potrubí napojeno do odpadního potrubí 

 

B.2.1.2 Dimenzování splaškového odpadního potrubí 
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B.2.1.3 Dimenzování splaškového svodného potrubí 

První část svodného potrubí splaškové kanalizace vedená ze západní části administrativní vestavby 
do místa napojení na stávající část potrubí vyvedeného z čerpací stanice odpadních vod na hranici 
pozemku severně od objektu. 
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Druhá část svodného potrubí splaškové kanalizace vedená z východní části administrativní vestavby 
do místa napojení (ŠS2) na kanalizaci vedenou ze západní části administrativní vestavby zaústěnou 
do stávajícího potrubí vyvedeného z čerpací stanice odpadních vod na hranici pozemku severně od 
objektu. 
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Třetí část svodného potrubí splaškové kanalizace vedená z energo objektu do místa napojení (ŠS1) 
na kanalizaci vedenou ze západní části administrativní vestavby zaústěnou do stávajícího potrubí 
vyvedeného z čerpací stanice odpadních vod na hranici pozemku severně od objektu. 
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Čtvrtá část svodného potrubí splaškové kanalizace vedená z výrobní části haly a od odvodňovacího 
žlabu myčky do místa napojení (ŠS4) na kanalizaci vedenou z energo objektu zaústěnou do 
kanalizace ze západní části administrativní vestavby a do stávajícího potrubí vyvedeného z čerpací 
stanice odpadních vod na hranici pozemku severně od objektu. 
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B.2.1.4 Dimenzování dešťového odpadního potrubí 

Odvodnění střechy objektu – varianta 1: Podtlakové odvodnění střechy haly 

Dešťové odpadní potrubí D1 - D5, vede dešťové odpadní vody ze střechy haly. Respektive se jedná 
o část odpadního potrubí po přechodu z podtlakové na gravitační kanalizaci.  
Dešťové odpadní potrubí D6 - D7, vede dešťové odpadní vody ze střechy energo objektu. 

 

Odvodnění střechy objektu – varianta 2: Gravitační odvodnění střechy haly 

Dešťové odpadní potrubí D1 – D25 a D27 – D29, vede dešťové odpadní vody přímo od střešních 
vtoků pro odvodnění střechy haly. 
Dešťové odpadní potrubí D26 a D30, vede dešťové odpadní vody od střešních vtoků pro odvodnění 
střechy energo objektu. 
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B.2.1.5 Dimenzování dešťového svodného potrubí 

Odvodnění střechy objektu – varianta 1: Podtlakové odvodnění střechy haly 

Svodné potrubí dešťové kanalizace od 
odpadního potrubí D1, D3, D4 a D5, které vede 
dešťové odpadní vody ze střechy haly, je 
zaústěno do podzemního vsakovacího objektu 
„A1“. Svodné potrubí dešťové kanalizace od 
odpadního potrubí D2, které vede dešťové 
odpadní vody ze střechy haly, je zaústěno do 
akumulační nádrže „AN“ pro využívání 
dešťové vody, jejíž přepad vede do podzemního 
vsakovacího objektu „A1“. Svodné potrubí 
dešťové kanalizace od odpadního potrubí D6 a 
D7, které vede dešťové odpadní vody ze střechy 
energo objektu, je zaústěno do podzemního 
vsakovacího objektu „A2“.  

Odvodnění střechy objektu – varianta 2: Gravitační odvodnění střechy haly 

Svodné potrubí dešťové kanalizace od odpadního potrubí D1 – D14, které vede dešťové odpadní 
vody ze západní části střechy haly, je, spolu s dešťovými vodami z východní části areálových 
zpevněných ploch, zaústěno do podzemního vsakovacího objektu „A1“. Svodné potrubí dešťové 
kanalizace od odpadního potrubí D1 – D6, které vede dešťové odpadní vody ze střechy haly, je 
zaústěno do akumulační nádrže „AN“ pro využívání dešťové vody, jejíž přepad vede do 
podzemního vsakovacího objektu „A1“. 
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Svodné potrubí dešťové kanalizace od odpadního potrubí D15 – D30, které vede dešťové odpadní 
vody z východní části střechy haly a energo objektu, je, spolu s dešťovými vodami ze západní části 
areálových zpevněných ploch, zaústěno do podzemního vsakovacího objektu „A2“. 
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Schéma podtlakového odvodnění střechy haly 
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Schéma gravitačního odvodnění střechy haly 
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B.2.2.6 Návrh vsakovacího zařízení 

Návrh vsakovacího zařízení v souladu s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

Principem návrhu je optimalizace retenčního objemu a vsakovací plochy tak, aby maximální 
doba prázdnění vsakovacího zařízení byla nižší než nejvyšší dovolená doba prázdnění. 

Obecný postup výpočtu vsakovacího zařízení vyjádřený vzorci užitými v tabulce: 

1) Výpočet redukované půdorysné plochy Ared [m
2] 

Ared = ΣA i * ψi 

A i – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
ψi – součinitel odtoku odvodňované plochy [-] 

2) Vsakované množství dešťových vod Qvsak [m
2/s] 

Qvsak = (kv * A vsak) / f 

kv – koeficient vsaku [m2] 
Avsak – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
f – součinitel odtoku odvodňované plochy [-] 

3) Retenční objem vsakovacího zařízení Vvz [m
3] 

Vvz = [(hd / 1000) * (Ared + Avz)] + [(k v * A vsak * t c * 60) / f] 

hd – návrhový úhrn srážek pro danou oblast a periodicitu [l/m2*tc] 
Avz – plocha hladiny vsakovacího zařízení povrchových vsak. zařízení [m2] 
tc – doba trvání srážek [min] 

4) Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr [h] 

Tpr = Vvz / Qvsak  

5) Posouzení doby prázdnění vsakovacího zařízení 

Tpr < TN 

TN – normová hodnota maximální doby prázdnění vsakovacího zařízení [h] TN = 72 h 

 

 

 

 

 

 

 

 



p tc hd A φ Ared Avz kv Avsak Qvsak Vvz Tpr

[rok-1] [min] [l/m2*t c] [m2] [-] [m2] [m2] [m/s] [m2] [m3/s] [m3] [h]

5 11,3 100,34 1,51
10 16,5 143,53 2,16
15 19,5 166,10 2,50
20 21,1 175,56 2,64
30 23,2 184,16 2,77
40 24,7 187,14 2,82
60 26,9 185,60 2,79
120 30,6 153,81 2,31
240 36,6 77,12 1,16
360 42,5 -0,51 -0,01
480 43,2 -126,86 -1,91
600 43,8 -254,15 -3,82
720 44,5 -380,51 -5,73
1080 46,4 -761,44 -11,46
1440 46,9 -1155,49 -17,39
2880 58,9 -2638,00 -39,70
4320 62,5 -4199,21 -63,19

p tc hd A φ Ared Avz kv Avsak Qvsak Vvz Tpr

[rok-1] [min] [l/m2*t c] [m2] [-] [m2] [m2] [m/s] [m2] [m3/s] [m3] [h]

5 11,3 0,48 0,70
10 16,5 0,68 0,98
15 19,5 0,76 1,10
20 21,1 0,78 1,13
30 23,2 0,77 1,11
40 24,7 0,72 1,04
60 26,9 0,60 0,86
120 30,6 0,08 0,12
240 36,6 -1,02 -1,46
360 42,5 -2,12 -3,06
480 43,2 -3,47 -5,01
600 43,8 -4,83 -6,97
720 44,5 -6,18 -8,92
1080 46,4 -10,25 -14,79
1440 46,9 -14,38 -20,75
2880 58,9 -30,44 -43,92
4320 62,5 -46,90 -67,67

0,0001 3,85 0,000193

Návrh podzemního vsakovacího objektu "A2" pro likvidaci dešťových odpadních vod ze střechy energo objektu

0,01846

0,2 48 1 48 0

Podzemní vsakovací zařízení – varianta 1: Likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch vsakováním povrchovými vsakovacími objekty

193700,2 9370 0,00010 369,2

Návrh podzemního vsakovacího objektu "A1" pro likvidaci dešťových odpadních vod ze střechy haly
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Navrhuji 120 ks (5x 24) tunelového vsakovacího systému
ASIO AS KRECHT (Avsak = 369,2 m2; Vvz = 192,8 m3)

Navrhuji 1 ks tunelového vsakovacího systému
ASIO AS KRECHT (Avsak = 3,85 m2; Vvz = 1,8 m3) 



p tc hd A φ Ared Avz kv Avsak Qvsak Vvz Tpr

[rok-1] [min] [l/m2*t c] [m2] [-] [m2] [m2] [m/s] [m2] [m3/s] [m3] [h]

5 11,3 13,10 0,71
10 16,5 18,29 0,99
15 19,5 20,63 1,11
20 21,1 21,16 1,14
30 23,2 20,79 1,12
40 24,7 19,64 1,06
60 26,9 16,31 0,88
120 30,6 2,57 0,14
240 36,6 -26,74 -1,44
360 42,5 -56,17 -3,03
480 43,2 -92,35 -4,98
600 43,8 -128,65 -6,94
720 44,5 -164,82 -8,89
1080 46,4 -273,60 -14,76
1440 46,9 -384,19 -20,72
2880 58,9 -813,60 -43,88
4320 62,5 -1253,90 -67,63

p tc hd A φ Ared Avz kv Avsak Qvsak Vvz Tpr

[rok-1] [min] [l/m2*t c] [m2] [-] [m2] [m2] [m/s] [m2] [m3/s] [m3] [h]

5 11,3 75,52 0,73
10 16,5 105,60 1,02
15 19,5 119,28 1,15
20 21,1 122,54 1,18
30 23,2 120,86 1,16
40 24,7 114,70 1,10
60 26,9 96,44 0,93
120 30,6 20,03 0,19
240 36,6 -143,20 -1,38
360 42,5 -307,18 -2,95
480 43,2 -509,90 -4,90
600 43,8 -713,37 -6,86
720 44,5 -916,09 -8,81
1080 46,4 -1525,74 -14,68
1440 46,9 -2145,83 -20,64
2880 58,9 -4551,66 -43,78
4320 62,5 -7020,07 -67,52

0,2 1520 0,8 1216 79,7 0,0001 103 0,00515

Návrh povrchového vsakovacího objektu "P1" pro likvidaci dešťových odpadních vod ze zpevněných ploch "sever"

1428

0,87733

Návrh podzemního vsakovacího objektu "P2" pro likvidaci dešťových odpadních vod z ostatních zpevněných ploch

0,2 7043,2 406,8 0,0001 577,6 0,02888
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š. 1,1 m, dl. 369,8 m (Avsak = 577,6 m2; Vvz = 128,2 m3)
Navrhuji povrchový vsakovací průleh hl. 0,40 m

Navrhuji povrchový vsakovací průleh hl. 0,35 m
š. 0,9 m, dl. 88,6 m (Avsak = 103 m2; Vvz = 22,8 m3)



p tc hd A φ Ared Avz kv Avsak Qvsak Vvz Tpr

[rok-1] [min] [l/m2*t c] [m2] [-] [m2] [m2] [m/s] [m2] [m3/s] [m3] [h]

5 11,3 98,80 1,46
10 16,5 141,22 2,08
15 19,5 163,30 2,41
20 21,1 172,44 2,55
30 23,2 180,56 2,67
40 24,7 183,13 2,70
60 26,9 180,88 2,67
120 30,6 147,33 2,17
240 36,6 67,29 0,99
360 42,5 -13,68 -0,20
480 43,2 -142,72 -2,11
600 43,8 -272,68 -4,02
720 44,5 -401,71 -5,93
1080 46,4 -790,66 -11,67
1440 46,9 -1192,55 -17,60
2880 58,9 -2707,68 -39,96
4320 62,5 -4300,46 -63,47

p tc hd A φ Ared Avz kv Avsak Qvsak Vvz Tpr

[rok-1] [min] [l/m2*t c] [m2] [-] [m2] [m2] [m/s] [m2] [m3/s] [m3] [h]

5 11,3 90,14 1,45
10 16,5 128,84 2,08
15 19,5 148,98 2,40
20 21,1 157,31 2,54
30 23,2 164,70 2,66
40 24,7 167,02 2,70
60 26,9 164,92 2,66
120 30,6 134,17 2,17
240 36,6 60,87 0,98
360 42,5 -13,28 -0,21
480 43,2 -131,29 -2,12
600 43,8 -250,14 -4,04
720 44,5 -368,15 -5,94
1080 46,4 -723,86 -11,68
1440 46,9 -1091,38 -17,62
2880 58,9 -2477,11 -39,98
4320 62,5 -3933,69 -63,49

0,2 9243 0,00010 376,4

4685

802

5096

0,6

0,8

1

Podzemní vsakovací zařízení – varianta 2: Likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch vsakováním podzemními vsakovacími objekty

0,0001 344,2 0,01721

Návrh podzemního vsakovacího objektu "A2" pro likvidaci dešťových vod z východní části areálu

0,01882

0,6626

0,84157

14733

0,2 8434,2 0

Návrh podzemního vsakovacího objektu "A1" pro likvidaci dešťových vod ze západní časti areálu
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Navrhuji 115 ks (5x 23) tunelového vsakovacího systému
ASIO AS KRECHT (Avsak = 369,2 m2; Vvz = 192,8 m3)

Navrhuji 105 ks (5x 21) tunelového vsakovacího systému
ASIO AS KRECHT (Avsak = 344,2 m2; Vvz = 169 m3) 
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B.2.2.7 Návrh odlučovače ropných látek 

Návrh odlučovače ropných látek v souladu s ČSN EN 858 - 2 Odlučovače lehkých kapalin 

Odlučovač ropných látek pro přečištění odpadních vod z místa mytí osobních a nákladních 
automobilů vysokotlakými čističi umístěnému v hale. 

Odvodňovaná plocha A  .......................................................................................................  0 m2 
Součinitel odtoku φ  ..................................................................................................................  0 
Intenzita dešťě i  ...........................................................................................................  0 l/(s.m2) 
Počet odtokových ventilů n1a ................................................................................................  0 ks 
Počet odtokových ventilů n1b  ...............................................................................................  0 ks 
Počet odtokových ventilů n1c ................................................................................................  0 ks 
Počet mycích zařízení n2  ......................................................................................................  0 ks 
Počet vysokotlakých čistících přístrojů n3  ...........................................................................  2 ks 
Koeficient účelu použití fx  .....................................................................................................  2,0 
Koeficient měrné hmotnosti lehké kapaliny fd  ......................................................................  1,0 
Množství kalu  .....................................................................................................................  velké 

Výpočet nátoku dešťových vod do odlučovače ropných látek: 

Qr = i * A * φ = 0 * 0 * 0 = 0 l/s 

Výpočet nátoku znečištěných vod do odlučovače ropných látek: 

Qs = n1 * qs1 + n1 * qs1 + n1 * qs1 + n2 * qs2 + n3 * qs3 =  

     = 0 * 0,5 + 0 * 1 + 0 * 1,7 + 0 * 2 + 2 * 1,5 = 3 l/s 

Jmenovitá velikost odlučovače ropných látek: 

NS = (Qr + fx * Qs) * f d = (0 + 2 * 3) * 1 = 6 

Výpočet minimálního objemu kalového prostoru pro velké množství kalu: 

V = (300 * NS) / fd = (300 * 6) / 1 = 1800 l = 1,8 m3 

Navrhuji odlučovač ropných látek se sorpčním filtrem ASIO AS-TOP 6 PS o jmenovité 
velikosti NS6 a objemu kalového prostoru 2,27 m3. 
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Odlučovače ropných látek – varianta 2: Likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch 
vsakováním podzemními vsakovacími objekty – nutno osazení odlučovačů ropných látek 

Odvodňovaná plocha asf. komunikace A1  ....................................................................  5096 m2 
Odvodňovaná plocha zámk. dlažby A1  ...........................................................................  802 m2 
Odvodňovaná plocha asf. komunikace A2  ....................................................................  4157 m2 
Odvodňovaná plocha zámk. dlažby A2  ...........................................................................  626 m2 
Součinitele odtoku φasf  ..........................................................................................................  0,8 
Součinitele odtoku φdlž  ..........................................................................................................  0,6 
Intenzita dešťě i  ..................................................................................................  0,0126 l/(s.m2) 
Počet odtokových ventilů n1a ................................................................................................  0 ks 
Počet odtokových ventilů n1b  ...............................................................................................  0 ks 
Počet odtokových ventilů n1c ................................................................................................  0 ks 
Počet mycích zařízení n2  ......................................................................................................  0 ks 
Počet vysokotlakých čistících přístrojů n3  ...........................................................................  0 ks 
Koeficient účelu použití fx  .....................................................................................................  2,0 
Koeficient měrné hmotnosti lehké kapaliny fd  ......................................................................  1,0 
Množství kalu  ......................................................................................................................  malé 

Výpočet nátoku dešťových vod do odlučovače ropných látek: 

Qr,1 = i * Aasf,1 * φasf + i * A dlž,1 * φdlž = 126 * 5096 * 0,8 + 126 * 802 * 0,6 = 57,43 l/s 

Qr,2 = i * Aasf,2 * φasf + i * A dlž,2 * φdlž =  126 * 4157 * 0,8 + 126 * 626 * 0,6 = 46,64 l/s 

Výpočet nátoku znečištěných vod do odlučovače ropných látek: 

Qs,1,2 = n1 * qs1 + n1 * qs1 + n1 * qs1 + n2 * qs2 + n3 * qs3 =  

         = 0 * 0,5 + 0 * 1 + 0 * 1,7 + 0 * 2 + 0 * 1,5 = 0 l/s 

Jmenovitá velikost odlučovače ropných látek: 

NS1 = (Qr,1 + fx * Qs,1,2) * f d = (57,43 + 2 * 0) * 1 = 57,43 → 65 

NS2 = (Qr,2 + fx * Qs,1,2) * f d = (46,64 + 2 * 0) * 1 = 46,64 → 50 

Výpočet minimálního objemu kalového prostoru pro velké množství kalu: 

V1 = (100 * NS1) / fd = (100 * 57,43) / 1 = 5743 l = 5,743 m3 

V2 = (100 * NS2) / fd = (100 * 46,64) / 1 = 4664 l = 4,664 m3 

Navrhuji odlučovač ropných látek se sorpčním filtrem ASIO AS-TOP 65 RCS o jmenovité 
velikosti NS65 a objemu kalového prostoru 7,75 m3. 
Navrhuji odlučovač ropných látek se sorpčním filtrem ASIO AS-TOP 50 RCS o jmenovité 
velikosti NS50 a objemu kalového prostoru 5,89 m3. 
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Schéma řešení odvodnění areálových zpevněných ploch – varianta 1: Povrchové vsakovací objekty 
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Schéma řešení odvodnění areálových zpevněných ploch – varianta 2: Podzemní vsakovací objekty 
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Vyhodnocení variant řešení kanalizace: 

1) Řešení systému odvodnění střechy haly 

Systém odvodnění střechy haly je řešen ve dvou variantách, a sice systém 
podtlakového a gravitačního odvádění dešťových odpadních vod ze střechy haly. 
Podle dispozičního řešení je zřetelné, že systém podtlakového odvodnění má 
nespornou výhodu úspory místa a minimalizace nákladů na odpadní i svodné potrubí 
dešťové kanalizace. Zatímco při gravitačním odvodnění je pro odvodnění střechy 
použito 28 svislých odpadních potrubí, tak u podtlakového odvodnění je tento počet 
redukován na 5. Další výhodou podtlakového systému jsou menší dimenze odpadního 
potrubí a střešních vtoků. Z minimalizace délky a zjednodušení rozsahu a větvení tras 
svodného potrubí pod objektem plyne i ta výhoda, že riziko havárie se pochopitelně 
snižuje a v případě nutnosti opravy potrubí se zmenšuje plocha haly, kterou by to 
omezilo a také náklady na opravu, neboť v místě haly je zesílená železobetonová 
deska z důvodu pojezdu vysokozdvižných vozíků. Nevýhodou podtlakového 
odvodňovacího systému oproti gravitačnímu je časově náročný a nákladný návrh 
tohoto systému, protože musí být zpracován odbornou firmou a jeho funkčnost 
ověřena modelem. Také každou odchylku skutečného provedení od návrhu musí být 
ověřena výpočtem. 

Po zhodnocení obou variant řešení systému odvodnění střechy řešené stavby, jsem se 
rozhodl pro variantu podtlakového odvodňovacího systému, jehož výhody použití pro 
daný typ stavby jednoznačně převažují nad výhodami gravitačního systému.  

2) Řešení odvodnění areálových zpevněných ploch 

Odvodnění areálových zpevněných ploch je řešeno ve dvou variantách. První 
variantou je odvodnění povrchových vsakovacích zařízení, které po obvodu lemují 
odvodňované plochy, tyto plochy jsou spádovány od objektu směrem k otevřenému 
vsakovacímu průlehu, který slouží k akumulaci a vsakování dešťových odpadních 
vod. Výhodou tohoto systému je nulová potřeba nákladného trubního vedení, možnost 
odvodnění bez přečištění pomocí odlučovače ropných látek a také minimalizace 
zemních prací při provádění. Nevýhodou je zábor území pro vsakovací průleh a při 
velké šířce, malém spádu odvodňované plochy a silných deštích nebezpečí tvorby 
silné vrstvy vody na povrchu. Druhou variantou je odvodnění pomocí uličních vpustí, 
kdy je potrubí dešťové kanalizace od uličních vpustí vedeno přes odlučovač ropných 
látek do podzemního vsakovacího objektu. Výhodou tohoto systému je nulový zábor 
území, veškerá zařízení jsou umístěna pod povrchem. Dále pak libovolné členění 
spádových poměrů, závislé pouze na poloze a počtu uličních vpustí, tím je zajištěn 
rychlý odtok dešťové vody z povrchu. Nevýhodou jsou velké náklady na návrh a 
pořízení uličních vpustí, trubního vedení, odlučovačů ropných látek a také zemních 
prací při provádění galerií vsakovacích zařízení. 

Po zhodnocení obou variant řešení systému odvodnění zpevněných ploch řešené 
stavby, jsem se rozhodl pro variantu povrchového vsakovacího objektu, jehož výhody 
použití pro daný typ stavby převažují nad výhodami podzemního vsakovacího objektu. 
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B.2.2.8 Návrh čerpací stanice 

Průměrná denní potřeba vody Qp  ..............................................................................  5792 l/den 
Denní doba provozu h  ..................................................................................................  16 hodin 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti Kh  .............................................................................. 1,8 
Geodetická výška čerpané kapaliny udaná správcem sítě hg  .................................  2,61 + hČS m 
Tlaková ztráta potrubí udaná správcem sítě Δp  .............................................. 116,1 + ΔpČS kPa 
Výpočtový průtok odpadních vod Qtot  .............................................................................7,32 l/s 

Návrh čerpadla: 
hČS = 2,25 m 

ΔpČS = 21,9 kPa 

H = 2,21 + hČS + [(4,21 + ΔpČS) / g] = 2,61 + 2,25 + [(116,1 + 21,9) / 9,81] = 18,92 m 

Q = Qtot = 7,32 l/s (26,35 m3/h) 

Navrhuji čerpadlo Grundfos SL1.50.65.40.2.51D.C (Q = 7,79 l/s; H = 20,74 m) 

Max. počet startů čerpadla .................................................................................................  20 h-1 
Min. čerpaná výška hmin  ..................................................................................................... 0,2 m 

Průměrný hodinový nátok odpadních vod do ČS: 
Qd = Qp / h = 5792 / 16  = 362 l/h = 0,362 m3/h 

Maximální hodinový nátok odpadních vod do ČS: 
Qmax = Qd *  Kh = 362 *  1,8 = 651,6 l/h = 0,652 m3/h 

Návrh čerpací stanice: 
D = 2,0 m → A = 3,142 m2  

Dle pokynů správce veřejné sítě má být akumulační objem min. pro 6 h při Qd: 
Va = 8 * Qd = 6 * 0,362 = 2,172 m3 

ha = Vd / A = 2,172 / 3,142 = 0,691 m 

Provozní objem čerpadla dle max. počtu zapnutí čerpadla 

Τ = 1 / 20 = 0,05 h 

Vp = Q * Τ = 26,35 * 0,05 = 1,318 m3 

hp = Vp / A = 1,318 / 3,142 = 0,419 m 

Celkový objem ČS  

h = hmin + hp + ha = 0,2 + 0,419 + 0,691 = 1,31 m → navrhuji výšku h = 1,35 m 

V = h * A = 1,35 * 3,142 = 4,242 m3 
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Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku:: SL1.50.65.40.2.51D.C
Číslo výrobku: 98624259
EAN kód:: 5711498427792
Cena: 1.937,00 EUR €

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 7.79 l/s
Max. průtok: 19.4 l/s
Výsledná dopravní výška čerpadla: 20.74 m
Max. dopravní výška: 27.1 m
Typ oběžného kola: S-TUBE
Max. velikost pevných částic: 50 mm
Primární ucpávka: SIC/SIC
Sekundární ucpávka: CARBON/CERAMICS
Schval. značky na typovém štítku: CE, EN12050-2
Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B2
Chladicí plášť: Bez chlad. pláště

Materiály:
Těleso čerpadla: EN-GJL-250
Oběžné kolo: EN-GJL-250
Motor: EN-GJL-250

Instalace:
Max. teplota okolí: 40 °C
Standardní příruba: DIN
Sací hrdlo: 65
Výtlačné hrdlo: 65
PN pro potrubní přípojku: PN 10
Max. instalační hloubka: 20 m
Instalace suchá/mokrá: SUBMERGED
Instalace: VERTICAL
Velikost rámu: C22

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Jakákoli viskózní kapalina
Max. teplota kapaliny: 40 °C
Teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 1000 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s

Elektrické údaje:
Počet pólů: 2
Příkon - P1: 4.9 kW
Jmenovitý výkon - P2: 4 kW
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 3 x 380-415 V
Tolerance napětí: +10/-10 %
Typ spínání (DOL, SD): Hvězda/trojúhelník
Max. počet startů za hodinu: 20
Jmenovitý el. proud: 8.4-7.9 A
Rozběhový el. proud: 86 A
Cos phi - power factor: 0.88
Cos phi - power factor při 3/4 zatížení: 0.83
Cos phi - power factor při 1/2 zatížení: 0.77
Jmenovité otáčky: 2930 ot/min
Účinnnost motoru při plném zatížení: 86.2 %
Účinnost motoru při 3/4 zatížení: 85.3 %
Účinnost motoru při 1/2 zatížení: 83.2 %
Krytí (IEC 34-5): IP68
Třída izolace (IEC 85): H
Odolný proti výbuchu: Ne
Motorová ochrana: Teplotní spínač
Délka  kabelu: 10 m
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98624259&freq=50&lang=CSY
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B.2.2 VODOVOD 

Dimenzování vnitřního vodovodu je na následujících stránkách 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 nejnepříznivěji položenému odběrnému místu, pro 
které jsou počítány tlakové ztráty. Průměry potrubí ostatních úseků byly navrženy podle optimální 
rychlosti. 

Obecný postup výpočtů vyjádřený vzorci užitými v tabulce je následující: 

1) potrubí bylo v rámci projektu rozděleno na úseky 

2) stanovení výpočtového průtoku v jednotlivých úsecích QD [l/s] 
Vzhledem k rozdílným účelům odběrných míst v objektu, a sice výtokové armatury 
využívané k rovnoměrně k osobní hygieně (hygienické zař. - zaměstnanci administrativy):  
QD = √Σ(QAi

2 * n i)  

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

výtokové armatury využívané hromadně a nárazově (hygienické zař. pro zaměstnance ve 
výrobě a skladu): 

QD = Σ(φi * QAi * n i)  

QAi – jmenovitý výtok jednotlivými druhy armatur a zařízení [l/s] 
φi – součinitel současnosti odběru vody jednotlivými armaturami stejného druhu 
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 (plast. potrubí 
0,5 - 3,0 m/s, optimálně 2,0 m/s; ocelové potrubí 0,5 - 1,7 m/s optimálně 1,0) 

4) stanovení tlakových ztrát v přívodním potrubí ΣΔpRF [kPa] 

ΔpRF = R * l + ΔpF 

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

tlakové ztráty místními odpory ΔpF [kPa] 

ΔpF = Σζ * (v2/2000) * ρ  

ζ – součinitel místního odporu (tabulkové hodnoty z normy) 
ρ – hustota vody [kg/m3] 
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R = (λ/d) * (v2/2000) * ρ  

λ – součinitel tření v závislosti na Reynoldsově čísle Re udávající druh proudění, při 
turbulentním 
proudění postupováno podle White-Colebrookova vztahu upraveného Šerkem 

λturb  = [(1/(1,13874 – 2 * log(k / di)) + (0,01 / Re)]0,25 

k – hydraulická drsnost stěn potrubí (tabulková hodnota dle materiálu) [m] 

Re = (v * d) / ν 

ν – kinematická viskozita vody 

5) hydraulické posouzení navrženého přívodního potrubí. 

pdis > pminFL  + Δpe + ΔpWM  + ΔpAP + ΔpRF 

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

Dimenzování cirkulace teplé vody je na následujících stránkách zpracován do tabulky. Postup 
výpočtu užitý v tabulce je v souladu s ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. 

Obecný postup výpočtů vyjádřený vzorci užitými v tabulce je následující: 

1) potrubí bylo v rámci projektu rozděleno na hlavní a vedlejší úseky, podle tepelné ztráty 
přívod. potrubí teplé vody (orientačně dle délky úseku a množství cirkulované teplé vody) 

 
  Obr. 2.2.1 Rozdělení cirkulačního potrubí 

2) stanovení výpočtového průtoku cirkulace teplé vody QC [l/s] 

QC = Σ[(q ti * l i) / (ci * ρi * Δt i)]  

qti – délková tepelná ztráta posuzovaného úseku přívodního potrubí [W/m] 
l i – délka posuzovaného úseku přívodního potrubí [m] 
ci – měrná tepelná kapacita teplé vody [kJ/kgK] 
ρi – hustota teplé vody v posuzovaném úseku přívodního potrubí při střední teplotě [kg/m3] 
Δti – rozdíl teplot na začátku a na konci posuzovaného úseku přív. potrubí [K] 
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3) stanovení výpočtového průtoku v jednotlivých typech úseků (hlavní x vedlejší) 

výpočtový průtok cirkulace teplé vody v hlavním úseku (vznik rozdělením průtoku QC) [l/s] 

Qa = Q * (qa / qa + qb) 

výpočtový průtok cirkulace TV ve vedlejším úseku (vznik rozdělením průtoku QC) [l/s] 

Qb = Q - Qa 

Q – výpočtový průtok cirkulace teplé vody na přívodu do rozdělení úseků [l/s] 
qa – tepelné ztráty přívodního potrubí vedlejšího úseku [W] 
qb – tepelné ztráty přívodního potrubí vedlejšího úseku [W] 

4) 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 a 
ocelové potrubí 0,2 – 0,8 m/s, optimálně 0,5 m/s) 

5) stanovení tlakových ztrát v přívodním potrubí ΣΔpRF [kPa] 

ΔpRF = R * l + ΔpF 

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

tlakové ztráty místními odpory ΔpF [kPa] 

ΔpF = Σζ * (v2/2000) * ρ  

ζ – součinitel místního odporu (tabulkové hodnoty z normy) 
ρ – hustota vody [kg/m3] 

R = (λ/d) * (v2/2000) * ρ  

λ – součinitel tření v závislosti na Reynoldsově čísle Re udávající druh proudění, při 
turbulentním 
proudění postupováno podle White-Colebrookova vztahu upraveného Šerkem 

λturb  = [(1/(1,13874 – 2 * log(k / di)) + (0,01 / Re)]0,25 

k – hydraulická drsnost stěn potrubí (tabulková hodnota dle materiálu) [m] 

Re = (v * d) / ν 

ν – kinematická viskozita vody 
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Schéma rozdělení potrubí na úseky pro účely dimenzování a posouzení potrubí 



Výpočet dle ČSN 73 0873 : 2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Jedná se o výrobní a skladovací objekt o ploše 9300 m2
Tabulka 1
Největší vzdálenost vnějších odběrných míst od objektu 100 m
Největší vzdálenost vnějších odběrných míst mezi sebou 200 m
Tabulka 2
Hodnota nejmenší dimenze potrubí 150 mm PE100 160x9,5
Hodnota odběru vody požárním čerpadlem (v = 1,5 m/s) 25 l/s 25 l/s

Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 : 2014 budovy s hromadným odběrem (Výrobní objekty)
vlastnosti vody a potrubí:

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

0,16 0,03 0,2 0,06 0,52 1 25

l .s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa kPa kPa

0 0 0 0 0 1 0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000

0 0 2 0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000

0 0 0 0 1 2 0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,520 2,000 0,000

0 0 0 0 0 3 0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000

0 0 0 0 0 3 0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000

0 0 0 0 0 3 0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000

0 0 0 0 0 3 0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000

0 0 0 0 0 3 0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000

0 0 0 0 0 3 0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000

75,7530,845

B.2.2.2 Dimenzování potrubí rozvodu požární vody

52,9 1,365 73,52 62,103 10,0 13,65H4 H5 3,000 60,2 x 3,7

0,021 22,0 3,73 3,755

Σ 285,46

150 0,170 5,91 0,003

0,084 0,0 0,00 0,084

H9 H10 3,000 170 x 10,0

80 0,597 0,90 0,093

0,001 0,2 0,03 0,035

H8 H9 3,000 98 x 9,0

150 0,170 0,42 0,003

1,520 7,9 12,07 13,590

H7 H8 3,000 170 x 10,0

50 1,528 1,33 1,143H6 H7 3,000 66 x 8,0

součin φ.Qai.ni

26,69046,77 0,571x 3,3H2 H3 2,000 48,3

Délková 
ztráta 
tlaku 

třením       
R 

Rychlost 
proudění 

v

Délka 
úseku    

l

1,457

ÚSEKY QD

Rozměry potrubí

vnější 
průměr

75,575H1 H2 1,000 33,7

Počet výtoků

1,312

Ztráta 
tlaku 

třením   
R·l

13,093

tloušťka 
stěny

41,8

Výpočtový průtok QD=S(φ.QAi·ni)

3,3 27,2 1,721 57,62

0,280

světlost 
DN

x

52,8H3 H4 2,520 60,2 x 3,7 1,151 46,78

51,4 1,446 138,57H5 H6 3,000 63 x 5,8 0,435 60,289

Σξ

Ztráta 
tlaku 

místními 
odpory 
∆pF

Celk. 
ztráta 
tlaku 

R·l+∆pF

3,1 5,33 80,910

1,3 1,89 28,584

0,6 0,69 13,783

6,0 8,67 68,963

B.2.2.1 Dimenzování potrubí areálového rozvodu požární vody



 ΔpRF = součet tlakových ztrát nejvzdálenějšího úseku (Hydrant v Hale)     h * ϱ * g
    od místa napojení na veřejný vodovodní řad s daným dispozičním tlakem v místě napojení. 1000
    Je tedy třeba sečíst ztráty úseků požární vody vedoucí až k hydrantu  3,74 * 999,7 * 9,81

1000
 ΔpRF = H1 - H10
 ΔpRF = 285,46 kPa

pdis > pminFL + Δpe + ΔpWM + ΔpAP + ΔpRF

724 > 200 + 36,68 + 6 + 0 + 227,47

724 > 528,14 =>  VYHOVUJE

Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 : 2014 budovy s hromadným odběrem (Výrobní objekty)
vlastnosti vody a potrubí:

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

0,16 0,03 0,2 0,06 0,075 0,2 0,4

l .s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa kPa kPa

6 0 4 0 0 0 0
0,960 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

6 4 0 0
0,960 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0 4 0 0 0 0
0,960 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0 4 0 0 0 0
0,960 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0 4 0 0 0 0
0,960 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0 4 0 0 0 0
0,960 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0 4 0 0 0 0
0,960 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0 4 0 0 0 0
0,960 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0 4 0 0 0 0
0,960 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

Δpe =  36,68 kPa

6,6880,292

B.2.2.4 Dimenzování potrubí areálového rozvodu pitné vody

5,85S6

B.2.2.3 Posouzení rozvodu požární vody

Δpe = 

Δpe = 

52,9 0,801 2,88 0,842 7,3S7 1,760 60,2 x 3,7

0,0070,001

0,0290,350 0,90

2,19 2,199

Σ 78,65

150 0,100 5,91

0,00 0,029

S11 S12 1,760 170 x 10,0

80

22,0

0,033

0,001 0,2 0,020,001

0,0

0,020

S10 S11 1,760 98 x 9,0

150 0,100 0,42

0,526 7,9 7,08 7,607

S9 S10 1,760 170 x 10,0

50 0,896 1,33 0,395S8 S9 1,760 66 x 8,0

součin φ.Qai.ni

0,2220,50 0,444x 10,5S4 S5 1,760 63

Délková 
ztráta 
tlaku 

třením       
R 

Rychlost 
proudění 

v

Délka 
úseku    l

1,270

ÚSEKY QD

Rozměry potrubí

vnější 
průměr

0,200S3 S4 1,760 63

Počet výtoků

0,444

Ztráta 
tlaku 

třením   
R·l

0,142

tloušťka 
stěny

42

Výpočtový průtok QD=Σ(φ.QAi·ni)

10,5 42 1,270 0,45

0,444

světlost 
DN

x

42S5 S6 1,760 63 x 10,5 1,270 0,32

51,4 0,848 138,57S7 S8 1,760 63 x 5,8 0,168 23,293

Σξ

Ztráta 
tlaku 

místními 
odpory 
∆pF

Celk. 
ztráta 
tlaku 

R·l+∆pF

20,1 25,53 25,734

0,0 0,00 0,222

6,0 7,62 7,764

6,0 5,09 28,383



Dispoziční tlak v místě napojení přípojky daný správcem sítě: pdis = 724 kPa   h * ϱ * g     h * ϱ * g
Maximální tlak ve vnitřním rozvodu pitné vody daný nejnižším provozním tlakem 1000 1000
zařízení napojených na rozvod: Úpravna vody v m.č. IV.105: pmaxFL = 500 kPa  3,5 * 999,7 * 9,81  0,1 * 999,7 * 9,81
Posouzení tlaku v rozvodu: 1000 1000
 ΔpRF = S3 - S12
 ΔpRF = 78,65 kPa

pmaxFL > pdis - Δpe - ΔpWM - ΔpAP - ΔpRF pmaxFL > pdis - Δpe - ΔpWM - ΔpAP - ΔpRF

500 > 724 - 34,32 - 5,5 - 0 - 78,65 500 > 500 - 0,98 - 0 - 0 - 92,56

500 > 605,53 =>  NEVYHOVUJE 500 > 406,46      =>  VYHOVUJE

Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 : 2014             budovy s hromadným odběrem (Výrobní objekty)
vlastnosti vody a potrubí:

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

0,16 0,03 0,2 0,06 0,075 0,2 0,4

l .s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa - kPa kPa

1 0 0 0 0 0 0
0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 0 0 0
0,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 0 0 0 0 0 0
0,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 0 0 0 0 0 0
0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0 0 0 0 0 0
0,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0 2 0 0
0,960 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0 4 0 0 0 0
0,960 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

0,6 0,95 1,031

36,8 75,73 130,166

3,0 6,80 14,854

1,6 2,76 5,074

0,6 0,89 1,046

4,0 8,87 10,103

Σξ

Ztráta 
tlaku 

místními 
odpory 
∆pF

Celk. 
ztráta 
tlaku 

R·l+∆pF

3,6 4,21 5,174

x 8,5 33

1,172 2,310

T6 T7 1,360 50 x 8,5 0,07733 1,590 0,10 0,771

1,238

26,6 1,728 1,97

54,441T7 T8 1,760 2,058 43,9950

2,557 8,055

T5 T6 0,960 40 x 6,7

T4 T5 0,800 32 x 5,4

4,2 2,218 0,37

21,2 2,266 3,15

3,329

světlost 
DN

x

16,6T3 T4 0,480 25 x

1,379

Ztráta 
tlaku 

třením   
R·l

1,232

tloušťka 
stěny

16,6

Výpočtový průtok QD=Σ(φ.QAi·ni)

3,4 13,2 1,169 0,70

ÚSEKY QD

Rozměry potrubí

vnější 
průměr

0,965T1 T2 0,160 20

Počet výtoků

T2 T3 0,320 25

Délková 
ztráta tlaku 

třením       
R 

Rychlost 
proudění 

v

Délka 
úseku    

l

1,479

součin φ.Qai.ni

0,1590,10 1,586x 4,2

Σ 167,45

 = 

Δpe = 

B.2.2.6 Dimenzování potrubí teplé vody

 0,98 kPa

B.2.2.5 Návrh redukčního ventilu

Δpe = 

Navrhuji redukční ventil HONEYWELL D06FH DN50   nastavený 
na výstupní tlak 5bar (500 kPa).

 34,32 kPa

Δpe =

Δpe =

Δpe =

Δpe



Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 : 2014
vlastnosti vody a potrubí:

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

0,16 0,03 0,2 0,06 0,075 0,2 0,4

l .s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa - kPa kPa

6 0 4 0 0 0 0
0,960 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

6 4 0 0
0,960 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

Domovní vodoměr: QW = QP

QW = 25 l/s = 90 m3/h → Qn1 = 120 m3/h; Qn2 = 2,5 m3/h
Podružný vodoměr: QW = QD

QW = 1,76 l/s = 6,34 m3/h → Qn = 3,5 m3/h (Qmax = 7 m3/h)

 ΔpRF = součet tlakových ztrát nejvzdálenějšího úseku (TV - umyvadlo m.č. I.109 1.NP)     h * ϱ * g
    od redukčního ventilu v m.č. IV.105. Je tedy třeba sečíst ztráty úseků studené vody 1000
    vedoucí do ohřívače TV v m.č. I.302 3.NP a odtud úseky TV až k umyvadlu  -0,31 * 999,7 * 9,81

1000
 ΔpRF = S3-S1 + T8-T1
 ΔpRF = 125,47 + 167,45
 ΔpRF = 292,95 kPa

pdis > pminFL + Δpe + ΔpWM + ΔpAP + ΔpRF

500 > 100 - 3,04 + 0 + 0 + 292,95

500 > 389,91 =>  VYHOVUJE

Δpe =  -3,04 kPa

B.2.2.8 Návrh vodoměru

B.2.2.9 Posouzení rozvodu v objektu

Δpe = 

Δpe = 

B.2.2.7 Dimenzování potrubí studené vody
budovy s hromadným odběrem (Výrobní objekty)

Σ 125,47

součin φ.Qai.ni

57,511129,61 0,444x 10,5S2 S3 1,760 63

Délková 
ztráta 
tlaku 

třením       
R 

Rychlost 
proudění 

v

Délka 
úseku    l

1,270

ÚSEKY QD

Rozměry potrubí

vnější 
průměr

7,538S1 S2 1,760 50

Počet výtoků

1,422

Ztráta 
tlaku 

třením   
R·l

tloušťka 
stěny

42

Výpočtový průtok QD=Σ(φ.QAi·ni)

8,5 33 2,058 5,30

světlost 
DN

x

Σξ

Ztráta 
tlaku 

místními 
odpory 
∆pF

Celk. 
ztráta 
tlaku 

R·l+∆pF

21,4 44,04 51,574

12,9 16,39 73,899



Výpočet cirkulace TV dle ČSN 75 5455 : 2014
vlastnosti vody a potrubí:

kinematická viskozita 6,0E-07 n[m
2.s-1] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10oC; 6,0E-7 pro 50oC)

hydraulická drsnost 0,01 k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TV)
teplotní rozdíl 2 ΔT [K] ………………………………………….(1 K - do 25 m; 2 K - do 45 m; 3 K - ostatní)

13,5 16,1 26,1 8,9 10,6 14,4 17,2

l.s-1 l .s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa - kPa kPa

0,00 0,00 14,10 0,00 0,00 0,00 0,50
0,00 0,00 247,46 0,00 0,00 0,00 8,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,30

0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 2,10 22,40
0,00 0,00 0,00 33,38 0,00 37,80 481,60

0,00 0,00 0,00 3,60 4,30 0,00
0,00 0,00 0,00 40,05 56,98 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6,20 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 68,98 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 38,94 0,00 0,00 0,00

Návrh cirkula čního čerpadla
Návrhový průtok cirkulačního čerpadla Q = 0,146 l/s = 0,526 m3/h
Návrhová dopravní výška cirkulačního čerpadla H = Δp / (ρ * g) = 12,1 / (988 * 9,81) = 1,249 m
Navrhji cirkulační čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40 N 180   Q= 0,526 m3/h; H= 1,249 m

Návrh regulačních ventilů
1) ventil na úseku CTV2b - navržen na rozdíl tlakových ztrát úseku CTV2a a CTV2b

∆p = 6,109 - 0,625 = 5,484 kPa
Q = 0,02 l/s = 72,08 l/h
Navrhuji regulační ventil cirkulace teplé vody Oventrop AQUASTROM C DN15 nast. 4,0 (∆pskut = 5,9 kPa)

2) ventil na úseku CTV3 - navržen na rozdíl tlakových ztrát úseku CTV3+CTV3a a CTV2+CTV2a
∆p = 3,158 + 6,109 - 0,046 - 0,097 = 9,124 kPa
Q = 0,012 l/s = 43,25 l/h
Navrhuji regulační ventil cirkulace teplé vody Oventrop AQUASTROM C DN15 nast. 2,25 (∆pskut = 9,8 kPa)

B.2.2.10 Dimenzování potrubí cirkulace teplé vody

CTV2

CTV1

CTV2a 0,114

0,134

0,146

20,5

0,323 1,88

21,2

B.2.2.11 Návrh cirkula čního čerpadla a regulačních ventilů

6,109

1,48x 5,40,021

Σξ

Ztráta 
tlaku 

místními 
odpory 
∆pF

Celk. 
ztráta 
tlaku 

R·l+∆pF

48,0 1,66 2,834

0,077

světlost 
DN

x

21,2

26,6

5,4 55,00

1,1750,031 40

Délka přívodního potrubí l

součin qt * l

0,067 32 x

0,040

Ztráta 
tlaku 

třením   
R·l

ÚSEKY QC

Rozměry potrubí

vnější 
průměr

tloušťka 
stěny

0,263

QCTVx

Délková tepelná ztráta q=qt * l

6,7

32

Délková 
ztráta 
tlaku 

třením       
R 

Rychlost 
proudění 

v

Délka 
úseku    l

0,380

29,20

Σ 12,10

1,67916,40 0,102

4,229

3,158

36,0

CTV2b 0,012 0,020 20 x 3,4 13,2 0,146 15,80 0,026 0,409 20,2 0,22 0,625

CTV3b 0,005 0,004 20 x 3,4 13,2 0,032 7,00 0,003 0,024 11,5 0,01 0,030

CTV3 0,002 0,012 20 x 3,4 13,2 0,088 1,80 0,010 0,017 7,5 0,03 0,046

CTV3a 0,008 0,008 20 x 3,4 0,077 13,0 0,02 0,09713,2 0,056 12,40 0,006



Vytištěno z Grundfos CAPS [2015.08.032]
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ALPHA2 25-40 N 180, 50Hz

Q = 0.526 m³/h
H = 1.249 m
Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³

Eta čerp+motor = 29.3 %
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NL

M
1

Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku:: ALPHA2 25-40 N 180

Číslo výrobku: 97993209
EAN kód:: 5710627540487
Cena: 542,00 EUR €

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.526 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 1.249 m
Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,GS,CE
Model: D

Materiály:
Těleso čerpadla: Korozivzdorná ocel

EN 1.4308
ASTM 351 CF8

Oběžné kolo: PES 30%GF

Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Motorová ochrana: Žádný
Teplotní ochrana: ELEC

Řídící jednotky:
Automat. noční reduk. provoz: Včetně automat.

nočního reduk.
provozu

Poloha svorkovnice: 6H

Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 2.18 kg
Hrubá hmotnost: 2.3 kg
Přepravní objem: 3.64 m³

45614561

37104

52G 1 1/2

http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97993209&freq=50&lang=CSY


Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 : 2014 obytné budovy (RD, BD, Admin.)
vlastnosti vody a potrubí:

kinematická viskozita 1,3E-06 n[m
2.s-1] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10oC; 5,2E-7 pro 55oC)

hydraulická drsnost 0,01 k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TV)

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4

l.s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa - kPa kPa

0 0 0 0 0 0 0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0 0 0 0 0 0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Návrh akumulační nádrže
Velikost akumulační nádrže vyplývá z bilance potřeby provozní vody a dostupného množství dešťových vod zasobujících akumulační nádrž
Roční potřeba provozní vody Qr = 280500 l = 280,5 m3

Průměrný roční nátok srážkové povrchové vody Vd = 509,76 m3

Efektivní objem akumulační nádrže (zásoba vody na cca 21 dní bezdeštného období)
Vn = min (Qr; Vd) * 0,06 = 280,5 * 0,06 = 16 830 l = 16,83 m3

Navrhuji akumulační plast-betonovou nádrž Asio AS-PP EO/PB-SV 3.6/2.6 o objemu 18,9 m3 (výsledná zásoba vody na cca 24 dní bezdeštného období)
Vzhledem k velké sběrné ploše (střecha haly), je potřeba provozní vody v objektu mnohem menší než nátok srážkové vody (Qr < Vd).
Dešťová voda pokryje 100% spotřeby pro zvolený účel za předpokladu max. 24 denního bezdeštného období. V tomto objektu je využívání srážkové vody optimální.

Návrh ponorného čerpadla
Průtok ponorného čerpadla pro zásobování objektu provozní vodou Qč = 0,8 l/s = 2,88 m3/h
Dopravní ztrátová výška automatické tlakové stanice pro zásobování objektu provozní vodou HRF = Δp / (ρ * g) = 112,13 / (999,7 * 9,81) = 11,43 m
Dopravní geodetická výška automatické tlakové stanice pro zásobování objektu provozní vodou Hg = 11,94 m
Návrhová dopravní výška čerpadla automatické tlakové stanice pro zásobování objektu provozní vodou H = HRF + Hg = 11,43 - 11,94 = 23,37 m
Počet zapnutí automatické tlakové stanice z = 20 h-1

Navrhji ponorné čerpadlo s plovoucím sáním Grundfos SBA 3-35 MW Q = 2,95 m3/h; H = 24,1 m ovládané hladinovým spínačem.

Σ 112,13

0,328P12 P13 0,800 50 8,3x

32,6 0,958 14,71

33,4 0,913 109,07

P13 P14 0,800 40 x 3,7 5,4170,368

35,753 61,6 45,68 81,431

11,5 25,28 30,699

Ztráta 
tlaku 

místními 
odpory 
∆pF

Celk. 
ztráta 
tlaku 

R·l+∆pF

B.2.2.12 Dimenzování potrubí přívodu provozní vody

B.2.2.13 Návrh akumulační nádrže a ponorného čerpadla

ÚSEKY

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

Rychlost 
proudění 

v

Délka 
úseku    

l

Délková 
ztráta 
tlaku 

třením       
R 

Ztráta 
tlaku 

třením   
R·l

Σξ

QD
vnější 
průměr

tloušťka 
stěny

světlost 
DN

Počet výtoků

součin QAi
2.ni



Vytištěno z Grundfos CAPS [2015.08.032]
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SBA 3-35 MW, 50Hz

Q = 0.8196 l/s
H = 24.1 m
Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 20 °C
Hustota = 998.2 kg/m³

Eta čerp+motor = 26.5 %
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Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku:: SBA 3-35 MW
Číslo výrobku: 97896287
EAN kód:: 5710626001729
Cena: 613,00 EUR €

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.8196 l/s
Výsledná dopravní výška čerpadla: 24.1 m
Jmenovitý průměr oběž. kola: 102 mm
Typ oběžného kola: Uzavř.
Oběžná kola: 3
Max. velikost pevných částic: 1 mm
Certifikáty/schválení a označení: 1
Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B
Počáteční tlak: Automatic

Materiály:
Těleso čerpadla: PP30GF
Oběžné kolo: PPO20GF

Instalace:
Max. teplota okolí: 50 °C
Výtlačné hrdlo: G 1"
Max. instalační hloubka: 10 m
Typ sání: Plovoucí sací koš

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 40 °C
Teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 998.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s
Rozsah hodnot pH: 4-9

Elektrické údaje:
C run: 12,5 muF
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 220-240 V
Jmenovitý el. proud: 3.8 A
Rozběhový el. proud: 12 A
Cos phi otáčky 3: 0,94
Jmenovité otáčky: 2800 ot/min
Velikost kondenzátoru - provoz: 12,5 muF/450 V
Krytí (IEC 34-5): IP68
Třída izolace (IEC 85): F
Motorová ochrana: Ano
Délka  kabelu: 15 m
Typ kabelu: H07RN-F 3G1
Typ kabelové koncovky: SCHUKO

Řídící jednotky:
Průtokový spínač: N

Jiné:
Čistá hmotnost: 9.36 kg
Hrubá hmotnost: 10.1 kg
Přepravní objem: 0.031 m³

55
3.0

NPT / G 1"

1"

NPT / G 3/4"

3/4"

http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97896287&freq=50&lang=CSY


Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 : 2014 obytné budovy (RD, BD, Admin.)
vlastnosti vody a potrubí:

kinematická viskozita 1,3E-06 n[m
2.s-1] ………………………………………….(1,3E-6 pro 10oC; 5,2E-7 pro 55oC)

hydraulická drsnost 0,01 k [mm] ………………………………………….(0,01 - plast a měď; 1,0 - ocel SV; 2,0 - ocel TV)

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4

l.s-1 mm mm mm m.s-1 m kPa.m-1 kPa - kPa kPa

0 1 0 0 0 0 0
0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 2 0 0 0
0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 4 0 0 0 0 0
0,000 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 5 0 0 0 0 0
0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 0 0 0 0 0
0,000 0,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 3
0,000 0,280 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000

0 8 0 0 3 0 0
0,000 0,320 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000

0 10 0 5 0 0
0,000 0,400 0,000 0,000 0,450 0,000 0,000

0 10 0 0 5 6 2
0,000 0,400 0,000 0,000 0,450 0,240 0,320

0 10 0 0 5 7 2
0,000 0,400 0,000 0,000 0,450 0,280 0,320

0 10 0 0 5 7 2
0,000 0,400 0,000 0,000 0,450 0,280 0,320

Σ 208,89

tloušťka 
stěny

světlost 
DN

Délková 
ztráta 
tlaku 

třením       
R 

Rychlost 
proudění 

v

Délka 
úseku    

l

Délková 
ztráta 
tlaku 

třením       
R 

Ztráta 
tlaku 

třením   
R·l

Ztráta 
tlaku 

třením   
R·l

Výpočtový průtok QD=Σ(QAi
2·ni)

součin QAi
2.ni

2,321,37433,4

ÚSEKY QD

Rozměry potrubí

vnější 
průměr

Počet výtoků

4,2202,642,81,5760,6798,3x501,204P12P11

6,5795,295,61,2900,6791,901,37433,48,3x501,204P11P10

0,6170,550,60,0660,662x50 0,101,35533,48,31,187P10P9

23,68811,018,012,6781,26326,6

Σξ

Ztráta 
tlaku 

místními 
odpory 
∆pF

Celk. 
ztráta 
tlaku 

R·l+∆pF

10,041,659

14,2917,648,06,649

6,7x400,922P9P8

0,9117,301,38226,66,7x400,768P8P7

x 0,8340,530,60,2990,8560,351,33526,66,7

x

400,742P7P6

2,8181,801,61,0201,3970,529P6P5

12,4794,702,27,7823,3692,312,06616,64,2x

32 0,731,49921,25,4

250,447P5P4

3,7821,020,62,7572,7571,001,84816,64,2x25

x20

0,400P4P3

132,70022,6410,6110,0594,48524,542,06713,23,4

x20

0,283P3P2

6,8865,875,51,0122,4100,200P2P1

B.2.2.14 Dimenzování potrubí provozní vody

0,421,46113,23,4



Návrh přerušovací nádrže
Velikost přerušovací nádrže se navrhuje pro zdržení 300 - 600 s
Průtok automatické tlakové stanice pro zásobování objektu provozní vodou Q2 = 1,204 l/s
Průtok ponorného čerpadla pro zásobování objektu provozní vodou Q1 = 0,80 l/s
Rozdíl nátoku a odtoku z přerušovací nádrže Q = Q2 - Q1 = 1,204 - 0,80 = 0,404 l/s
Objem přerušovací nádrže pro dobu zdržení 300 s  V = Q / t = 0,404 * 300 = 121 l
Objem přerušovací nádrže pro dobu zdržení 600 s  V = Q / t = 0,404 * 600 = 242 l
Navrhji přerušovací plastovou nádrž Kingspan TitanAqua o objemu 200 l (doba zdržení 495 s) umístěnou na ocelovém podstavci ve výšce 0,6 m nad podlahou

Návrh automatické tlakové stanice
Průtok automatické tlakové stanice pro zásobování objektu provozní vodou Qč = 1,204 l/s = 4334 l/h = 4,33 m3/h
Dopravní ztrátová výška automatické tlakové stanice pro zásobování objektu provozní vodou HRF = Δp / (ρ * g) = 208,89 / (999,7 * 9,81) = 21,30 m
Dopravní geodetická výška automatické tlakové stanice pro zásobování objektu provozní vodou Hg = Hsg + Hvg = -0,1 - 6,65 = -6,75 m
Návrhová dopravní výška čerpadla automatické tlakové stanice pro zásobování objektu provozní vodou H = HRF + Hg = 21,30 - 6,75 = 14,55 m
Maximální hodinová potřeba provozní vody Qh = (Qr * Kh) / (d * h) = (263000 * 1,8) / (250 * 14) = 121 l/h
Zapínací tlak automatické tlakové stanice pz = pmin + Δp + ph = 100 + 208,89 + [(-6,65 * 999,7 * 9,81) / 1000] = 240 kPa (abs = 341 kPa)
Vypínací tlak automatické tlakové stanice pv = pz + 150 = 240 + 150 = 390 kPa (abs = 491 kPa)
Předhuštěný tlak automatické tlakové stanice pp = 190 kPa  (abs = 291 kPa)
Počet zapnutí automatické tlakové stanice z = 20 h-1

Objem tlakové nádoby (Qč > 2 * Qh)  V = [(Qh * (1 - Qh/Qč)) / z] + [(pz * pv) / (pp * (pv - pz))] = [(121 * (1 - 121/4334)) / 20] + [(341 * 491) / (291 * (491 - 341))] = 9,72 l
Navrhji automatickou tlakovou stanici Grundfos JPB 6 A-A-CVBP Q = 4,83 m3/h; H = 19,24 m s membránovou tlakovou nádobou o objemu 24 l

B.2.2.15 Návrh přerušovací nádrže a automatické tlakové stanice



Vytištěno z Grundfos CAPS [2015.08.032]
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Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku:: JPB 6 A-A-CVBP
Číslo výrobku: 4661BPBB
EAN kód::
Cena: 489,00 EUR €

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 1.342 l/s
Výsledná dopravní výška čerpadla: 19.24 m
Max. dopravní výška: 50 m
Ucpávka: CVBP
Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B
Verze čerpadla: A
Model: C

Materiály:
Těleso čerpadla: Korozivzdorná ocel

DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Kód mater. provedení: A

Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 6 bar
Potrubní přípojka: G 1

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 40 °C
Teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 998.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 1400 W
C run: 25 muF
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 220-240 V
Jmenovitý el. proud: 6 A
Velikost kondenzátoru - provoz: 25 muF/400 V
Krytí (IEC 34-5): IP44
Třída izolace (IEC 85): F
Délka  kabelu: CE.EAC m
Typ kabelové koncovky: SCHUKO

Nádrž:
Objem tlakové nádoby: 24 l

Jiné:
Čistá hmotnost: 21 kg
Hrubá hmotnost: 21 kg

520398

265

500

250

280

http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=4661BPBB&freq=50&lang=CSY
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B.2.2.16 Návrh přípravy teplé vody 
Příprava teplé vody je pro tento typ budovy koncipována jako centrální ohřev teplé vody 
s přípravou v technické místnosti ve 3.NP administrativní vestavby. Teplá voda bude nepřímo 
ohřívaná dvojicí plynových kotlů Buderus Logamax plus GB162 (výkon jednoho kotle 5,8 - 32,7 
kW). Způsob přípravy teplé vody je možný třemi způsoby, a sice pomocí zásobníkového ohřívače 
teplé vody, pomocí průtokového výměníku nebo smíšeným ohřevem.  

Návrh přípravy teplé vody – varianta 1: Zásobníkový ohřev teplé vody 

Dle ČSN EN 15316-3-1 

Počet osob (administrativa)  ............................................................................................  20 osob 
Počet osob (výroba) ........................................................................................................  43 osob 
Směrné číslo denní potřeby TV (administrativní budova) .....................................  10 l/os. a den 
Směrné číslo denní potřeby TV (průmyslový závod) ............................................  30 l/os. a den 

Průměrná denní potřeba TV  

VW,day = Σ VW,f,day x f = 10 x 20 + 30 x 43 = 1490 l/den = 1,490 m3/den  

QW,day = VW,day x cW x ρW x (ΘW,h - ΘW,c) = 1,490 x 4,186 x 968 x (60 - 10) = 301,88 MJ/den = 
83,85 kWh/den 

Dle TNI 73 0331 

Počet osob (administrativa)  ............................................................................................  20 osob 
Počet osob (výroba) ........................................................................................................  43 osob 
Směrné číslo denní potřeby TV (administrativní budova) ........................................ 8 l/os. a den 
Směrné číslo denní potřeby TV (výrobní provoz) .................................................  29 l/os. a den 

Průměrná denní potřeba energie pro ohřev TV  

VW,day = fz x VW,f,day = 20 x 8 + 43 x 29 = 1407 l/den = 1,407 m3/den 

QW,day = VW,day x cW x ρW x (ΘW,h - ΘW,c) = 1,407 x 4,186 x 968 x (60 - 10) = 285,06 MJ/den = 
79,18 kWh/den 

Dle ČSN 060320 

Zaměstnanci administrativa  ...........................................................................................  20 osob 
Zaměstnanci výroba (výroba)  ........................................................................................  40 osob 
Zaměstnanci sklad  ..........................................................................................................  3 osoby 

Zařizovací předměty užívané v odběrové špičce: 
Umyvadlo U (mytí rukou) ..................................................................................................  2 l/os. 
Umyvadlo U (mytí těla) ...................................................................................................  10 l/os. 
Sprcha SK (mytí těla) .......................................................................................................  25 l/os. 

Maximální odhadovaná potřeba vody a energie pro činnosti prováděné v odběrové špičce (1 hodina) 

U (mytí rukou)   20 x   2 l   20 x 0,10 kWh  
U (mytí těla)      2 x 10 l     2 x 0,52 kWh  
SK (mytí těla)    25 x 25 l   25 x 1,32 kWh 

     ∑   685 l   ∑   36,04 kWh 
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Výpočet velikosti zásobníkového ohřívače 

Obecný postup výpočtů vyjádřený vzorci užitými v tabulce je následující: 

1) Výpočet celkového množství potřeby vody a tepla za den. V tomto případě uvažována 
maximální hodnota z výpočtů průměrné denní potřeby tepla pro ohřev teplé vody, dle  
ČSN EN 15316-3-1 a TNI 73 0331. 

2) Odhad teoretické potřeby vody V2p [m3] a tepla pro ohřev teplé vody Q2t [kWh] 
v jednotlivých periodách (procentuální část z celkového množství). V tomto případě je 
odhad vytvořen na základě naměřených hodnot celkového odběru vody v tomto typu objektu  
zpracovávaný v experimentální části. 

3) výpočet skutečné potřeby tepla v jednotlivých periodách Q2P [kWh] 

Q2P = Q2t + Q2Z  

Q2Z – ztráta tepla celého systému přípravy teplé vody v jednotlivých periodách [kWh] 

Q2Z = Q2t *  z 

z – součinitel poměrné tepelné ztráty přípravy a distribuce TV [-] (z = 0,3) 

4) určení největšího rozdílu mezi křivkou odběru tepla a křivkou dodávky tepla ΔQmax [kWh] 

ΔQmax = | +ΔQmax | + | -ΔQmax | 

+ΔQmax – největší kladný rozdíl mezi křivkou odběru tepla a křivkou dodávky tepla [kWh] 
-ΔQmax – největší záporný rozdíl mezi křivkou odběru tepla a křivkou dodávky tepla [kWh] 

5) výpočet objemu zásobníkového ohřívače V [m3] a jeho výkonu Q1n [kW] 

V = ΔQmax / [c * (t2 - t1)] 

Q1n = Q1 / Τ 

c – měrná tepelná kapacita vody [kWh/m3.K ] (c = 1,163 kWh/m3.K) 
t1 – teplota studené pitné vody na vstupu do ohřívače [°C] (t1 = 10 °C) 
t2 – teplota teplé vody na výstupu z ohřívače [°C] (t1 = 60 °C) 
Q1n – měrná tepelná kapacita vody [kWh/m3.K ] (c = 1,163 kWh/m3.K) 
Τ – doba ohřevu zásobníku [h] (Τ = 24 h) 

Hodnoty z tabulky: 

+ΔQmax = 6,988 kWh;  -ΔQmax = -23,199 kWh;  Q1 = 109,026 kWh 

Výpočet: 

ΔQmax = | +ΔQmax | + | -ΔQmax | = | 6,988 | + | -23,199 | = 30,19 kWh 

V = ΔQmax / [c * (t2 - t1)] = 30,19 / [1,163 * (60 - 10)] = 0,519 m3 

Q1n = Q1 / Τ = 109,026 / 24 = 4,543 kW 

Navrhuji zásobníkový ohřívač Buderus Logalux SU750 o objemu 750 l a teplosměnné ploše 3m2. 

Posouzení velikosti teplosměnné plochy navrženého zásobníku: 

Δt = ��� − �	
 − ��	 − ��

ln ��� − �	


��	 − ��
�
= �80 − 60
 − �60 − 10


ln �80 − 60

�60 − 10
�

= 36,07 °� 

Amin = Q1n / (U * Δt) = 4,543 / (540 * 36,07) = 0,233 m2 < A = 3,0 m2 → VYHOVUJE 
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Graf potřeby tepla a teplé vody 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabulka výpočtu potřeby tepla a teplé vody 
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Návrh přípravy teplé vody – varianta 2: Průtokový ohřev teplé vody 

Dle ČSN 060320 

Zařizovací předměty užívané v odběrové špičce: 
2 x Umyvadlo U (mytí těla) qv  ........................................................................................  7,4 kW 
4 x Umyvadlo U (mytí rukou) qv  .....................................................................................  7,2 kW 
4 x Sprcha SK (mytí těla) qv  ............................................................................................  12 kW 

Výpočet výkonu průtokového ohřívače Q1n [kW]  

Q1n = Σ (nv * qv) * s = [(2 * 7,4) + (4 * 7,2) + (4 * 12)] * 1,0 = 91,6 kW 

nv – počet výtokových zařízení [-]  
qv – výkon přítoku jednoho výtokového zařízení [kW]  
s – součinitel současnosti [-] (s = 1,0) 

Navrhuji deskový výměník Reflex Longtherm rhc 40/21 o výkonu 95 kW, s teplosměnnou plochou 
0,865 m2 a průtokem 0,505 l/s. 

Posouzení velikosti teplosměnné plochy navrženého výměníku 

Δt = ��� − �	
 − ��	 − ��

ln ��� − �	


��	 − ��
�
= �80 − 60
 − �60 − 10


ln �80 − 60

�60 − 10
�

= 36,07 °� 

Amin = Q1n / (U * Δt) = 91,8 / (3030 * 36,07) = 0,840 m2 < A = 0,865 m2 → VYHOVUJE 

Návrh přípravy teplé vody – varianta 3: Smíšený ohřev teplé vody 

Dle ČSN 060320 

Zařizovací předměty užívané mimo odběrovou špičku (průtokový ohřev): 
8 x Umyvadlo U (mytí těla) qv  ........................................................................................  7,2 kW 
3 x Dřez DJ (mytí nádobí) qv  ............................................................................................  15 kW 

Výpočet výkonu průtokového ohřívače (pro největší výkon zař předmětu) Q1n [kW]  

Q1n = Σ (nv * qv) * s = (3 * 15) * 1,0 = 45,0 kW 

nv – počet výtokových zařízení [-]  
qv – výkon přítoku jednoho výtokového zařízení [kW]  
s – součinitel současnosti [-] (s = 1,0) 

Navrhuji deskový výměník Reflex Longtherm rhc 40/12 o výkonu 54 kW, s teplosměnnou plochou 
0,494 m2 a průtokem 0,287 l/s. 

Zařizovací předměty užívané v odběrové špičce (akumulační zásobník): 
4 x Umyvadlo U (mytí rukou) x 10  ................................................................  2 l/dávku; 0,04 l/s 
2 x Umyvadlo U (mytí těla) x 2  ...................................................................  10 l/dávku; 0,04 l/s 
4 x Sprcha SK (mytí těla) x 25  ...................................................................  25 l/dávku; 0,065 l/s 

Výpočet objemu vody potřebného v odběrové špičce (1 hodina) V1n [l]  

V2n = Σ (nv,i * v i) = [(10 * 2) + (2 * 10) + (25 * 25)] = 665 l 

nv – počet výtokových zařízení [-]  
vv – přítok TV jednoho výtokového zařízení [l]  
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Výpočet max. průtoku v odběrové špičce U2n [l] 

U2n = Σ (nu,i * u i) * s = [(6 * 0,04) + (4 * 0,065)] * 1,0 = 0,50 l/s 

nu,i – počet výtokových zařízení [-]  
ui – průtok TV jednoho výtokového zařízení [l/s]  
s – součinitel současnosti [-] (s = 1,0) 

Navrhuji akumulační zásobník Buderus Logalux SF500 o objemu 500 l. 

Doba ohřevu Τ1n [s] celého objemu vody v zásobníku Vz [l] při max. průtoku výměníkem U1n [l/s] 

T1n = Vz / U1n = 500 / 0,287 = 1742 s = 29,04 min 

Doba odběru Τ2n [s] celého objemu vody v zásobníku Vz [l] při odběrové špičce U2n [l/s] 

T2n = Vz / U2n = 500 / 0,50 = 1000 s = 16,67 min 

Doba pokrytí odběrové špičky Τmin [s] při současném ohřevu (max. doba trvání odběrové špičky) 

Tmin = V2n / (U2n - U1n) = 500 / (0,50 - 0,287) = 2347 s = 39,12 min 
 
Vyhodnocení variant řešení systému ohřevu teplé vody v objektu: 

Ohřev teplé vody v řešeném objektu je proveden jako centrální ohřev, tedy nepřímo dvojicí 
plynových kotlů Buderus Logamax plus GB162 (výkon jednoho kotle 5,8 - 32,7 kW). Způsob 
přípravy teplé vody je možný třemi variantami, a sice pomocí zásobníkového ohřívače teplé vody, 
pomocí průtokového výměníku nebo smíšeným ohřevem. První variantou je ohřev zásobníkovým 
ohřívačem teplé vody, který je umístěn v technické místnosti ve 3.NP administrativní vestavby. 
Výhodou tohoto systému je jednoduchost a relativně nízké pořizovací náklady, dále stabilita 
systému a možnost pokrytí odběrových špiček. Nevýhodou je velký objem zásobníku, tedy prostor 
potřebný pro jeho umístění a hmotnost zásobníku, která má vliv na možnost umístění a stavební 
připravenost. Druhou variantou je průtokový ohřev teplé vody deskovým výměníkem, který je 
umístěn v technické místnosti ve 3.NP administrativní vestavby. Výhodou tohoto systému jsou 
malé prostorové nároky (bez nutnosti jakéhokoliv zásobníku nebo nádrže) a nároky na stavební 
připravenost. Jednoznačnou nevýhodou, hlavně pro řešený typ objektu s nárazovým hromadným 
odběrem, je velký potřebný výkon a obtížná reakce na velký nárazový průtok při odběrové špičce - 
nestabilita systému. Třetí variantou je smíšený ohřev, tedy primárně ohřev průtokovým způsobem 
deskovým výměníkem, dále je ohřátá voda akumulována v zásobníku umístěným za výměníkem.  
Deskový výměník umožňuje snížení objemu zásobníku díky velkému výkonu a naopak akumulační 
zásobník umožňuje lepší stabilitu systému a reakci na odběrové špičky. Velkou nevýhodou tohoto 
systému v řešeném objektu (s velkými a dlouho trvajícími odběrovými špičkami) je malá úspora 
objemu zásobníku a neúměrná nákladům na pořízení deskového výměníku. 

Po zhodnocení všech tří variant řešení systému ohřevu teplé vody v objektu, jsem se rozhodl pro 
variantu zásobníkového ohřevu teplé vody, jehož výhody použití pro daný typ stavby převažují nad 
výhodami smíšeného ohřevu teplé vody, zatímco průtokový ohřev teplé vody je pro tento objekt 
přímo nevhodný. Zásobníkový ohřívač dále poskytuje možnost krátkodobého ohřevu vody až na 
70°C, což je dostatečné pro ochranu zásobníku a celé cirkulované soustavy TV před tvorbou 
bakterií Legionelly pneumophylis. Termická dezinfekce bude naprogramována řídící jednotkou 
MaR, a sice mimo pracovní dobu respektive tak, aby bylo zabráněno opaření. 
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B.2.2.17 Kompenzace délkové roztažnosti potrubí 
Kompenzace délkové roztažnosti rozvodu teplé vody a rozvodu cirkulace teplé vody jsou, vzhledem 
k členěnému rozvod s množstvím změn směru a relativně krátkým přímým úsekům, většinou řešeny 
v místě změny směru („L“ kompenzátor). Pro možnost kompenzace délkové roztažnosti v místě 
změny směru musí být dodržena tzv. kompenzační délka Ls, což je vzdálenost změny směru a 
nejbližší podpory (kluzného uložení).  
Na rozvodu se, vzhledem k velké kompenzační délce a maximální možné vzdálenosti podpor, 
nachází celkem tři úseky, jejichž kompenzaci délkové roztažnosti nelze řešit v místě přirozené 
změny směru trasy, ale je nutno navrhnout kompenzátor. V objektu budou použity „U“ 
kompenzátory navržené, stejně jako „L“ kompenzátory v místě přirozených změn směru trasy, dle 
podkladů výrobce použitého systému PP-R potrubí Wavin Ekoplastik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Obr. 2.2.3 L-kompenzátor [7] Obr. 2.2.4 U-kompenzátor [7] 

Obecný postup výpočtů vyjádřený vzorci užitými v tabulce je následující: 

1) potrubí bylo v rámci projektu rozděleno na úseky 

 

2) stanovení délkové roztažnosti v jednotlivých úsecích Δl [mm] 

Δl = α * L * Δt 

α – součinitel teplotní délkové roztažnosti (pro celoplastové trubky α = 0,12) [mm/mK] 
L – výpočtová délka (vzdálenost dvou sousedních pevných bodů v přímce) [m] 
Δt – rozdíl teplot při montáži a při provozu [K] 

3) výpočet volné kompenzační délky (vzdálenost změny směru a nejbližší podpory) Ls [mm] 

L s = k * √(D * Δl) 

k – materiálová konstanta, pro PPR k = 20 
D – vnější průměr potrubí [mm] 

4) posouzení a návrh typu kompenzátoru délkové roztažnosti 

L s ≤ Lmax – délková roztažnost je kompenzována změnou směru („L“ kompenzátor) se 
vzdáleností mezi změnou směru a nejbližší podporou nejméně rovnou vypočítané 
kompenzační délce Ls 
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L s > Lmax – pro kompenzaci délkové roztažnosti není kompenzační délka dostatečná a je 
nutné navrhnout „U“ kompenzátor v místě pevného bodu s kompenzační délkou nejméně 
rovnou vypočítané kompenzační délce Ls 
Lmax – maximální vzdálenost podpory (kluzného uložení) od změny směru [mm] 

5) návrh šířky „U“ kompenzátoru Lk [mm] 

L k = max[(2 * Δl) + 150; 10 * D] 

 

Schéma rozdělení potrubí teplé vody a cirkulace teplé vody na úseky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



α L t i te Δl D k L s Lmax Lk

[mm/mK] [m] [°C] [°C] [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [mm]

2,55 12,2 20 312,9 425 -
2,60 12,5 50 499,6 650 -

4,92 23,6 50 687,3 650 500
5,72 27,5 50 741,0 650 500
2,51 12,0 50 490,9 650 -
2,51 12,0 50 490,9 650 -

3,53 16,9 50 582,1 650 500
3,53 16,9 50 582,1 650 500
1,79 8,6 25 293,1 475 250
5,08 24,4 20 441,7 425 200

3,60 17,3 50 587,9 650 -
3,10 14,9 50 545,5 650 -
2,53 12,1 20 311,7 425 -
2,53 12,1 20 311,7 425 -
2,89 13,9 50 526,7 650 -
2,74 13,2 50 512,9 650 -

2,62 11,0 32 375,3 550 -
2,52 10,6 32 368,1 550 -

4,84 20,3 32 510,1 550 320
5,64 23,7 32 550,6 550 320

2,44 10,2 32 362,2 550 -
2,59 10,9 32 373,1 550 -

3,61 15,2 32 440,5 550 320
3,46 14,5 32 431,3 550 320

1,68 7,1 20 237,6 425 200
5,08 21,3 20 413,1 425 200

3,60 15,1 32 439,9 550 -
3,10 13,0 40 456,4 600 -

2,62 11,0 20 296,7 425 -
2,63 11,0 20 297,3 425 -

2,81 11,8 40 434,5 600 -
2,81 11,8 40 434,5 600 -

0,12 55 20 20

Tabulka výpočtů kompenzace tepelné roztažnosti potrubí teplé vody a cirkulace teplé vody
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B.2.2.18 Výpočet tloušťky tepelné izolace potrubí 

Potrubí cirkulované teplé vody a cirkulace teplé vody 

Tepelná izolace potrubí cirkulované teplé vody a cirkulace TV je navržena dle vyhl. 193/2007 Sb.  

Materiál potrubí:   Wavin Ekoplastik PPR PN20 (λtr = 0,24 W/mK)  
Materiál tepelné izolace:  ROCKWOOL PIPO ALS (λiz = 0,033 W/mK) 

Dle vztahu, který je uveden ve vyhl. 197/2003 Sb. vypočítáme součinitel prostupu tepla stěnou 
izolovaného potrubí U a porovnáme jej s požadovanou hodnotou uvedenou rovněž ve vyhlášce 
proměnná je při výpočtu pouze tloušťka izolace si. 

� = �
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λtr – součinitel tepelné vodivosti trubky [W/mK] 
αe – součinitel přestupu tepla na vnitřním povrchu (αTV = 150 W/m2K; αCTV = 50 W/m2K)  
d – vnější průměr trubky [m] 
str – tloušťka stěny trubky [m] 
λiz – součinitel tepelné vodivosti izolace [W/mK] 
D – vnější průměr tepelné izolace (d + 2 * siz) [m] 
αe – součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu (10 W/m2K) 

Výpočet tloušťky tepelné izolace pro jednotlivé případy jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Potrubí necirkulované teplé vody 

Tepelná izolace potrubí necirkulované teplé vody (v řešeném objektu se jedná pouze o krátké 
rozvody teplé vody od hlavního ležatého rozvodu nad podhledem k jednotlivým odběrným místům) 
je navržena dle TNI CEN/TR 16355.  

Krátké rozvody teplé vody bez cirkulace by neměli být izolované, resp. izolace MIRELON PRO tl. 
6 mm pro možnost dilatace potrubí pod omítkou. Tato minimální izolace je navržena z důvodu 
zabránění prodlužování doby chladnutí vody v potrubí a tím i delšího trvání optimálních teplot pro 
výskyt bakterie Legionella pneumophylis. 
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Potrubí studené, provozní a požární vody 

Tepelná izolace potrubí studené a provozní vody z PPR PN20 je navržena dle ČSN 75 5409 Vnitřní 
vodovody. Tepelná izolace u plastového potrubí slouží k bránění nadměrnému ohřevu studené vody 
vlivem teploty v prostoru, ve kterém je potrubí vedeno nebo od vnějších zdrojů tepla (např. potrubí 
ústředního vytápění, otopná tělesa, teplovzdušné jednotky, potrubí cirkulované teplé vody a 
cirkulace teplé vody). Tepelná izolace ocelového potrubí požární vody je navržena tak aby na 
potrubí nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. 
Typ potrubí v objektu: 

1) Volně vedené PPR PN20 potrubí v energo objektu.  

Kategorie potrubí uvedená v normě: 
Potrubí vedené v kotelnách, předávacích (výměníkových) stanicích a podobných prostorách, kde se 
předpokládá teplota větší než 25 °C. 
Tloušťka tepelné izolace: smin = 19 mm → ROCKWOOL PIPO ALS siz = 25 mm 

2) Volně vedené PPR PN20 potrubí pod stropem haly a v technické místnosti admin. vestavby.  

Kategorie potrubí uvedená v normě: 
Nezakryté ležaté a stoupací potrubí vedené pod stropem nebo podél stěn místností, ve kterých se při  
vytápění nepředpokládá teplota větší než 25 °C. 
Tloušťka tepelné izolace: smin = 9 mm → ROCKWOOL PIPO ALS siz = 25 mm 

3) Volně vedené PPR PN20 potrubí nad podhledem v souběhu s potrubím TV a CTV.  

Kategorie potrubí uvedená v normě: 
Potrubí vedené v instalačních kanálech, nad podhledem, v instalačních šachtách nebo drážkách 
vedené v těchto prostorách společně s potrubím teplé vody s cirkulací. 
Tloušťka tepelné izolace: smin = 13 mm → ROCKWOOL PIPO ALS siz = 25 mm 

4) Potrubí PPR PN20 vedené pod omítkou.  

Kategorie potrubí uvedená v normě: 
Připojovací potrubí a podlažní rozvodné potrubí umístěné v prostorech, kde není vedeno spolu s 
potrubím ÚT nebo teplé vody s cirkulací, popř. vedené ve zděných přizdívkách nebo pod omítkou. 
Tloušťka tepelné izolace: smin = 4 mm → MIRELON PRO siz = 6 mm 

5) Potrubí ocelové – návrh tloušťky tepelné pro zabránění kondenzace vodní páry na povrchu.  

Nejnepříznivější podmínky v objektu: potrubí v energo objektu (ti = 10°C, te,max = 40°C, tr =31,8°C) 
Nejmenší tloušťka použité izolace ROCKWOOL 800 siz = 20 mm (λiz = 0,038 W/mK) 
Výpočet součinitele prostupu tepla viz. potrubí teplé vody a cirkulace teplé vody: 
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10 ∙ 0,08

= 

= 0,401 W/m2K 

Jednotková tepelná ztráta potrubí: 
qztr = U * (ti - te,max) = 0,401 * (10 - 40) = -12,03 W/m 
Povrchová teplota tepelné izolace: 
tp = te,max + qztr / (αe * π * D) = 40 + (-12,03) / (10 * π * 0,08) = 35,2 °C 
Posouzení kondenzace na povrchu izol. potrubí tp > tr  → vyhovuje - ke kondenzaci nedochází 
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B.2.3 PLYNOVOD 
Objekt je napojen na veřejný STL plynovod plynovodní přípojkou ukončenou v pilíři na hranici 
pozemku hlavním uzávěrem tlaku plynu. Areálový rozvod může být ve dvou variantách. První 
variantou je STL areálový plynovod regulovaný v pilíři u energo objektu. Druhou variantou je 
regulovaný areálový rozvod na tlak odpovídající nejvyššímu provoznímu tlaku plyn. spotřebičů 
v objektu a doregulování pro ostatní spotřebiče v pilíři u energo objektu. Dimenzování vnitřního 
plynovodu je na následujících stránkách zpracován do tabulek. Postup výpočtu užitý v tabulkách je 
v souladu s TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. V  
admin. vestavbě, se nachází dva plynové kondenzační kotle BUDERUS GB162-35 - 32 kW 
(spotřeba ZP 2x 3,12 m3/h, pracovní přetlak 1,7–2,5 kPa) slouží k vytápění admin. vestavby a 
ohřevu teplé vody. Dále pro vytápění výrobní a skladovací haly existují dvě varianty. První 
variantou je vytápění celé haly teplovzdušnými jednotkami, pro které jsou jako zdroj tepla použity 
dva plynové kotle BUDERUS Logano GE515 s plyn. hořáky Weishaupt WG 10/2, 3/4“ ZM-LM- 
400 kW (spotřeba ZP 2x 38,94 m3/h, pracovní přetlak 3,6–10 kPa) v energo objektu. Druhou 
variantou je vytápění skladovací a pro výrobní části haly rozdílnými systémy. Vytápění skladovací 
části teplovzdušnými jednotkami, pro které jsou jako zdroj tepla použity dva plynové kotle 
BUDERUS Logano GE515 s plyn. hořáky Weishaupt WG 10/1, 3/4“ ZM-LM- 200 kW (spotřeba 
ZP 2x 19,47 m3/h, pracovní přetlak 3,2–10 kPa) v energo objektu. Vytápění výrobní části tmavými 
infrač. plynovými zářiči 15x KM 22,5-U- 23 kW (spotřeba ZP 15x 2,8 m3/h, prac. přetlak 2–5 kPa) 
a 3x KM 22,5- l- 18 kW (spotřeba ZP 3x 2,0 m3/h, prac. přetlak 2–5 kPa). 

B.2.3.1 Dimenzování potrubí přípojky a STL areálového plynovodu 

Varianta 1: STL plynovodní přípojka a areálový rozvod plynu 

1) Výpočet vnitřního průměru potrubí D [mm]  
- konstanta pro zemní plyn K  .................................................................................................  13,8 
- maximální spotřeba plynu Q .....................................................................................  84,12 m3/h 
- ekvivalentní délka přípojky a STL areálového plynovodu Le  .......................................  170,6 m 
- počáteční pracovní přetlak plynu pz  ..............................................................................  100 kPa 
- návrhový koncový pracovní přetlak plynu pk,n  ................................................................  95 kPa 
- tlaková ztráta zařízení (plynoměr, filtry, bezp. uzávěr plynu) Δp  ................................  1,44 kPa 
- výpočtový koncový pracovní přetlak plynu pk  ...........................................................  96,44 kPa 

� = � ∙ � ��,	
 ∙ ���� + ����
 − �� + ����

�,	 = 13,8 ∙ � 84,12�,�� ∙ 170,6100 + 100�� − 96,44 + 100��

",# = 47,7 mm 

Navrhuji potrubí HDPE100 63x5,8 SDR11 

2) Posouzení rychlosti proudění v potrubí v [m/s] pro skutečný průtok plynu Qskut [m
3/h] 

Qskut = Σ (Qi /  Δpabs,i) = (77,88 /  1,85) + (6,24 /  1,925) = 45,34 m3/h = 0,013 m3/s 

Qi – maximální spotřeba plynu jednotlivých regulovaných úseků [m3/h] 
Δpabs,i – rozdíl vstupního a výstupního absolut. tlaku jednotlivých regulovaných úseků [bar] 
Rychlost proudění v potrubí: 

v = Qskut / S = 0,013 / 0,002075 = 6,07 m/s < vmax = 20 m/s → VYHOVUJE  

S – plocha průřezu navrženého potrubí [m2] 
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Varianta 2: STL plynovodní přípojka (areálový rozvod plynu regulovaný) 

1) Výpočet vnitřního průměru potrubí D [mm]  

� = � ∙ � ��,	
 ∙ ���� + ����
 − �� + ����

�,	 = 13,8 ∙ � 84,12�,�� ∙ 7,4100 + 100�� − 95 + 100��

",# = 23,1 mm 

Navrhuji potrubí HDPE100 40x3,7 SDR11 

2) Posouzení rychlosti proudění v potrubí v [m/s] pro skutečný průtok plynu Qskut [m
3/h] 

Qskut = Σ (Qi /  Δpabs,i) = (38,94 /  1,85) + (54,26 /  1,925) = 49,24 m3/h = 0,014 m3/s 

Rychlost proudění v potrubí: 

v = Qskut / S = 0,014 / 0,000835 = 16,77 m/s < vmax = 20 m/s → VYHOVUJE  

B.2.3.2 Návrh plynoměru 

Plynoměr bude umístěn na středotlakém potrubí, je konstrukce a maximální průtok musí být 
přizpůsobeny těmto podmínkám. 

- skutečný průtok plynu Qskut  .............................................................................................  45,34 m3/h 
- maximální tlak v STL plynovodní síti pmax  ..........................................................................  400 kPa 

Navrhuji rotačně pístový plynoměr Elster DKZ G40 (DN50, Qmax = 65 m3/h,  pmax = 1,6 MPa) 

B.2.3.3 Návrh regulátorů tlaku plynu 

V objektu jsou dva druhy spotřebičů, které pracují s rozdílnými tlaky, proto bude v pilíři u energo  
objektu areálový plynovod rozdělen na samostatně regulované části. První část zásobuje plynem 
dva plynové kotle pro vytápění výrobní a skladovací haly BUDERUS Logano GE515 umístěné 
v energo objektu. Druhá část zásobuje plynem dva plynové kondenzační kotle pro vytápění a 
přípravu teplé vody administrativní vestavby BUDERUS GB162-35 umístěné v technické místnosti 
ve 3.NP administrativní vestavby. 

Regulátor tlaku plynu pro plynové kotle v energo objektu. 

- maximální průtok plynu Qmax  ..........................................................................................  77,88 m3/h 
- pracovní tlak na vstupu pvstup  ..................................................................................................  95 kPa 
- pracovní tlak na výstupu pvýstup  ................................................................................................ 10 kPa 

Navrhuji průmyslový regulátor tlaku plynu Francel REGAL 2 VSX  
(Qmax = 65 m3/h,  pvstup = 0,05 - 1 MPa, pvýstup = 1 – 34 kPa) 

Regulátor tlaku plynu pro plynové kotle v administrativní vestavbě. 

- maximální průtok plynu Qmax  ............................................................................................  6,24 m3/h 
- pracovní tlak na vstupu pvstup  ..................................................................................................  95 kPa 
- pracovní tlak na výstupu pvýstup  ..............................................................................................  2,5 kPa 

Navrhuji domovní regulátor tlaku plynu Francel B10  
(Qmax = 10 m3/h,  pvstup = 0,05 – 0,4 MPa, pvýstup = 0,9 – 4,5 kPa) 
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B.2.3.4 Dimenzování potrubí vnitřního plynovodu 

Obecný postup výpočtů vyjádřený vzorci užitými v tabulce je následující: 

1) potrubí bylo v rámci projektu rozděleno úseky 

2) výpočet redukovaného odběru plynu úseku Vr [m
3/h] 

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

V1 – součet objemových průtoků plynu pro spotřebiče pro přípravu pokrmů a průtok. ohřev 
vody [m3/h] 
V2 – součet objemových průtoků plynu pro spotřebiče pro lokální vytápění a samostatný 
zásobníkový ohřev vody [m3/h] 
V3 – součet objemových průtoků plynu pro kotle pro vytápění a ohřev teplé vody [m3/h] 
K1 – koeficient současnosti pro V1; K1 = n-0,5 [-]  (n - počet spotřebičů) 
K2 – koeficient současnosti pro V1; K1 = n-0,15 [-]  (n - počet spotřebičů) 
K3 – koeficient současnosti pro V1; K1 = n-0,1 [-]  (n - počet spotřebičů) 

3) stanovení ekvivalentní délky úseku Le [m] 

L e = L + L´ 

L – skutečná délka potrubí úseku [m] 
L´ – ekvivalentní tabulková přirážka pro vřazené odpory [m] 

4) Výpočet předběžné ztráty tlaku plynu úseku Δp [Pa] 

Δp = 100 / Σ Le  

5) Určení DN potrubí úseku z tabulek v TPG 704 01, v závislosti na Δp a Vr 

6) Určení skutečné ztráty tlaku plynu Δps z tabulek v TPG 704 01, v závislosti na navrženém 

DN potrubí a Vr 

7) Celková ztráta tlaku úseku Δpc [Pa] 

Δpc = Δps * L e  

8) Posouzení dispozičního tlaku spotřebiče pc [Pa] 

pp ≈ pc = Δpc + pvýstup  

pp – interval pracovního přetlaku plynu spotřebiče [kPa] 
pvýstup – pracovní tlak na výstupu z regulátoru tlaku plynu [kPa] 

9) Posouzení potřebného akumulačního objemu potrubí Va [m
3] 

'()*+ ≥ '- = �./01 ∙ 2 �
�����3 

Vskut – skutečný objem potrubí [m3] 
Qn – součet průtoků plynu všech napojených spotřebičů [m3/h] 
p2 – pracovní tlak na výstupu z regulátoru tlaku plynu [kp/m2 = 10 Pa] 
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Schéma rozdělení potrubí na úseky - varianta 1: STL areálový plynovod a vytápění haly 
jednotně teplovzdušnými jednotkami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schéma rozdělení potrubí na úseky - varianta 2: NTL areálový plynovod a vytápění haly 
kombinací teplovzdušných jednotek a tmavých infrač. zářičů   
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E1-E2 0 0 0 0 77,88 0,933 72,66 2,8 3,8 6,6 70 3,89 3,67 24,2 - - -
E2-E3 0 0 0 0 77,88 0,933 72,66 1,2 1,3 2,5 80 - - - 3,33 1,89 -3,6
E3-E4 0 0 0 0 77,88 0,933 72,66 6,31 1,4 7,71 70 3,89 3,67 28,3 - --
E4-E5 0 0 0 0 38,94 1 38,94 5,19 6,2 11,39 60 3,89 2,29 26,0 - - -
E4-E6 0 0 0 0 38,94 1 38,94 3,21 3 6,21 60 4,87 2,29 14,2 - - - 9727

A1-A2 0 0 0 0 6,26 0,933 5,841 1,71 1,7 3,41 40 0,78 0,39 1,3 - - -
A2-A3 0 0 0 0 6,26 0,933 5,841 8,65 1,3 9,95 32 - - - 3,33 1,21 -21,1
A3-A4 0 0 0 0 6,26 0,933 5,841 114,37 5,9 120,3 40 0,78 0,39 46,7- - -
A4-A5 0 0 0 0 3,12 1 3,12 0,85 3,15 4 15 0,78 15,38 61,5 - - -
A5-A6 0 0 0 0 3,12 1 3,12 0,3 2,1 2,4 15 0,79 15,38 36,9 - - - 2436

Posouzení dispozičního tlaku spotřebiče

 Plynový kotel BUDERUS Logano GE515 v energo objektu       Plynový kondenzační kotel BUDERUS GB162-35 v admin. vestavbě
Interval pracovního přetlaku plynu spotřebiče pp:          3,6 - 10 kPa      Interval pracovního přetlaku plynu spotřebiče pp:          1,7 - 2,5 kPa

Vypočítaný dispoziční přetlak plynu spotřebiče 1 pc1:       9,715 kPa      Vypočítaný dispoziční přetlak plynu spotřebiče 1 pc1:        2,412 kPa

Vypočítaný dispoziční přetlak plynu spotřebiče 2 pc2:       9,727 kPa      Vypočítaný dispoziční přetlak plynu spotřebiče 2 pc2:        2,436 kPa

Posouzení potřebného akumulačního objemu potrubí
 Plynové kotle BUDERUS Logano GE515 v energo objektu       Plynový kondenzační kotel BUDERUS GB162-35 v admin. vestavbě

Skutečný objem potrubí Vskut:                                               0,058 m3      Skutečný objem potrubí Vskut:                                               0,148 m3

Vypočítaný potřebný akumulační objem potrubí Va:             0,123 m3      Vypočítaný potřebný akumulační objem potrubí Va:             0,010 m3
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Posouzení dimenzování potrubí vnitřního plynovodu
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Tabulka dimenzování potrubí vnitřního plynovodu

     Vskut > Va → VYHOVUJE

Varianta 1: STL areálový plynovod, vytápění haly jednotně teplovzdušnými jednotkami - plynové kotle

pp ≈ pc → VYHOVUJE

Vskut < Va → NEVYHOVUJE - nutno zvětšit DN (akumulaci)

      pp ≈ pc → VYHOVUJE

0,0583 0,1229

0,1484 0,010
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E1-E2 0 0 48,0 0,648 45,2 0,871 70,46 151,45 6,9 158,4 100 0,540,584 92,4 - - -
E2-E3 0 0 48,0 0,648 45,2 0,871 70,46 1,8 0,7 2,5 80 - - - 3,33 1,79 -3,8
E3-E4 0 0 48,0 0,648 45,2 0,871 70,46 1,73 2,4 4,13 100 0,54 0,584 2,4 - - -
E4-E5 0 0 0 0 41,74 0,933 38,94 2,42 1,9 4,32 80 0,54 0,542 2,3 - --
E5-E6 0 0 0 0 41,74 0,933 38,94 1,2 1,3 2,5 65 - - - 3,33 2,29 -2,6
E5-E7 0 0 0 0 41,74 0,933 38,94 6,31 1,4 7,71 80 0,54 0,542 4,2 - --
E6-E7 0 0 0 0 20,87 1 20,87 5,19 6,2 11,39 65 0,54 0,656 7,5 - - -

A1-A2 0 0 48,0 0,648 6,26 0,933 36,95 1,71 1,7 3,41 65 0,77 0,953,2 - - -
A2-A3 0 0 48,0 0,648 6,26 0,933 36,95 8,65 1,3 9,95 65 - - - 3,33 2,04 -12,8
A3-A4 0 0 22,8 0,719 6,26 0,933 22,24 7 2,2 9,2 65 0,77 0,75 6,9 - - -
A4-A5 0 0 20 0,732 6,26 0,933 20,48 14,61 0,5 15,11 65 0,77 0,639,6 - - -
A5-A6 0 0 17,2 0,747 6,26 0,933 18,69 11,77 1,2 12,97 65 0,77 0,52 6,8 - - -
A6-A7 0 0 15,2 0,764 6,26 0,933 17,46 19,1 0,5 19,6 50 0,77 1,1622,7 - - -
A7-A8 0 0 12,4 0,786 6,26 0,933 15,58 2,97 0,5 3,47 50 0,77 0,913,2 - - -
A8-A9 0 0 10,4 0,812 6,26 0,933 14,29 17,54 0,5 18,04 50 0,77 0,77 13,8 - - -
A9-A10 0 0 7,6 0,848 6,26 0,933 12,29 4,53 0,5 5,03 50 0,77 0,562,8 - - -
A10-A11 0 0 5,6 0,901 6,26 0,933 10,89 15,67 0,5 16,17 40 0,77 1,38 22,4 - - -
A11-A12 0 0 2,8 1 6,26 0,933 8,641 17,69 0,5 18,19 40 0,77 0,75 13,7 - - -
A12-A13 0 0 0 0 6,26 0,933 5,841 2,48 2,7 5,18 32 0,77 1,21 6,3 - - -
A13-A14 0 0 0 0 3,12 1 3,12 0,82 2,3 3,12 15 0,77 15,38 48,0 - - -
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Varianta 2: NTL areálový plynovod, vytápění haly teplovzdušnými jednotkami (sklad) a tmavými plynovými infra č. zářiči (výroba)
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Tabulka dimenzování potrubí vnitřního plynovodu
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A3-H1 0 0 25,2 0,719 0 0 18,12 11,77 1,2 12,97 65 0,95 0,49 6,4 - - -
H1-H2 0 0 22,4 0,732 0 0 16,4 19,1 0,5 19,6 50 0,95 1,00 19,6 - - -
H2-H3 0 0 19,6 0,747 0 0 14,64 2,97 0,5 3,47 50 0,95 0,81 2,8 - - -
H3-H4 0 0 16,8 0,764 0 0 12,84 17,54 0,5 18,04 50 0,95 0,62 11,1 - - -
H4-H5 0 0 14 0,786 0 0 11 4,53 0,5 5,03 40 0,95 1,41 7,1 - - -
H5-H6 0 0 11,2 0,812 0 0 9,097 15,67 0,5 16,17 40 0,95 0,93 15,0 - - -
H6-H7 0 0 8,4 0,848 0 0 7,124 17,69 0,5 18,19 32 0,95 1,79 32,6 - - -
H7-H8 0 0 5,6 0,901 0 0 5,047 2,48 2,7 5,18 32 0,95 0,89 4,6 - - -
H8-H9 0 0 2,8 1 0 0 2,8 0,82 2,3 3,12 20 0,95 2,87 8,9 - - -

Posouzení dispozičního tlaku spotřebiče        Posouzení potřebného akumulačního objemu potrubí
 Plynový kotel BUDERUS Logano GE515 v energo objektu         Plynový kotel BUDERUS Logano GE515 v energo objektu

Interval pracovního přetlaku plynu spotřebiče pp:              3,2 - 10 kPa        Skutečný objem potrubí Vskut:                                               0,049 m3

Vypočítaný min. dispoziční přetlak plynu spotřebiče pc:       9,524 kPa        Vypočítaný potřebný akumulační objem potrubí Va:             0,306 m3

 Plynový kondenzační kotel BUDERUS GB162-35 v admin. vestavbě         Plynový kondenzační kotel BUDERUS GB162-35 v admin. vestavbě

Interval pracovního přetlaku plynu spotřebiče pp:             1,7 - 2,5 kPa        Skutečný objem potrubí Vskut:                                               0,148 m3

Vypočítaný min. dispoziční přetlak plynu spotřebiče pc:       2,354 kPa        Vypočítaný potřebný akumulační objem potrubí Va:             0,010 m3

 Plynové infrač. zářiče v hale (výrobní část)         Plynové infrač. zářiče v hale (výrobní část)

Interval pracovního přetlaku plynu spotřebiče pp:                   2 - 5 kPa        Skutečný objem potrubí Vskut:                                               0,169 m3

Vypočítaný min. dispoziční přetlak plynu spotřebiče pc:       2,371 kPa        Vypočítaný potřebný akumulační objem potrubí Va:             0,043 m3
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pp ≈ pc → VYHOVUJE

pp ≈ pc → VYHOVUJE        Vskut > Va → VYHOVUJE

0,04270,169

Tabulka dimenzování potrubí vnitřního plynovodu - pokračování
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Posouzení dimenzování potrubí vnitřního plynovodu

pp ≈ pc → VYHOVUJE        Vskut > Va → VYHOVUJE

       Vskut > Va → VYHOVUJE
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Schéma rozvodu plynu v hale při vytápění teplovzdušnými jednotkami 
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Schéma rozvodu plynu v hale při vytápění teplovzdušnými jednotkami a plynovými zářiči 
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Vyhodnocení variant řešení zásobování plynem: 

1) Řešení místa regulace tlaku – volba tlaku areálového plynovodu. 

Tlak areálového plynovodu vedeného do objektu je řešen ve dvou variantách, a sice jako 
středotlaký (stehně jako přípojka) neregulovaný rozvod s regulací až v místě vstupu do 
objektu, nebo rozvod nízkotlaký respektive regulovaný. První varianta je středotlaký 
areálový plynovod. Plynovodní přípojka je přivedena do pilíře pro HUP a plynoměr odkud 
je veden areálový plynovod k energo objektu, kde je ukončen v pilíři pro uzávěr plynu 
objektu a regulátory tlaku. Výhodou této varianty je, vzhledem k délce rozvodu, 
jednoznačně menší dimenze potrubí a lepší stabilita tlaku plynu v objektu. Nevýhodou jsou 
větší odstupové vzdálenosti při souběhu a křížení s ostatními areálovými sítěmi technického 
vybavení. Druhá varianta je nízkotlaký respektive regulovaný areálový plynovod. Pilíř na 
hranici pozemku slouží pro HUP, regulátor tlaku plynu a plynoměr, zde je tlak regulován na 
hodnotu nejvyššího provozního tlaku plynových spotřebičů v objektu (plynové kotle 
v energo objektu). Z pilíře na hranici pozemku je veden areálový plynovod k energo 
objektu, kde je ukončen v pilíři pro uzávěr plynu objektu a regulátor tlaku plynu pro 
spotřebiče s nižším provozním tlakem (plynové kotle v administrativní vestavbě). Výhodou 
této varianty je vzhledem k velkým dimenzím lepší akumulace plynu bez nutnosti umělého 
zvětšení jmenovité světlosti. Nevýhodou je, vzhledem k délce rozvodu, mnohem větší 
dimenze potrubí a nižší stabilita tlaku plynu v objektu.  

Po zhodnocení obou variant řešení místa regulace tlaku u řešeného objektu, jsem se rozhodl 
pro variantu středotlakého areálového plynovodu, jehož výhody použití pro daný typ stavby 
převažují nad výhodami nízkotlakého areálového plynovodu.  

2) Řešení systému vytápění výrobní a skladovací haly. 

Další varianty řešení zásobování plynem vyplývají z variant řešení vytápění výrobní a 
skladovací haly. První variantou je jednotný systém centrálního zdroje tepla (plynové kotle 
v samostatné kotelně - energo objektu) a teplovzdušných jednotek rovnoměrně rozmístěných 
pod střechou haly. Plyn je tedy veden pouze do energo objektu, čímž se redukují veškeré 
rozvody plynu na minimum. Dále pak výhoda centrálního zdroje je snadná údržba a rychlost 
přístupu obsluhy. Nevýhodou je riziko tepelné nepohody na pracovišti vyplývající z průběhu 
teplot po výšce haly, oproti jiným systémům vytápění. Druhou variantou je oddělený systém 
vytápění výrobní a skladovací části, kdy výrobní část je vytápěna plynovými infračervenými 
zářiči a skladovací část teplovzdušnými jednotkami. Důvodem proč nelze použít vytápění 
plynovými zářiči pro celou halu je nutnost odstupu plynových zářičů od hořlavých 
materiálů, čímž by byla značně omezena skladovací kapacita. Výhodou tohoto systému je 
příznivější průběh teplot po výšce haly a příjemnější pracovní prostředí vytvořené sálavým 
zdrojem tepla. Nevýhodou je složitý rozvod plynu a odkouření rozprostřený pod střechou 
haly a nutnost i v tomto případě použít centrální zdroj tepla (plynové kotle v samostatné 
kotelně - energo objektu) i přes snížení jeho výkonu se stále jedná o významnou část. Dále 
pak negativní vliv decentralizace na údržbu systému. 

Po zhodnocení obou variant řešení systému zásobování plynem objektu (i vytápění objektu), 
jsem se rozhodl pro variantu jednotného vytápění pomocí teplovzdušných jednotek 
respektive centrálního zdroje tepla, jehož výhody použití pro daný typ stavby převažují nad 
výhodami odděleného systému vytápění pro skladovací a výrobní část. 
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B.3 IDEOVÉ ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍCH PROFESÍ TZB 
(UT, VZT) 

Ideové řešení UT v objektu 

Vytápění objektu je řešené jako dva oddělené systémy vytápění pro výrobní a skladovací halu 
a administrativní vestavbu.  

Administrativní vestavba s tepelnou ztrátou 42 kW je vytápěna dvěma plynovými 
kondenzačními kotli BUDERUS GB162-35 - 32 kW umístěnými v technické místnosti ve 
3.NP administrativní vestavby, tyto zdroje tepla slouží k vytápění a ohřevu teplé vody pro 
potřeby administrativní vestavby. Rozvody UT jsou ve vestavbě navrhovány z měděných 
svařovaných trubek. Soustava UT vestavby je řešena jako dvoutrubková, protiproudá soustava 
s nuceným oběhem a hlavními horizontálními rozvody vedenými nad podhledem. 
V jednotlivých místnostech jsou umístěna otopná desková tělesa RADIK KLASIK s bočním 
připojením a termostatickými ventily. Soustava UT je pomocí rozdělovače a sběrače dělená 
na samostatné větve (UT-1.NP, UT-2.NP, VZT, TV) s různými teplotními spády a 
samostatnými oběhovými čerpadly. Pro soustavu UT je v technické místnosti zřízeno 
automatické doplňování otopné vody, jako voda pro doplňování je použita voda provozní 
(dešťová voda je přirozeně měkká bez obsahu kovů). Ekvitermní regulace otopné soustavy je 
řešena profesí MaR.  

Výrobní a skladovací hala s tepelnou ztrátou 778 kW je vytápěna dvěma plynovými kotli 
BUDERUS Logano GE515 s plynovými hořáky Weishaupt WG 10/2, 3/4“ ZM-LM- 400 kW 
umístěnými v samostatné kotelně II. Kategorie (energo objektu), tyto zdroje tepla slouží 
k vytápění výrobní a skladovací haly, a také samotného energo objektu. Rozvody UT jsou 
v hale navrhovány z ocelových svařovaných trubek. Soustava UT haly je řešena jako 
dvoutrubková, protiproudá soustava s nuceným oběhem a hlavními horizontálními rozvody 
vedenými pod střechou haly. Pod střechou haly jsou rovnoměrně rozmístěné teplovzdušné 
jednotky GEA SAHARA MAXX o výkonu 27 kW. Pro soustavu UT je v energo objektu 
zřízeno automatické doplňování otopné vody, která je před doplněním upravena úpravnou 
vody. Ekvitermní regulace otopné soustavy je řešena profesí MaR. 

Ideové řešení VZT v objektu 

Vzduchotechnika řeší nucené větrání a klimatizaci vnitřních prostor a to odděleně pro 
skladovací a výrobní halu, energo objekt a administrativní vestavbu. 

Nucené větrání vnitřních prostor zajišťuje VZT jednotka (filtrace, ohřev a distribuce) a je 
koncipováno jako rovnotlaké s kombinovaným provozem. Dále je zajišťováno podtlakové 
odvětrání hygienických zařízení a kuchyněk, které je řešeno samostatnými střešními 
ventilátory se zpětnou klapkou. Vybrané místnosti jsou lokálně chlazeny, pro tento účel je 
použit chladicí systém SPLIT, s kazetovými jednotkami. Od jednotlivých kazet bude 
proveden odvod kondenzátu. V technické místnosti je přívod spalovacího vzduchu zajištěn 
samostatným potrubím v rámci UT, proto je zde zajišťována pouze hygienická výměna 
vzduchu, a sice nuceným rovnotlakým větráním prostřednictvím samostatného ventilátoru. 
Přívod vzduchu je řešen tak, aby nemohlo dojít k lokálnímu zamrznutí potrubí UT a vody. 
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Jako distribuční prvky v administrativní vestavbě jsou použity vířivé anemostaty, talířové 
ventily a kazetové jednotky systému chlazení. 

Větrání výrobní a skladovací haly, vzhledem k systému vytápění je koncipováno jako nucené, 
přetlakové s ventilačním provozem. Pro tento účel a pro účel vytápění jsou pod stropem haly 
instalovány teplovzdušné jednotky se sáním filtrovaného venkovního vzduchu pro každou 
jednotku umístěným na střeše haly. Větrání výrobní haly je doplněno o místní systém větrání 
s kombinovaným provozem pro přívod vzduchu na pracoviště. Pro tento účel je na střeše haly 
umístěna VZT jednotka. Distribučním prvkem tohoto systému jsou dýzy umístěné pod 
střechou haly. U energo objektu je přívod spalovacího vzduchu zajištěn samostatným 
potrubím v rámci UT, proto je zde zajišťována pouze hygienická výměna vzduchu, a sice 
nuceným rovnotlakým větráním prostřednictvím samostatného ventilátoru. Přívod vzduchu je 
řešen tak, aby nemohlo dojít k lokálnímu zamrznutí potrubí UT a vody. 
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C.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C.1.1 Úvod 

Projekt řeší areálovou a vnitřní kanalizaci, areálový a vnitřní vodovod, areálový a vnitřní 
plynovod, a také jejich přípojky novostavby výrobní a skladovací haly s administrativní vestavbou 
v Praze, Horních Počernicích v ulici Do Čertous na p.p.č. 4036/393. 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:   20 osob (zaměstnanci administrativa 56 l / os. a den) 

  40 osob (zaměstnanci výroba 104 l / os. a den) 

  3 osoby (zaměstnanci sklad 72 l / os. a den) 

  6 strojů (stroje výroba 36 l / stroj a den) 

  5 osobních automobilů (ruční mytí 4 l / aut. a den) 

  5 nákladních automobilů (ruční mytí 12 l / aut. a den) 

Průměrná denní potřeba  

20 *  56 + 40 * 104 + 3 * 72 + 6 * 36 + 5 * 4 + 5 * 12 =  5792 l/den 

Maximální denní potřeba 5792 * 1,5 =    8688 l/den 

Maximální hodinová potřeba [(25 * 104 + 2 * 72) * 1,5] / 2 = 2058 l/h 

Roční spotřeba 5792 *  250 =      1448 m3/rok 

b) Srážkové odpadní vody 

Roční srážkový úhrn 590 mm/rok 

Odvodňované plochy:  střecha 9418 m2 (C = 1); zpevněná plocha (asfaltová) 9253 m2 (C = 0,8); 
zpevněná plocha (dlažba) 1428 m2 (C = 0,5); zatravněná plocha 5844 m2 (C = 0,05) 

Množství dešť. vod  

(9418 *  1 + 9253 * 0,8 + 1428 * 0,5 + 5844 * 0,05) * 0,59 =  10517,69 m3/rok 

c) Odváděné odpadní vody z pozemku celkem 

Srážkové vody vsakovány 

Roční množství odpad. vod      1448 m3/rok 

 

 

 

 



128 

 

C.1.3 Potřeba pitné vody 
Předpoklad:   20 osob (zaměstnanci administrativa 44 l / os. a den) 

40 osob (zaměstnanci výroba 92 l / os. a den) 

3 osoby (zaměstnanci sklad 60 l / os. a den) 

Průměrná denní potřeba  

20 *  44 + 40 * 92 + 3 * 60 =      4740 l/den 

Maximální denní potřeba 4740 * 1,5 =    7110 l/den 

Maximální hodinová potřeba [(25 * 92 + 2 * 60) * 1,5] / 2 = 1815 l/h 

Roční spotřeba 4740 *  250 =      1185 m3/rok 

C.1.4 Potřeba provozní vody 
Předpoklad:   63 osob (zaměstnanci WC 12 l / os. a den) 

  6 strojů (stroje výroba 36 l / stroj a den) 

  5 osobních automobilů (ruční mytí 4 l / aut. a den) 

  5 nákladních automobilů (ruční mytí 12 l / aut. a den) 

Průměrná denní potřeba  

63 *  12 + 6 * 36 + 5 * 4 + 5 * 12 =     1052 l/den 

Maximální denní potřeba 1052 * 1,5 =    1578 l/den 

Maximální hodinová potřeba 1052 / 16 * 1,8 =   119 l/h 

Roční spotřeba 1052 *  250 =      263 m3/rok 

C.1.5 Potřeba teplé vody 
Předpoklad:   23 osob  (zaměstnanci administrativa a sklad 15 l / os. a den) 

  40 osob (zaměstnanci výroba 30 l / sprch. a den) 

Průměrná denní potřeba 23 *  15 + 40 * 30 =   1545 l/den 

C.1.6 Potřeba plynu 
Plynový kondenzační kotel BUDERUS Logano GE515 

Maximální hodinová potřeba    3,12 m3/h 

Účinnost       95% 

Plynový kondenzační kotel BUDERUS GB162-35 

Maximální hodinová potřeba    38,94 m3/h 

Účinnost       95% 

Tepelná ztráta objektu     819,09 kW  

Potřeba teplé vody     1545 l/den 

Celková potřeba tepla 356,1 MWh/rok (1281,96 GJ/rok)   

Spalné teplo 10,7 kWh/m3 

Roční spotřeba (232 dní)  356100 / 10,7 =  33280,4 m3/rok 
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C.1.7 Kanalizační přípojka 
 Objekt bude odkanalizován do stávající splaškové tlakové kanalizace v ulici Do Čertous. 
Veřejná tlaková kanalizace z tlakových trub HDPE100 75x6,9 SDR11 se nachází severně od 
objektu. 

 Pro odvod splaškových vod z budovy je vybudována kanalizační přípojka z trub HDPE100 
63x5,8 SDR11. Průtok odpadních vod přípojkou činí 7,32 l/s. Přípojka bude na veřejnou tlakovou 
kanalizaci napojena vsazením odbočky PE 75/63. Přípojka tlakové kanalizace bude ukončena na 
hranici pozemku čerpací stanicí splaškových odpadních vod, umístěnou pod zpevněnou pocházenou 
plochou před severní fasádou objektu. Čerpací stanice odpadních vod je plastová dvouplášťová 

šachta ∅ 2000 mm, s výztuží pro dobetonování, přístupnou litinovým poklopem 600x600 mm 
tř. B125 a litinovým poklopem 600x900 mm tř. B125 pro manipulaci s čerpadly. V čerpací šachtě 
bude osazena dvojice ponorných čerpadel odpadních vod Grundfos SL1.50.65.40.2.51D.C (7,79 l/s; 
20,74 m) s elektronickým přepínáním a spouštěním na základě snímání výšky hladiny. Akumulační 
objem čerpací stanice je 2,172 m3. Na výtlacích čerpadel, ještě před jejich spojením je vždy umístěn 
uzávěr a zpětná klapka DN50. 

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 v platném znění. 

C.1.8 Vodovodní přípojka 
 Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad z trub litinových DN200 v ulici Do Čertous.  

 Pro zásobování pitnou a požární vodou je vybudována vodovodní přípojka provedená 
z litinových vodovodních trub DN150. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici Do 
Čertous. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho 
provozovatele pohybuje cca kolem 0,724 MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený podle 
ČSN 75 5455 činí 1,760 l/s. Vodovodní přípojka je na veřejný litinový řad DN200 napojena 
vsazenou odbočky DN200/150 s uzavíracím šoupátkem DN150, teleskopickou zemní soupravou 
1,3-1,8 m a tuhým poklopem HAWLE. Vodoměrová souprava, s hlavním uzávěrem vody Š DN150, 
sdruženým vodoměrem Qn1 120 m3/h, Qn2 2,5 m3/h, a rozdělením na areálový požární vodovod 
oddělený zpětnou klapkou DN150 a areálový rozvod pitné vody, bude umístěna ve vodoměrové 
šachtě svařované z PP stěnových dílců 4000x1400x2080 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 v platném znění. 
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C.1.9 Plynovodní přípojka 
 Objekt bude napojen na stávající STL plynovodní řad v ulici Do Čertous. Plynovodní řad 
z HDPE100 110x6,3 SDR11. 

 Pro zásobování zemním plynem bude vybudována nová STL plynovodní přípojka 
provedená z HDPE100 63x5,8 SDR11. Napojená na STL distribuční plynovodní řad v ulici Do 
Čertous. 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 73,25 m3/h. 
STL plynovodní přípojka bude na veřejný STL plynovodní řad DN100 napojena navrtávacím 
odbočkovým T-kusem Frialen DAV (KIT) s uzavíracím ventilem, teleskopickou zemní soupravou 
0,8-1,2 m a tuhým litinovým poklopem REN. Hlavní uzávěr plynu KK DN50 a plynoměr Elster 
DKZ G40 budou umístěny v pilíři o rozměrech 1500x750x2150 mm v oplocení na severní hranici 
pozemku. Nika pilíře bude opatřena nerezovými dvířky 1200x1600 mm s nápisy „PLYN“ a „Zákaz 
zacházení s otevřeným ohněm v okruhu 1,5m“, dále větracími otvory dole i nahoře a zámkem na 
čtyřhranný klíč. Svislá část potrubí přípojky i areálového plynovodu vedená z pilíře bude opatřená 
plastovou chráničkou. 

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 v platném znění. 

C.1.10 Splašková kanalizace 
 

Kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z nemovitosti bude napojena v místě čerpací 
stanice na přípojku tlakové kanalizace vedenou do veřejné tlakové kanalizace v ulici Do Čertous. 
Průtok splaškových odpadních vod přípojkou činí 7,32 l/s. 

Splašková kanalizace v objektu je řešena jako gravitační. 

Areálová splašková kanalizace odvádí splaškové odpadní vody z celého objektu, je vedena 
rovnoběžně se severní fasádou a spádována ze západní i východní strany ke středu, odkud je vedena 
kolmo k severní fasádě objektu až do místa napojení na přípojku splaškové kanalizace. V místě 
napojení na tlakovou kanalizační přípojku je zřízena čerpací stanice odpadních vod, což je plastová 
dvouplášťová šachta ∅ 2000 mm, s výztuží pro dobetonování, přístupnou litinovým poklopem 
600x600 mm tř. B125 a litinovým poklopem 600x900 mm tř. B125 pro manipulaci s čerpadly. 
Potrubí areálové splaškové kanalizace je uloženo v zemi pod terénem vně haly. Na trase areálové 
splaškové kanalizace jsou v místě napojení svodných potrubí zřízeny kanalizační šachty 
z betonových skruží ∅ 1000 mm s litinovým poklopem ∅ 600 mm tř. D400. Kanalizační šachta 

„ŠS4“ je z betonových skruží ∅ 1500 mm s akumulačním objemem a plní tak funkci zchlazovací a 
neutralizační jímky pro odpadní vody z energo objektu. 

Svodná potrubí budou uložena v zemi pod podlahou objektu, nebo pod terénem vně objektu. 
Svodná potrubí odvádějící odpadní vody z administrativní vestavby se dělí na dvě větve, a sice 
západní a východní, obě tyto části jsou vedeny severním směrem mimo halu, zde jsou napojeny, 
v místě kanalizační šachty, na areálovou splaškovou kanalizaci. Svodná potrubí odvádějící odpadní 
vody od technologie výroby jsou vedena severním směrem a v místě kanalizační šachty před 
severní fasádou objektu rovněž napojena na areálovou splaškovou kanalizaci. Svodná potrubí 
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odvádějící odpadní vody od odvodňovacího žlabu myčky v severní části haly jsou napojena na 
areálovou splaškovou kanalizaci přes odlučovač ropných látek umístěný před severní fasádou 
objektu. Svodná potrubí odvádějící odpadní vody z energo objektu jsou vedena nejprve západním 
směrem pod halu a dále severním směrem, kde je na potrubí ještě napojena kanalizace z předávací 
stanice SHZ, následně před severní fasádou v místě kanalizační šachty napojeno na areálovou 
splaškovou kanalizaci. Vzhledem k délce svodného potrubí jsou na potrubí vedoucím splaškové 
odpadní vody z energo objektu a od technologie ve výrobní hale, pro možnost čištění, zbudovány 
čistící šachty. Čistící šachta je z betonových skruží ∅ 1000 mm s litinovým poklopem ∅ 600 mm 
tř. D400, na dně šachty prochází svodné potrubí na kterém je v šachtě osazena čistící tvarovka 
příslušné DN dle potrubí. 

Splašková odpadní potrubí povedou v instalačních předstěnách, instalačních šachtách, pod 
omítkou stěn, nad podhledem v administrativní vestavbě nebo volně po stěně či sloupu technických 
prostor nebo haly. V úrovni 1 m nad podlahou 1.NP budou na odpadních potrubích osazeny čistící 
tvarovky přístupné nerezovými dvířky 200x200 mm. V úrovni 1 m nad podlahou 2.NP a 3NP 
budou čistící tvarovky osazeny pouze v případě, že nad podhledem nižšího podlaží dochází 
k zalomení odpadního potrubí. Odpadní potrubí budou spojena společným nebo samostatným 
větracím potrubím s venkovním prostředím nebo v několika případech v administrativní vestavbě 
bude využito možnosti ukončení odpadního potrubí přivzdušňovacím ventilem umístěným cca 2,2 
m nad podlahou příslušného podlaží za nerezovou mřížkou 200x200 mm. Větrací potrubí budou 
ukončena 0,5 m nad úrovní střechy. 

Připojovací potrubí budou vedena v instalačních přizdívkách, pod omítkou stěn nebo volně po 
stěně technické místnosti či energo objektu ve sklonu vždy min. 3%. Připojovací potrubí od 
klimatizačních jednotek pod stropem administrativní vestavby budou vedena ve sklonu nejméně 
1%. Potrubí od klimatizačních jednotek bude vždy opatřeno odvzdušněním a napojeno na odpadní 
potrubí přes vodní zápachovou uzávěrku s mechanickým jištěním HL136N. Připojovací potrubí od 
plynových kotlů je na odpadní potrubí připojeno vždy rovněž přes vodní zápachovou uzávěrku 
s mechanickým jištěním HL136N. Připojovací potrubí odvádějící odpadní vodu od ochranné 
jednotky BA v energo objektu je vyvedeno nad podlahovou vpust pro možnost revize odtoku vody 
od ochranné jednotky. Připojovací potrubí odvádějící odpadní vodu od filtrů se zpětným 
proplachem v objektu je napojena na odpadní potrubí vždy přes zápachovou uzávěrku zřízenou 
z kolen potrubí. 

Materiálem potrubí splaškové kanalizace uložené v zemi z trub PVC systém KG spojovaných 
hrdlovými spoji s pryžovým těsněním pomocí systémových tvarovek. Potrubí budou uložena 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.  Splašková odpadní potrubí 
budou v případě, kdy by mohlo dojít ke zvýšené hlučnosti na pracovišti administrativní části 
objektu (např. místo zalomení odpadního potrubí nad podhledem kanceláře), budou z odhlučněného 
systému potrubí PP systém SiTech, upevňovaného ke stěnám speciálními systémovými objímkami, 
které brání přenosu hluku do stavební konstrukce. Zbývající splašková odpadní, větrací a 
připojovací potrubí budou z trub PP systém HT spojovaných hrdlovými spoji s pryžovým těsněním 
pomocí systémových tvarovek. Potrubí budou upevňována ke stěnám kovovými objímkami 
s pryžovou vložkou. 

Vnitřní a vnější část kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN EN 752 
a ČSN 75 6101 v platném znění. 
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C.1.11 Dešťová kanalizace 

a) Dešťové vody ze střechy 

Odvodnění střechy objektu haly je řešeno jako podtlaková kanalizace se speciálními 
střešními vtoky a je navržená odbornou firmou. Přechod podtlakové kanalizace na gravitační je 
zřízen v místě vnitřních odpadních potrubí dešťové kanalizace na vnitřní stravě jižní fasády. Za 
přechodem na gravitační kanalizaci je osazena vždy 1 m nad podlahou haly čistící tvarovka DN250. 
Potrubí podtlakové kanalizace bude vedeno volně pod střechou haly a jeho svislá část, stejně jako 
odpadní potrubí po přechodu na gravitační kanalizaci, bude vedeno volně po stěně haly. 

Srážkové odpadní vody ze střechy objektu haly budou odváděny svodným potrubím dešťové 
kanalizace vedeným pod podlahou haly západním směrem před jihozápadní roh objektu. Svodné 
potrubí od dešťového odpadního potrubí D2 je vedeno odděleně přes filtrační šachty 
(hydrodynamické separátory) WAVIN Certaro HDS Pro ∅1000 mm s litinovým poklopem 

∅ 600 mm tř. B125, s max. kapacitou 12 l/s. Po filtraci jsou srážkové vody z této části střechy 
svedeny do akumulační plastové samonosné nádrže ASIO AS-NADRZ 20,2 EO/PB-SV o objemu 
18,9 m3 a rozměrech ∅3600x2600 mm s litinovým poklopem ∅ 600 mm tř. B125. Nádrž bude 
vybavena 3x klidným nátokem GLYNWED DN160 a na odtoku zápachovou uzávěrkou z kolen 
PVC KG DN200. Přepad akumulační nádrže je napojen do kanalizační šachty „ŠD2“, ve které je 
ukončen koncovou zpětnou klapkou HL720 DN200. Svodné potrubí od ostatních dešťových 
odpadních potrubí je vedeno mimo filtrační šachty a akumulační nádrž a spolu s přepadem 
z akumulační nádrže je přes usazovací šachtu „ŠD3“ rozděleno a zaústěno do podzemního 
akumulačního vsakovacího objektu „A1“ umístěný podél západní fasády objektu. Galerie 
vsakovacího zařízení se skládá z celkem 120 dílců tunelového systému ASIO AS-KRECHT o 
objemu 192,8 m3 a vsakovací ploše 369,2 m2. Vsakovací zařízení je odvětráno přes kanalizační 
šachty před a za objektem, kde je z důvodu velkého objemu proudícího vzduchu osazena místo 
poklopu mříž ∅ 600 mm tř. D400. Vzhledem k délce svodného potrubí pod podlahou haly jsou na 
potrubí vedoucím srážkové vody ze střechy haly, pro možnost čištění, zbudovány čistící šachty. 
Čistící šachta je z betonových skruží ∅ 1000 mm s litinovým poklopem ∅ 600 mm tř. D400, na dně 
šachty prochází svodné potrubí na kterém je v šachtě osazena čistící tvarovka příslušné DN dle 
potrubí.  

Odvodnění střechy energo objektu je řešeno pomocí dvou střešních vtoků HL62.1/1 DN110 
s el. ohřevem. Gravitační odpadní potrubí je vedeno volně pod stropem energo objektu a svedeno 
vnitřním odpadním potrubím pod objekt volně po stěně v jihozápadním rohu objektu. Na odpadním 
potrubí 1 m nad podlahou je osazena čistící tvarovka DN110. 

Srážkové odpadní vody ze střechy energo objektu budou odváděny svodným potrubím 
dešťové kanalizace vedeným pod podlahou energo objektu východním směrem před východní 
fasádu objektu. Svodné potrubí od dešťového odpadního potrubí je přes usazovací šachtu „ŠD5“ 
zaústěno do podzemního akumulačního vsakovacího objektu „A2“. Vsakovací objekt se skládá z  1 
dílce tunelového systému ASIO AS-KRECHT o objemu 1,8 m3 a vsakovací ploše 3,85 m2. 
Vsakovací objekt je odvětrán přes kanalizační šachty před a za objektem, kde je z důvodu velkého 
objemu proudícího vzduchu osazena místo poklopu mříž ∅ 600 mm tř. D400. 
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Montáž vsakovacího zařízení: 

Výkop je prováděn v souladu se zadaným projektem. Podklad bude zhutněn, pro uložení tunelu 
musí odpovídat propustnost zhutněného podkladu alespoň výpočtové propustnosti vytěžené zeminy, 
nosnost podloží musí odpovídat podkladům výrobce. Před instalací samotných tunelů, bude 
položena první řada tunelů, začínající startovacím čelem. Při instalaci středových částí za sebou se 
tyto části spojují vzájemným překrýváním (přes poslední žebro). Tunelová řada je ukončena 
koncovým čelem. Položené řady tunelů AS-KRECHT se překryjí geotextílií tak, že textilie muže po 
překrytí zeminou volně přilehnout na žebra tunelu. Je nutné se vyvarovat napjatých dutých míst 
mezi žebry tunelu. Zasypání prostoru podloží zeminou, je provedeno tak, aby se upevnila 
geotextílie. Boční a horní zasypání tunelových prvků se provádí oboustranně vytěženou zeminou v 
rovnoměrných vrstvách – maximálně po 20 cm. Celoplošné zhutnění zásypových vrstev se provádí 
hutnící technikou. Se zvyšující se výškou zásypu (překrytí) muže být použita těžší zhutňovací 
technika. Další vrstvy budou zasypány a zhutněny nesoudržnou zeminou, tak aby bylo dosaženo 
požadované nosnosti 45 kN/m2. Na závěr bude zhotovena dopravní komunikace dle projektu. 

Materiálem potrubí dešťové kanalizace uložené v zemi budou z trub PVC systém KG 
spojovaných hrdlovými spoji s pryžovým těsněním pomocí systémových tvarovek. Potrubí budou 
uložena 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.  Dešťová gravitační 
odpadní potrubí budou v energo objektu z trub PP systém HT spojovaných hrdlovými spoji 
s pryžovým těsněním pomocí systémových tvarovek. Potrubí budou upevňována ke stěnám 
kovovými objímkami s pryžovou vložkou. Dešťová podtlaková odpadní potrubí budou v hale 
z tlakových trub HDPE100 SDR11 spojovaný svařováním pomocí systémových tvarovek a budou 
upevňována ke stěnám a střeše kovovými objímkami s pryžovou vložkou. 

Vnitřní a vnější část kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, 
ČSN EN 752, ČSN 75 6101 a ČSN 75 9010 v platném znění.   

b) Dešťové vody ze zpevněných ploch 

Zpevněná plocha areálových komunikací je odvodňována pouze spádováním komunikace 
k jejímu okraji, kde jsou srážkové povrchové vody odváděny přes přerušovaný obrubník do 
povrchového vsakovacího objektu. Zpevněné plochy jsou rozděleny na dvě části. První část je 
komunikace severně od objektu o celkové ploše 1520 m2, je odvodněna severním směrem do 
povrchového vsakovacího objektu „P1“ o objemu 22,8 m3 a vsakovací ploše 103 m2. Druhou část 
tvoří zbývající komunikace o celkové ploše 9161 m2, je odvodněna vždy směrem od objektu do 
povrchového vsakovacího objektu „P2“ o objemu 128,2 m3 a vsakovací ploše 577,6 m2. Povrchové 
vsakovací objekty jsou koncipovány jako zatravněné průlehy se štěrkovým ložem na dně objektu. 

Vsakovací zařízení jsou navržena dle ČSN 75 9010 v platném znění.  

C.1.12 Rozvod požární vody 
 

Areálový požární vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody z litinových trub 
DN150. Výpočtový průtok přípojkou pro potřeby požárního zásahu určený podle ČSN 73 0873 činí 
25 l/s. Vodoměr a hlavní uzávěr vodovodu bude umístěn ve vodoměrové šachtě na pozemku. Za 
vodoměrem bude vodovod rozdělen na areálový rozvod pitné vody pro objekt a areálový požární 
vodovod pro venkovní areálové hydranty oddělený od rozvodu pitné vody zpětnou klapkou. 
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 Areálový požární vodovod je veden nejprve kolmo k objektu a následně je rozdělen na dvě 
části. První část je vedena podél severní fasády západním směrem k prvnímu nadzemnímu hydrantu 
DN150, který je umístěn severozápadně od objektu. Druhá část je vedena podél severní fasády 
západním směrem a následně podél východní fasády jižním směrem k druhému nadzemnímu 
hydrantu DN150, který je umístěn jihovýchodně od objektu. Potrubí areálového požárního 
vodovodu od vodoměrové šachty povede v hloubce 1,5 m pod terénem.  

Materiálem potrubí vedené pod terénem bude provedeno z HDPE100 160x9,5 SDR17 
spojované svařováním pomocí elektrotvarovek. Svařovat je možné pouze plastové potrubí ze 
stejného materiálu od jednoho výrobce. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí 
být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. 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.  

 Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN 73 0873, ČSN EN 806-2, ČSN 75 5409 a 
ČSN 75 5401. 

C.1.13 Rozvod pitné vody 
 

a) Areálový vodovod 
 

Areálový vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody z litinových trub 
DN150. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 1,760 l/s. Vodoměr a hlavní 
uzávěr vodovodu bude umístěn ve vodoměrové šachtě na pozemku. Za vodoměrem bude vodovod 
rozdělen na areálový rozvod pitné vody pro objekt a areálový požární vodovod pro venkovní 
areálové hydranty oddělený od rozvodu pitné vody zpětnou klapkou. 

Areálový vodovod je veden nejprve kolmo k objektu, dále podél severní fasády východním 
směrem a následně podél východní fasády jižním směrem až do energo objektu. V energo objektu je 
areálový vodovod ukončen uzavíracím ventilem DN50 umístěným v montážní šachtě. Potrubí 
areálového požárního vodovodu od vodoměrové šachty povede v hloubce 1,5 m pod terénem. 

Materiálem potrubí vedené pod terénem bude provedeno z HDPE100 63x5,8 SDR11 
spojované svařováním pomocí elektrotvarovek. Svařovat je možné pouze plastové potrubí ze 
stejného materiálu od jednoho výrobce. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí 
být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. 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.  

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

b) Studená voda 

Vnitřní vodovod bude napojen na areálový vodovod z HDPE100 63x5,8 SDR11. Výpočtový 
průtok areálovým vodovodem určený podle ČSN 75 5455 činí 1,730 l/s. Vodoměr a hlavní uzávěr 
vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrové šachtě na hranici pozemku. Uzávěr studené vody 
objektu uzavírací ventil DN50 bude umístěn na přívodním potrubí po vstupu do energo objektu 
v montážní šachtě z betonových skruží 900x1200 mm s litinovým poklopem 600x600 mm tř. B125.  

Za uzávěrem objektu bude potrubí vyvedeno nad úroveň podlahy energo objektu. Nad 
podlahou bude potrubí rozděleno na vnitřní rozvod pitné vody a přes ochrannou jednotku EA na 
vnitřní rozvod požární vody. Na rozvodu pitné vody je následně osazena sestava podružného 
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vodoměru Qn 3,5 m3/h pro měření spotřeby pitné vody s filtrem se zpětným proplachem Random 
Rotary DN50 a redukčním ventilem nastaveným na výstupní tlak 0,5 MPa chránící zařízení 
napojené na vnitřní vodovod proti vysokému tlaku, který je v místě napojení na veřejný vodovod. 
Za sestavou podružného vodoměru a redukčního ventilu je přes ochrannou jednotku KEMPER BA 
DN15 napojena úpravna vody pro doplňování topné soustavy. Potrubí pitné vody je následně 
vedeno z energo objektu do haly, kde je po průchodu stěnou vyvedeno pod střechu haly a vedeno 
přes halu do technické místnosti ve 3.NP administrativní vestavby. V technické místnosti je 
napojeno doplňování přerušovací nádrže provozní vody přes magnetický ventil, ovládaný systémem 
MaR, a přes volný výtok (ochranná jednotka AA). V technické místnosti se dále nachází nepřímo 
ohřívaný zásobníkový ohřívač teplé vody Buderus Logalux SU750 o objemu 750 l napojený na 
rozvod studené pitné vody přes sestavu studené vody obsahující např. pojistný vetil DUCO nast. 6 
bar a tlakovou expanzní nádobu Reflex DT o objemu 100 l. Rozvod studené pitné vody bude dále 
veden k jednotlivým odběrným místům v administrativní vestavbě v souběhu s potrubími provozní 
vody, cirkulace teplé vody a teplé vodou. V objektu bude hlavní ležatý rozvod veden nad 
podhledem, pod stropem technické místnosti a energo objektu a pod střechou haly. Stoupací potrubí 
povede volně po stěně haly a v instalační šachtě v administrativní vestavbě. Za místem odbočení 
hlavního ležatého rozvodu jednotlivých podlaží ze stoupacího potrubí je umístěn uzávěr podlaží a 
místo pro vypouštění. Připojovací potrubí pro jednotlivá odběrná místa budou částečně vedena nad 
podhledem po odbočení z hlavního ležatého rozvodu a dále v instalačních přizdívkách a pod 
omítkou stěn. 

Materiálem potrubí studené pitné vody bude, mezi uzávěrem objektu v montážní šachtě a 
místem napojení požárního vodovodu, ocelové hladké tažené trubky navzájem spojované 
svařováním pomocí systémových tvarovek. Materiálem potrubí studené pitné vody v objektu, za 
místem napojení požárního vodovodu, bude PPR, PN 20 spojovaný polyfúzním svařováním pomocí 
systémových tvarovek. 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. 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 střechou, pod 
stropem, nad podhledem či v instalačních šachtách potrubní tepelně izolační pouzdra z minerální 
vlny s hliníkovým povrchem ROCKWOOL PIPO ALS. Tloušťka tepelné izolace potrubí: 

- potrubí PPR PN20 volně vedeno v energo objektu, pod střechou haly, v technické místnosti, 
nad podhledem v souběhu s potrubím TV a CTV → ROCKWOOL PIPO ALS tl. 25 mm 

- potrubí PPR PN20 vedené pod omítkou  → MIRELON PRO tl. 6 mm 
- potrubí ocelové volně vedeno v energo objektu → ROCKWOOL 800 tl. 20 mm 

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

Vnitřní vodovod bude napojen na areálový vodovod z HDPE100 63x5,8 SDR11. Výpočtový 
průtok areálovým vodovodem určený podle ČSN 75 5455 činí 1,730 l/s. Vodoměr a hlavní uzávěr 
vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrové šachtě na hranici pozemku. Uzávěr studené vody 
objektu uzavírací ventil DN50 bude umístěn na přívodním potrubí po vstupu do energo objektu 
v montážní šachtě z betonových skruží 900x1200 mm s litinovým poklopem 600x600 mm tř. B125. 

 Za uzávěrem objektu bude potrubí vyvedeno nad úroveň podlahy energo objektu. Nad 
podlahou bude potrubí rozděleno na vnitřní rozvod pitné vody a přes ochrannou jednotku EA na 
vnitřní rozvod požární vody. Jako ochranná jednotka bude použit zpětný uzavírací ventil KEMPER 
EA. Za uzávěrem bude potrubí dovedeno pod strop energo objektu a následně je vedeno z energo 
objektu do haly, kde je po průchodu stěnou vyvedeno pod střechu haly a hlavní ležatý rozvod je 
veden v souběhu s potrubím pitné vody přes halu. Z tohoto hlavního ležatého rozvodu pod střechou 
haly jsou napojena potrubí k jednotlivým hydrantům rozmístěným v hale a také je z něj napojen 
rozvod požární vody vedený do administrativní vestavby. V administrativní vestavbě je rozvod 
přiveden do 3.NP a následně stoupacím potrubím do 2.NP a 1.NP, kde je v každém podlaží napojen 
hydrant. Stoupací potrubí jsou vedena volně po stěně či sloupu haly nebo v drážce pod omítkou 
stěny v administrativní vestavbě. Připojovací potrubí budou vedena rovněž volně po stěně či sloupu 
haly nebo v drážce pod omítkou stěny administrativní vestavby až k napojovanému hydrantu. 

V hale je rovnoměrně rozmístěno šest požárních hydrantů DN25 s tvarově stálou hadicí dl. 
30 m, z toho 4 ve výrobní části a 2 ve skladovací části haly. Hydranty jsou umístěny v nástěnné 
skříni 700x700x270 mm s osou ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou. V administrativní vestavbě se 
nachází tři požární hydranty DN19 s tvarově stálou hadicí dl. 20 m, a to v místnostech I.112 
Vestibul, I.211 Schodišťová chodba a I.301 Chodba. Hydranty 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 pomocí systémových tvarovek. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke 
stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. 

Jako tepelná izolace rozvodů požární vody bude v drážkách ve zdi použita návleková trubní 
izolace z pěnového polyetylenu MIRELON PRO a volně vedené rozvody pod střechou, pod 
stropem, nad podhledem či v instalačních šachtách potrubní tepelně izolační pouzdra z minerální 
vlny s hliníkovým povrchem ROCKWOOL 800. Tloušťka tepelné izolace potrubí: 

- potrubí ocelové vedené pod omítkou  → MIRELON PRO tl. 6 mm 
- potrubí ocelové volně vedeno pod střechou haly, volně po stěně v energo objektu a v hale → 

ROCKWOOL 800 tl. 20 mm 

Požární vodovod bude odpovídat ČSN EN 806-2, ČSN 75 5409 a ČSN 75 5401. 

d) Teplá voda 

Teplá voda pro zařizovací předměty v administrativní vestavbě bude připravována centrálně 
pro celou administrativní vestavbu v nepřímoohřívaném zásobníkovém ohřívači Buderus Logalux 
SU750 o objemu 750 l umístěným na vyztužené odvodněné podlaze technické místnosti ve 3.NP. 
Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru a zpětné klapky osazen pojistný 
ventil DUCO nast. 6 bar a tlakovou expanzní nádobu Reflex DT o objemu 100 l. Na výstupu teplé 
vody z ohřívače je umístěn uzávěr a vypouštěcí kohout. Vzhledem k rozlehlosti rozvodu teplé vody 
v administrativní vestavbě je teplá voda v objektu opatřena cirkulací teplé vody, která cirkuluje a 
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udržuje tak teplou vodu v hlavním rozvodu o stálé teplotě čímž je zajištěn komfort při odběru teplé 
vody, která je prakticky okamžitě k dispozici při požadované teplotě. 

Rozvod teplé vody bude od zásobníkového ohřívače veden k jednotlivým odběrným místům 
v administrativní vestavbě v souběhu s potrubími studené pitné vody, provozní vody a cirkulace 
teplé vody. Cirkulace teplé vody bude zajišťovat cirkulaci ve třech úsecích rozvodu teplé vody. 
Rovnoměrný průtok jednotlivých úseků cirkulace teplé vody budou zajišťovat regulační ventily 
Oventrop AQUASTROM C osazené za místem odbočení vedlejších větví cirkulačního rozvodu. 
V objektu bude hlavní ležatý rozvod veden pod stropem technické místnosti a nad podhledem 
jednotlivých podlaží. Stoupací potrubí povede v instalační šachtě. Za místem odbočení hlavního 
ležatého rozvodu jednotlivých podlaží ze stoupacího potrubí je umístěn uzávěr podlaží a místo pro 
vypouštění. Připojovací potrubí pro jednotlivá odběrná místa budou částečně vedena nad 
podhledem po odbočení z hlavního ležatého rozvodu a dále v instalačních přizdívkách a pod 
omítkou stěn. 

Materiálem potrubí teplé vody a cirkulace teplé vody bude PPR, PN 20 spojovaný 
polyfúzním svařováním pomocí systémových tvarovek. 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. Jako uzavírací 
armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu.  

Jako tepelná izolace necirkulovaných rozvodů teplé vody bude použita návleková trubní 
izolace z pěnového polyetylenu MIRELON PRO a jako tepelná izolace cirkulovaných rozvodů 
teplé vody a rozvodů cirkulace teplé vody bude použita potrubní tepelně izolační pouzdra 
z minerální vlny s hliníkovým povrchem ROCKWOOL PIPO ALS. Tloušťka tepelné izolace 
potrubí: 

- potrubí PPR PN20 necirkulované teplé vody → MIRELON PRO tl. 6 mm  

- potrubí PPR PN20 cirkulované teplé vody ∅20 mm → ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm 

- potrubí PPR PN20 cirkulované teplé vody ∅25 mm → ROCKWOOL PIPO ALS tl. 25 mm 

- potrubí PPR PN20 cirkulované teplé vody ∅32 mm → ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm 

- potrubí PPR PN20 cirkulované teplé vody ∅40 mm → ROCKWOOL PIPO ALS tl. 40 mm 

- potrubí PPR PN20 cirkulované teplé vody ∅50 mm → ROCKWOOL PIPO ALS tl. 25 mm 

- potrubí PPR PN20 cirkulace teplé vody ∅20 mm → ROCKWOOL PIPO ALS tl. 25 mm 

- potrubí PPR PN20 cirkulace teplé vody ∅32 mm → ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm 

- potrubí PPR PN20 cirkulace teplé vody ∅40 mm → ROCKWOOL PIPO ALS tl. 40 mm 

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

C.1.14 Rozvod provozní vody 

a) Areálový provozní vodovod 

Jako provozní voda bude využívána voda srážková shromažďovaná v akumulační plastové 
samonosné nádrži ASIO AS-NADRZ 20,2 EO/PB-SV o objemu 18,9 m3 a rozměrech 

∅3600x2600 mm s litinovým poklopem ∅ 600 mm tř. B125, na pozemku jihovýchodně od objektu. 
Akumulační prostor je navržen tak, aby zde byla zásoba na 25 dní bezdeštného období. V nádrži 
bude umístěno ponorné čerpadlo s plovoucím sáním Grundfos SBA 3-35 MW (2,95 m3/h; 24,1 m) 
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ovládané hladinovým spínačem. Ponorné čerpadlo bude zajišťovat dopravu čerpané provozní vody 
z akumulační nádrže, umístěné pod terénem pozemku, do přerušovací nádrže umístěné v technické 
místnosti ve 3.NP administrativní vestavby. Výtlak bude hned za ponorným čerpadlem opatřen 
zpětnou klapkou, dále bude výtlak veden z akumulační nádrže v zemi pod terénem a přiveden do 
haly respektive do montážní šachty z betonových skruží 900x1200 mm s litinovým poklopem 
600x600 mm tř. D400, kde bude areálový rozvod ukončen uzávěrem KK DN40 

b) Vnitřní provozní vodovod 

Za uzávěrem provozní vody v montážní šachtě bude provozní voda vedena volně po stěně 
haly stoupacím vedením pod střechu haly, kde volně zavěšena pod střechou bude vedena přes halu 
do administrativní vestavby respektive do technické místnosti ve 3.NP, kde bude výtlak, přes filtr se 
zpětným proplachem RANDOM ROTARY MAX DN40, ukončen v přerušovací nádrži Kingspan 
TitanAqua o objemu 200 l umístěnou na ocelovém podstavci ve výšce 0,6 m nad podlahou. Do 
přerušovací nádrže je zajištěno zároveň doplňování pitnou vodou při při nedostatku srážkové vody, 
a sice přes volný výtok ovládaný systémem MaR. 

Jako automatická tlaková stanice bude sloužit čerpadlo Grundfos JPB 6 A-A-CVBP (4,83 
m3/h; 19,24 m). Čerpadlo je ovládáno tlakovým spínačem a spolupůsobí s membránovou tlakovou 
nádobou o objemu 24 l, která je součástí tlakové stanice a je napojena na výtlak čerpadla. Na 
výtlaku je za automatickou tlakovou stanicí umístěna zpětná klapka a uzávěr. 

Rozvod provozní vody bude dále rozdělen na provozní vodovod pro odběrná místa 
technologie a myčky umístěné v hale a na provozní vodovod vedený k odběrným místům 
v administrativní vestavbě. Rozvod provozní vody bude vedený k jednotlivým odběrným místům 
v administrativní vestavbě v souběhu s potrubími studené pitné vody, cirkulace teplé vody a teplé 
vodou. Hlavní ležatý rozvod veden pod stropem technické místnosti a nad podhledem jednotlivých 
podlaží. Stoupací potrubí povede v instalační šachtě. Za místem odbočení hlavního ležatého 
rozvodu jednotlivých podlaží ze stoupacího potrubí je umístěn uzávěr podlaží a místo pro 
vypouštění. Připojovací potrubí pro jednotlivá odběrná místa budou částečně vedena nad 
podhledem po odbočení z hlavního ležatého rozvodu a dále v instalačních přizdívkách a pod 
omítkou stěn. Hlavní ležatý rozvod k odběrným místům v hale bude veden pod stropem technické 
místnosti a pod střechou haly. Stoupací potrubí povede od hlavního ležatého rozvodu volně po stěně 
nebo sloupu haly k jednotlivým odběrným místům nad podlahou haly. Připojovací potrubí pro 
jednotlivá odběrná místa budou vedena rovněž volně po stěně či sloupu haly. 

Materiálem potrubí vedené pod terénem bude provedeno z HDPE100 40x3,7 SDR11 
spojované svařováním pomocí elektrotvarovek. 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. Materiálem potrubí 
provozní vody vedené v objektu bude PPR, PN 20 spojovaný polyfúzním svařováním pomocí 
systémových tvarovek. 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. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s 
atestem na pitnou vodu.  
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Jako tepelná izolace rozvodů provozní vody bude v drážkách ve zdi použita návleková 
trubní izolace z pěnového polyetylenu MIRELON PRO a volně vedené rozvody pod střechou, pod 
stropem, nad podhledem či v instalačních šachtách potrubní tepelně izolační pouzdra z minerální 
vlny s hliníkovým povrchem ROCKWOOL PIPO ALS. Tloušťka tepelné izolace potrubí: 

- potrubí PPR PN20 volně vedeno pod stropem technické místnosti, pod střechou haly, nad 
podhledem v souběhu s potrubím TV a CTV → ROCKWOOL PIPO ALS tl. 25 mm 

- potrubí PPR PN20 vedené pod omítkou  → MIRELON PRO tl. 6 mm 

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

C.1.15 Rozvod plynu 
 

a) Areálový plynovod 

Hlavní uzávěr plynu KK DN50 a plynoměr Elster DKZ G40 budou umístěny v pilíři o 
rozměrech 1500x750x2150 mm v oplocení na severní hranici pozemku (viz plynovodní přípojka). 
Areálový STL plynovod je veden z pilíře pro plynoměr na hranici pozemku v souběhu s areálovým 
vodovodem nejprve kolmo k objektu, dále podél severní fasády východním směrem a následně 
podél východní fasády jižním směrem až do pilíře pro uzávěr plynu objektu a regulátor tlaku plynu 
přistavěný k energo objektu, kde je areálový STL plynovod ukončený uzávěrem KK DN50. Piliř 
pro uzávěr plynu objektu a regulátor tlaku bude zděný o rozměrech 2100x750x2100 mm s nikou 
pilíře opatřenou nerezovými dvířky 1500x1850 mm 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 areálového plynovodu z pilíře pro HUP a plynoměr povede v hloubce 1,0 m pod 
terénem (pod zpevněnou plochou areálové komunikace). Svislá část potrubí areálového plynovodu 
vedená do pilíře bude opatřená plastovou chráničkou. V pilíři u energo objektu bude na STL části 
rozvodu kromě uzávěru plynu objektu KK DN50 osazen plynový filtr DN50, bezpečnostní uzávěr 
plynu celého objektu BAP-SVT DN50 a manometr. Dále bude plynovod rozdělen dvě samostatně 
regulované části, a sice na rozvod zásobující plynem energo objekt a na plynovod pro 
administrativní vestavbu. Plynovod pro energo objekt bude regulován regulátorem tlaku plynu 
Francel REGAL 2 VSX s nastaveným výstupním tlakem 10 kPa. Za regulátorem bude dále osazen 
bezpečnostní uzávěr energo objektu BAP-ST DN65 spolu s uzávěrem a manometrem. Oba 
bezpečnostní uzávěry tlaku budou odvětrány samostatným odvětrávacím potrubím vyvedeným 1 m 
nad úroveň střechy energo objektu a zajištěno proti dešti a zpětnému srážení plynu větrem. 
Plynovod pro administrativní vestavbu bude regulován regulátorem tlaku plynu Francel B10 s 
nastaveným výstupním tlakem 2,5 kPa. Za regulátorem bude dále osazen uzávěr a manometr.  

b) Vnitřní plynovod 

Po prostupu plynovodu obvodovou konstrukcí, která odděluje pilíř pro uzávěr plynu objektu 
a regulátor plynu a prostor energo objektu bude plynovod veden volně po stěně energo objektu 
stoupacím vedením pod střechu energo objektu, kde volně zavěšen pod střechou bude veden 
k místům napojení jednotlivých plynových spotřebičů. V místě prostupu potrubí obvodovou stěnou 
bude potrubí opatřeno ocelovou plynotěsně utěsněnou chráničkou. V energo objektu bude potrubí 
vedeno nad dvojicí plynových stacionárních kotlů BUDERUS Logano GE515 s plynovými hořáky 
Weishaupt WG 10/2, 3/4“ ZM-LM pro vytápění výrobní a skladovací haly. Před každým 
spotřebičem bude osazena výrobcem předepsaná skupina armatur: 2x uzávěr KK DN50, plynový 
filtr DN50, manometr, 2x uzávěr odvětrání KK DN15, vzorkovací kohout se záslepkou DN15. 
Plynové kotle budou připojeny podle montážního návodu výrobce plynového hořáku. 



140 

 

Po prostupu plynovodu obvodovou konstrukcí, která odděluje pilíř pro uzávěr plynu objektu 
a regulátor plynu a prostor výrobní haly bude plynovod veden volně po stěně haly stoupacím 
vedením pod střechu haly, kde volně zavěšen pod střechou a bude veden v souběhu s potrubím 
pitné vody přes halu do administrativní vestavby respektive do technické místnosti ve 3.NP. V 
místě prostupu potrubí obvodovou stěnou a stěnou administrativní vestavby bude potrubí opatřeno 
ocelovou plynotěsně utěsněnou chráničkou. V technické místnosti bude potrubí vedeno pod dvojici 
plynových nástěnných kondenzačních kotlů BUDERUS Logamax plus GB162-35 pro vytápění a 
přípravu teplé vody pro potřeby administrativní vestavby. Před každým spotřebičem bude osazen 
uzávěr KK DN20. Plynové kondenzační kotle budou připojeny podle montážního návodu výrobce. 

Materiálem potrubí venkovního STL plynovodu vedeného v zemi bude HDPE100 63x5,8 
SDR11. 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. Materiálem potrubí plynovodu uvnitř objektu bude ocelové hladké bezešvé potrubí 
spojované svařováním. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím 
upevňováno ocelovými objímkami. Při prostupu potrubí stavební konstrukcí bude potrubí opatřeno 
ocelovou oboustranně plynotěsně utěsněnou chráničkou přesahující prostupovanou konstrukci min. 
o 10 mm na každé straně. Jako uzávěry budou použity kulové kohouty s atestem na zemní plyn. Po 
provedení zkoušek pevnosti a těsnosti bude potrubí natřeno žlutým lakem. 

Vnitřní a areálový rozvod plynu je navržen podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. 
 

C.1.16 Zařizovací předměty 

 Budou použity zařizovací předměty sestav dle specifikace legendy zařizovacích předmětů. 
Záchodové mísy budou závěsné s montážním prvkem pro závěsné WC s integrovaným rohovým 
ventilem DN15 napojeným 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. Zděné sprchové kouty 
složené z podlahové vpusti s nerezovou mřížkou HL310NPr - DN75 a sprchovou nástěnnou 
pákovou směšovací baterií RAF PL80B a sprchovou sadou RAF SK101. Myčka nádobí bude ke 
kanalizačnímu i vodovodnímu potrubí připojena přes soupravu HL406. Přepad vody od pojistné 
armatury zásobníkového ohřívače a bude řešen přes vtok se zápachovou uzávěrkou HL21-DN32. 
Odvod kondenzátu od plynových kotlů v technické místnosti i v energo objektu bude řešen přes 
vtok HL20 a společnou zápachovou uzávěrku HL136N-DN40. V technické místnosti 
administrativní vestavby bude instalována výtoková armatura se zpětnou klapkou pro doplňování 
vody v otopné soustavě napojená na provozní vodovod. Technická místnost bude odvodněna jednou 
a energo objekt dvěma podlahovými vpusťmi s nerezovou mřížkou HL310NPr - DN110. Místnost 
předávací stanice SHZ je odvodněna dvorním vtokem HL606 v kombinaci s vodní zápachovou 
uzávěrkou z kolen. Prostor ruční myčky v hale bude odvodňován prostřednictvím odvodňovacího 
žlabu ACO MultiDrain V300 š. 300 mm, dl. 52 m s litinovým pozinkovaným můstkovým roštem tř. 
E600. Ruční myčka bude vybavena dvěma stacionárními vysokotlakými čističi k mytí nákladních a 
osobních automobilů napojenými přes výtokové ventily DN20 se zpětnou klapkou a připojením na 
hadici napojený na rozvod provozní vody. 
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C.1.17 Plynové spotřebiče 

Stacionární plynové kotle typu „C“ s uzavřenou spalovací komorou. Kotle BUDERUS 
BUDERUS Logano GE515 s plynovými hořáky Weishaupt WG 10/2, 3/4“ ZM-LM o výkonu 400 
kW se spotřebou zemního plynu 38,94 m3/h budou umístěny ve stavebně oddělené kotelně II. 
kategorie - energo objektu. Sání spalovacího vzduchu pro hořáky bude zajištěno pro každý kotel 
samostatně izolovaným ocelovým potrubím ∅200 mm vyvedené nad střechu energo objektu 
ukončené kolenem a protidešťovou žaluzií. Odkouření bude provedeno pro každý kotel samostatně 
3-vrstvým nerezovým izolovaným potrubím kouřovodu ∅300 mm, to bude společně vyvedeno přes 
střechu energo objektu přímo do venkovního prostoru a vedeno po fasádě haly a vyvedeno 1m nad 
úroveň střechy haly, kde je vnější část ukončena krycí přivětrávací deskou a vnitřní část odkouření 
kónusem. 

Nástěnné plynové kondenzační kotle typu „C“ s uzavřenou spalovací komorou. Kotle 
BUDERUS Logamax plus GB162-35 o výkonu 5,8-32,7 kW se spotřebou zemního plynu 3,53 m3/h 
budou umístěny ve 3.NP administrativní vestavby v Technické místnosti. Sání vzduchu pro 
spalování a odkouření bude provedeno pro každý kotel odděleně plastovým koncentrickým 
potrubím kouřovodu ∅80/125 mm, to bude společně 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.1.18 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 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.1.19 Závěr 

Zkoušení kanalizační přípojky a areálové dešťové a splaškové kanalizace bude provedeno 
postupem dle ČSN EN 1610, ČSN 75 6114, ČSN 75 6909 a ČSN 73 6670. Zkoušení vnitřní 
kanalizace pak postupem dle ČSN 75 6760. 
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Zkoušení vodovodní přípojky, areálového vodovodu a 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.  

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. 

C.1.20 Legenda zařizovacích předmětů 

 

 



143 

 

 

 

 

 



144 

 

ZÁVĚR 

Tato diplomová práce, byla zpracována na téma využití srážkových vod v průmyslovém objektu. 
Kromě toho řeší zdravotně technické a plynovodní instalace v moderním průmyslovém objektu 
spolu se specifiky oproti běžné bytové zástavbě. Diplomovou práci jsem zpracovával podle 
zadaného rozsahu v co možná nejsvědomitějším provedení jednotlivých částí. 

V teoretické části byly popsány systémy využití srážkové vody v objektu, možnosti zdrojů provozní 
vody, výhody spojené s využíváním provozních vod v objektu. Vystihuje specifika při využíváním 
srážkové vody. Zabývá se také odvodem přebytečných srážkových vod. Dále je v této části 
experimentálně ověřena potřeba a průtok vody v moderním průmyslovém. Tato data byla naměřena 
v objektu se stejným provozem, tedy výrobní a skladovací hala s administrativní vestavbou, která se 
nachází v Rajhradě u Brna ulice Stará Pošta. 

V praktické části byl potom zpracován návrh zdravotně technických instalací a plynových 
odběrných zařízení ve stejném druhu objektu situovaném v Praze městské části Horní Počernice 
ulice Do Čertous s využitím teoretických a experimentálních poznatků z první části. Tato část je 
zaměřena na výpočty a ověření vhodnosti použití možných variant řešení, na výpočet bilancí 
připojovaných sítí, návrhy a posouzeními jednotlivých částí, zařízení a rozvodů zdravotně 
technických a plynovodních instalací v zadaném průmyslovém objektu. 

Projektová část potom aplikuje výpočty vybraných variant 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 
diplomové práce  
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