
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV  
INSTITUTE OF BUILDING SERVICES  

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ  
SANITATION INSTALLATIONS IN THE ACCOMMODATION FACILITY 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Jaroslav Starůstka  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. Alena Vaščáková 

BRNO 2018  

  



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Bakalářský studijní program s prezenční formou 
studia  

Studijní obor  3608R001 Pozemní stavby  

Pracovi tě  Ústav technických zařízení budov  

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

Student  Jaroslav Starůstka  

Název  Zdravotně technické instalace v penzionu  

Vedoucí práce  Ing. Alena Va čáková  

Datum zadání  30. 11. 2016  

Datum odevzdání  26. 5. 2017  

V Brně dne 30. 11. 2016  

doc. Ing. Jiří Hir , CSc. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



PODKLADY A LITERATURA  

1. Stavební dokumentace zadané budovy 

2. Aktuální legislativa ČR 

3. České i zahraniční technické normy 

4. Odborná literatura 

5. Zdroje na internetu 

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Práce bude zpracována v souladu s platnými předpisy (zákony, vyhlá kami, normami) pro 
navrhování zařízení techniky staveb 

Osnova práce: 
A. Teoretická část – literární re er e ze zadaného tématu 

B. Výpočtová část 
B1. výpočty související s analýzou zadání a koncepčním ře ením instalací v celé budově 
a jejich napojením na sítě pro veřejnou potřebu 

 bilance potřeby vody 

 bilance potřeby teplé vody 

 bilance odtoku odpadních vod 

 bilance potřeby plynu 

B2. výpočty související s následným rozpracováním 1-3 dílčích instalací 
(kanalizace/vodovod/plynovod) podle zadání vedoucího práce 

 návrh přípravy teplé vody 

 dimenzování potrubí 
 posouzení umístění plynových spotřebičů 

 návrhy zařízení (čerpadla, vodoměry, lapáky, …) 
C. Projekt – v úrovni projektu pro provedení stavby, výkresy vyhotovit dle ČSN 01 3450 

 technická zpráva 

 situace stavby 1:200 (1:500) 

 podélné profily přípojek, detail vodoměrné sestavy 

 půdorysy základů a podlaží 1:50 

 rozvinuté řezy vnitřní kanalizace (rozsah zadá vedoucí práce) 
 axonometrie vodovodu (plynovodu) 

 legenda zařizovacích předmětů 

 funkční (regulační) schéma, pokud je nutné  

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
V KP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část V KP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (povinná součást V KP).  
2. Přílohy textové části V KP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (nepovinná součást V KP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 
V KP, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Alena Va čáková 
Vedoucí bakalářské práce  

 

 



ABSTRAKT 

 

Tato bakalá ská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v ubytovacím 

za ízení (penzionu). Jedná se o objekt se dvěma nadzemními a jedním podzemním 

podla ím.   

Teoretická část je zamě ena na kanalizační potrubí a trubní materiály.  Výpočtová část a 

projekt obsahují návrh spla kové i de ové kanalizace, vodovodu a jejich napojení na 

stávající sítě technického vybavení.   

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

penzion, spla ková kanalizace, de ová kanalizace, vnit ní vodovod, trubní materiály 

 

ABSTRACT 

 

This Bachelor´s thesis deals with design sanitation installation in accommodation facility 

(penzion). It is an object with three floors. The theoretical part is focused on sewer pipes 

and material of pipes. The computational part and project includes a proposal sanitary 

and storm sewer, water supply system, pipeline and their connection to the current pipes. 
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ÚVOD 

Úkolem této bakalá ské práce je navrhnout zdravotně technické instalace 

v penzionu. Jedná se o objekt pro ubytování se dvěma nadzemními a jedním 

podzemním podla ím. V prvním nadzemním podla í se nachází technická místnost, 

gará e a klubovna. V dal ích podla ích poté pokoje pro ubytování, společenská 

místnost a kuchy  s jídelnou.  

Práce je rozdělena do t í částí. Část A - teoretická část bude obsahovat popis 

kanalizačního potrubí, jeho historii a materiály pro jeho výrobu. Část B – výpočtová 

část a část Ť - projekt obsahující návrh spla kové a de ové kanalizace, vnit ního 

vodovodu a jejich napojení na stávající sítě technického vybavení.  

Jako podklad pro vypracování bakalá ské práce slou ily p dorysy daných t í 

nadzemních podla í.  



9 

 

A TEORETICKÁ ČÁST 

 A.1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ 

Vnit ní kanalizace se skládá z odtokových potrubí, p ipojovacích potrubí, 

odpadních potrubí, větracích potrubí a svodných potrubí. Odtoková potrubí 

odvádějí odpad od za izovacích p edmět  nebo jiných za ízení včetně volných 

vpustí apod. Za izovacími p edměty jsou nap íklad WŤ, umyvadlo, vana, sprchový 

kout, d ez. P ipojovací potrubí jsou ta, která se nacházejí mezi za izovacím 

p edmětem a spla kovým odpadním či svodným potrubím. Odpadní potrubí, 

jejich  poloha bývá zpravidla vertikální se dělí na spla ková a de ová. Odpadní 

potrubí obecně odvádí odpadní vody do svodných potrubí, p ičem  spla ková 

odvádí spla kové odpadní vody od za izovacích p edmět  a de ová odvádí 

srá kovou vodu ze st ech. Větrací potrubí navazuje na hlavní svodné potrubí a 

odvětrává vnit ní kanalizaci. Je pokračováním spla kového odpadního potrubí 

dosahující p l metru nad st echu. Poslední jsou vedená pod podlahou v zemi, 

pop ípadě v podhledech ve spodním podla í v domě. Ji  z historie víme, e 

nejjednodu í zp sob vedení odpadního potrubí v domě je díky umístění 

za izovacích p edmět  v patrech nad sebou. V historii se ukazují tyto znaky 

nap íklad na společných zděných, svodných kanalizačních prvcích, do kterých ústilo 

i několik toalet nad sebou.  
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Obrázek 1.1 Zjednodu ená ukázka vnit ní kanalizace    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.2 Vyústění kanalizace pod hradem Pern tejn 
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A.1.1 Historie 

Zmínek o historii vnit ní kanalizace je málo. První zmínky, je  nasvědčují 

vytvá ení kanalizace se nacházejí okolo kmen  Akáďan . Tento semitský kmen 

p esídlil do Babylónu kolem roku 2600 p .n.l. Av ak víme, e v mezopotámských 

městech budovali speciální kanalizační systémy na odvádění odpadních vod u  

kolem roku 2510 p . Kr. O prvních regulérních koupelnách a toaletách nám 

dovolují mluvit vykopávky ve městech Harpo nebo Ůohend o-daro . Z vykopávek 

je známa kanalizace města Ůezopotámie, kde ji  mluvíme o splachovacích 

záchodech, kde byly fekálie splachovány do kanalizace. Ůěstská kanalizace byla 

v tehdej í době budována také na území Sumér . Pohybujeme se okolo roku 700 

p .nl. P ípojky v jednotlivých domech byly svislé z hlíněných trub tvar  obdélníka, 

čtverce či kruhu. Ůnohdy byly také zděny z cihel a v dy dodr ovaly značný sklon, 

aby voda společně se spla ky mohla odtékat. Hlavní stoky byly rovně  zděné. Ji  

z tehdej ích dob, tedy okolo 2500 p .nl. jsou známy v kanalizaci pou ity zděné 

valené klenby. ťále pak uliční, které stoky sváděly spla ky do sběrných jam, 

okolních ek nebo rybník . ťále nám pak ukazují vykopávky z Kréty či Kartága, 

tudí  roky 1500 p . nl. a ř00 p . nl, e tehdy ji  byly kanalizace, koupelny a 

splachovací záchody bě né. V roce ř00 p .n.l. jsou v ímě vybudovány promy lené 

stoky pojmenované Ťloaca maxima, tedy Velká stoka. Jde o jeden z prvních 

skutečně komplexních kanalizačních systém  v historii. Části Velké stoky fungují v 

ímě dodnes. 

 Jedním z nejstar ích kanalizačních útvar  dochovaných v českých zemích jsou 

tzv. Prevéty. Je to umístění toalet nad sebou s vývodem p ímo za hradby. Tudí  

zmínky o toaletách v Čechách jsou ji  ze st edověku. Ů eme mluvit také o 

zva ování účinnosti v či obranné funkci hradu. Jinak spla ková kanalizace nebyla. 

Po ulicích vedly otev ené p íkopy, do kterých se vylévalo v e, co teklo. Tento 

primitivní zp sob likvidace odpad  byl p vodcem nesnesitelného zápachu, který 

se í il zejména v letních měsících. Byl i zárodkem častých epidemií jako nap íklad 

mor nebo cholera, které se v dy neblaze podepsaly na úbytku počtu obyvatelstva. 

To znamenalo pot ebu stavět uzav ené kanalizace, zpočátku mělké, později hlub í 

a budované z klasických zdících materiál  (cihla, kámen). Tyto kanalizace obvykle 
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končily v blízkých ekách, potocích nebo rybnících. První obrovský pokrok 

v dějinách kanalizace udělali Angličané po výstavbě Westminsterského paláce, kde 

ji  pou ili prvky podzemní kanalizace. Také toalety a umývárny u ka dého pokoje. 

Jedná se o 13. st.nl. Kanalizace a technická vybavenost v 19 st. byla budována jen 

pro mě anské domy, stoky byly zděné, vět í profily měly vejčitý nebo oválný tvar. 

Velký rozvoj vodovod  a kanalizací nastartoval po vzniku republiky, který byl 

p edpokladem pro dal í r st obcí a měst. ůejvět í rozvoj byl na počátku 30. let 

minulého století. Hospodá ská krize jej v ak bohu el zastavila. K dal ímu rozvoji 

dochází a  po válce. ůároky na kanalizaci a v eobecné hygienické zásady se li ily 

dle úrovně vzdělání a dané doby. Brno, poté co za ilo v období mezi 13. st. a 15. 

st.nl. vylévaní tekutých spla k  na ulici a budování primitivních p íkop  k odvádění 

těchto i de ových vod, začíná v 17. st.nl. budovat kanalizaci z cihelného či 

kamenného zdiva.  

 

 

Obrázek 1.1.1 Ukázka či tění vpustí je ábkovým vozem 

 

V roce 1řŘ2 byl z ízen pisárenský vodovod, co  vedlo k značnému nár stu 

mno ství odpadních vod v domácnostech. Výbor města Brna hovo il v roce 1882 o 

vypracování projektu na městskou kanalizaci. Projekt byl p edlo en a  témě  po 

deseti letech. Tak se v roce 1ř92 začalo s plánovaným budováním soustavné 
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kanalizační sítě v Brně. V tu dobu bylo ve městě v ak ji  postaveno 19 300 metr  

cihelných a 15 100 metr  betonových stok. 

Z této doby pocházejí první velké tzv. „sběrače“. Východní sběrná stoka vedla od 

začátku ulice Bratislavské p es ulice Koli tě a Uhelná a u elezničního mostu tratě 

Brno – B eclav byla vyústěna do Svratky. Začátek sběrače byl na ulici Údolní, 

navazoval na Husovu, Peka skou a K í ovou a byl ukončen výtokem do Svratky u 

mostu na ulici Víde ská. V roce 1ř96 byl vybudován sběrač spojující tyto dvě 

odběrná místa s úmyslem vyvedení za město a vybudováním čistírny odpadních 

vod. Hlavním d vodem pro tento krok byla p edev ím malá vodnatost eky 

Svratky. Lh ta pro vybudování nové stoky byla stanovena na pět let. Za tuto dobu 

v ak byla postavena jenom betonová stoka kruhového pr ezu ťů 1 500, její  

kapacita činila 1 850l/s-1  a byla vyústěna do Svratky v Komárově. 

ůa začátku minulého století byl ji  prakticky odkanalizován celý st ed města. 

Ťelkem Ř5 km stok. Stoky byly p evá ně vejčitého a tlamového pr ezu. V roce 

1919 bylo k městu p ipojeno 22 okrajových obcí. Tím vzrostla plocha území Brna 

na 12 3ř0 ha. Z p ipojených obcí měly pouze dvě, Královo Pole a Husovice, vlastní 

kanalizací. Proto 1922 městský stavební ú ad vypracoval generální projekt 

kanalizace města Brna. Počítalo se s p ipojením vět iny městských čtvrtí na 

dosavadní stokovou sí . Projekt uva oval s vybudováním čistírny odpadních vod na 

soutoku ek Svratky a Svitavy a později na území obce Ůod ice. 

Po první světové válce dochází k rozvoji výstavby kanalizace. Od roku 1926 

začíná v d sledku zavádění vodovodu do okrajových obcí rozmach výstavby 

obytných a rodinných dom . Tempo výstavby má vzr stající tendenci. Zatímco v 

roce 1926 to bylo 14,5 km, v roce 192ř témě  dvojnásobek. V pr běhu prvních 

deseti let po první světové válce se postavilo 9Ř,6 km stok. ťo roku 193ř se 

kanalizační sí  v Brně rozrostla o 144,3 km nově vybudovaných kanalizačních stok. 

Ov em tento obrovský r st byl ukončen 2. světovou válkou. 

Poválečná léta znamenala rekonstrukce a znovu budování nejd le itěj ích 

úsek , aby bylo znovu zaji těno odkanalizování města a pr myslových objekt . 

Počátkem druhé poloviny minulého století bylo na ve ejnou kanalizační sí  
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napojeno 294 tisíc obyvatel. Od roku 1960 do 1963 vzrostla celková délka sítě bez 

p ípojek témě  o 11 km na 40Ř,3 km.  

Po změně politického z ízení v devadesátých letech minulého století dochází 

k dal ímu útlumu v budování kanalizací. Změna politického z ízení znamenala 

nejen změnu vlastnických vztah  v oblasti vodohospodá ské infrastruktury, ale 

také měla dopad na ekonomickou oblast společnosti. ťodnes je v ak p evá ná část 

města, a  2/3 rozlohy, odkanalizována jednotným systémem, který se zachoval od 

dob prvního budování kanalizace. I p es vybudování čistírny se musel v 70. letech 

e it nadměrný nár st produkce odpadních vod. Za p íčinou byla výstavba sídli  a 

nových obytných komplex . Toto zap íčinilo budování oddílného systému 

kanalizace. To znamená, e spla kové vody byly odváděny zvlá  do stávající sítě a 

srá kové zvlá  do tok . Oddílný systém je vybudován témě  ve v ech sídli tích po 

okraji Brna.  

 

 

 

Obrázek 1.1.2 Zobrazuje soutok stok Pra ské kanalizační sítě 

Obrázek 1.1.3 Zobrazuje vstup do zděné kanalizační sítě ( achta) 
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Kanalizace, jak ji známe dnes, je relativně mladou technickou vymo eností. 

Pomineme-li dávnou historii ímské í e, kdy hygiena těla pat ila k projevu 

společenské úrovně, a tudí  byla budována d myslná hygienická za ízení (nap . 

ímská stoka Ťloaca maxima), zjistíme, e jde o zále itost a  poloviny 19. století. 

V na ich zemích se kanalizace, na rozdíl od vodovod  velmi dlouho, a  na ojedinělé 

stavby, nez izovala. Budovy toti  nebyly uvnit  vodou v bec zásobovány a nutné 

hygienické pot eby se odehrávaly venku. Teprve p elom 19. a 20. století p inesl 

změnu v my lení obyvatel. V souvislosti s prudkým rozvojem techniky a novými 

mo nostmi zpracování 30 materiál  se začaly budovat na na em území první 

moderní stokové sítě a v návaznosti na zavádění vodovodu do budov a z izování 

splachovacích záchod  vznikaly i první domovní kanalizace. Ůoderní stokové sítě 

se na na em území datu jí od druhé poloviny 19. století. 

 

A.1.2 Materiály 

Ůateriál  kanalizačních potrubí se ji  na trhu objevilo dost. Z historie známé ji  

zmíněné materiály jako jsou kámen nebo cihla. P ičem  cihla se vyu ívá dodnes. 

Pop ípadě se m eme je tě setkat také s betonovými rigoly. První, dnes ji  méně 

vyu ívaný materiál odpadního potrubí je Litina. 

Dnes se trouby z tvárné litiny pou ívají jako vodovodní nebo kanalizační potrubí. 

Potrubí z tvárné litiny má schopnosti p etvá et se pod zatí ením a tím odolávat 

nap . velmi vysokým vnit ním tlak m nebo velké dopravní zátě i. ťíky své veliké 

konstrukční (stavební) délce 6 m jsou kanalizační trouby z tvárné litiny velmi 

robustní i z hlediska změny polohy v d sledku sedání zeminy. Ůají značnou 

podélnou pevnost, díky čemu  nedochází k jejich p etí ení a ani k následnému 

lomu trouby. Tvárná litina je hou evnatá slitina eleza a uhlíku. Tekuté elezo se 

upravuje ho číkem. Výrobky z tvárné litiny jsou z hlediska statiky pova ovány za 

ohybově měkké nebo flexibilní. Litina je kovový materiál, který si své vlastnosti 

zachovává po celou dobu ivotnosti. Potrubní systémy jsou tedy i po desetiletí 

odolné zátě i. Kanalizační trouby z tvárné litiny jsou těsné. Výrobci litinových 

trubních materiál  zaručují tzv. „difúzní těsnost“. To znamená, e materiálem 

nepronikne nic ani dovnit , ani ven. Tato dolo ka je d le itá právě z hlediska 
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pou ití litinových trub jako spla kových. Znamená to pro nás, e spla ky nemohou 

nijak ohrozit spodní vodu, jeliko  do ní nemohou vnikat ádné kodliviny. Litina 

nekoroduje, tudí  materiál nem e být zvenčí témě  po kozen. Problém nastává 

uvnit  materiálu, který m e vlivem kamenité a patně upravené vody tzv. 

„zar stat“. To se projevuje nejprve slab ím, dále pop ípadě a  ádným odtokem od 

za izovacích p edmět . 

 

 

Obrázek 1.2.1 Zar stání potrubí 

 

Zar stání se dá dnes z vět ích potrubí odstranit frézováním a vhodným 

o et ením potrubí. Výrobci tvrdí, e staré litinové potrubí bez problému zvládá 

frézování a tím prodlou ení ivotnosti o dal í desítky let. Ůnohdy je to lep ím 

e ením, ne  násilný zásah formou rekonstrukce a následnou výměnou litinových 

potrubí nap íklad za plastová. Frézování provádí certifikované firmy motorovou 

frézou nebo vysokotlakou vodou. Pro p ípadné opravy, či nové napojení na 

stávající stoupačku, ji  výrobci udávají konkrétní tvarovky pro propojení mezi 

litinou a PVŤ. ťále jsou k dispozici na internetu návody na napojení PVC trubek na 

litinové stoupačky i v p ípadě, e má litina netypický rozměr. Jedná se o vyu ití 

ideálních PVŤ redukcí a následné utěsnění za pomocí těsnících tmel . 

 ůerezová ocel je materiál, který se pou ívá ji  p es 40 let. Vyu ití se nachází 

v prostorech s vysokou náročností na hygienu, čistitelnost a tepelnou nebo 
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chemickou odolnost odpadního potrubí. V České republice se pro vnit ní kanalizaci 

témě  neuplat uje. ůa českých trzích se objevuje pod vysokou cenou, jeliko  

máme zatím pouze jen zahraniční produkci. To je dal ím d vodem, je  tvo í 

nejistota ze ivotnosti. ťová íme hrdlové trouby z korozivzdorné oceli nebo 

pozinkovány. Vnit ní povrch bývá zpravidla je tě nat en speciálním ochranným 

nátěrem. Výhodněj ím materiálem nap íklad v či PVŤ, jsou ocelové trubky 

p edev ím z d vodu malé teplotní rozta nosti, po ární odolnosti, velké pevnosti a 

mechanické odolnosti. ůevýhodou je (kromě trub z korozivzdorné oceli) p edev ím 

men í odolnost proti korozi. Korozivzdorná ocel je vysoce legovaná ocel se 

zvý enou odolností v či chemické i elektrochemické korozi. Odolnost v či korozi je 

zalo ena na schopnosti tzv. pasivace povrchu eleza. I kdy  je pasivita 

korozivzdorných ocelí v či celkové korozi dosa ena v mnoha prost edích, lze se 

setkat v r zných specifických prost edích se vznikem r zných lokálních druh  

koroze. Jako nap íklad těrbinová, bodová a mezikrystalová. ůejčastěji se pou ívá 

pro plynovody, ropovody nebo parovody. Pro rozvody kanalizace se z pravidla 

pou ívá uhlíková ocel t ídy 10, 11, 12 pop ípadě pro vysoké teploty ocel t . 15 nebo 

1Ř. Ocelové potrubí m e být sva ované nebo beze vé (vysokotlaké potrubí). 

Vyrábí se s hladkými konci nebo s hrdly. V tomto p ípadě se spoje p evá ně vytvá í 

tupým sva ováním a není na nich mo né zhotovovat závity. Závitové trubky se 

pou ívají do ťů 5 a hladké nad daný pr měr. ťále se dá taky spojovat roubením. 

Instalace je snadná, co  je výhodou ocelových potrubí. Beze vé trubky jsou 

vyráběny válcováním a ta ením za tepla nebo za studena. Sva ované se vyrábí 

sva ováním pás  ocelových plech , jejich  í ka se rovná rozvinutému obvodu 

potrubí. Podle povrchové úpravy m eme dále rozli it trubky na černé a 

pozinkované. Černé jsou bez povrchových úprav a vyu ívají se pro rozvody 

úst edního vytápění. Pozinkované mají, jak vnit ní, tak vněj í povrch opat en 

minimální vrstvou zinku. Pou ívají se pro domovní vodovody. Pro teplou vodu 

výhradně oboustranně pozinkované. Potrubí nad ťů ř0 se spojují pomocí tzv. 

„p írubového spoje“. P íruba je ocelová kruhová deska s otvory, která je na konci 

trouby p ipevněna tupým svárem. Spoj se provádí těsným p irá ením p írubami 

k sobě. Ůezi p írubami je těsnění a spoj se dotahuje vysokopevnostními rouby. 
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Spoje nerezových trubek se sva ují natupo v ochranné atmosfé e nebo se pou ívají 

lisovací spojky. Pro černé hladké trubky se pou ívají tupé sváry. Pro hrdlové 

beze vé ocelové trubky pou íváme koutové sváry. P esně vyrobené trubky lze 

spojit pouze spojkami. 

 

 

Obrázek 1.2.2 Ukázka tvarovek a trubek vyrobených z nerezové oceli 

 

Kameninové potrubí je tradiční, tam kde jsou zvý ené nároky na ivotnost a 

odolnost potrubí. Jde opět o potrubí hrdlové, d íve temované provazem. ťnes se 

dodává v provedení s pry ovými těsnícími krou ky. Kameninové potrubí se pou ívá 

pro gravitační kanalizační potrubí ulo ené v zemi p edev ím vně budov. Spojování 

potrubí se provádí pomocí hrdel nebo spojek. Výhodou kameninového potrubí je 

oproti jiným materiál m velká chemická odolnost. ůegativním prvkem 

kameninového potrubí je jeho vysoká hmotnost, a tudí  náročná manipulace. Pro 

vnit ní kanalizaci se kameninové potrubí pou ívá méně, z d vodu pracnosti. 

Kameninové trouby snadno spl ují extrémně náročné po adavky na hospodárný a 

dlouhodobý bezproblémový provoz. Výrobní program dnes nabízí nejr zněj í 

provedení tvarovek (r zné úhly, í ky i délky). V internetové nabídce jsou klasické 

hrdlové trouby, trouby protlačovací, achty, tvarovky a ostatní p íslu enství. 

Hydraulická pr točnost je prakticky shodná se v emi pou ívanými kanalizačními 

materiály. Odrá í provozní drsnost potrubí po celou dobu ivotnosti kanalizace, 

kdy se tyto skutečně namě ené provozní drsnosti jednotlivých kanalizačních 

materiál  prakticky od sebe neli í během své ivotnosti. Vlastní spoj kameninových 
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trub umo uje i částečné pru né vychýlení dvou sousedních trub (nerovnoměrné 

sedání zásypové zeminy). ůebo zaji uje tzv. kloubové spojení v p ípadě napojení 

trub na betonové achty či pevné zdivo. Kameninové trouby dovolují snadné 

odstranění nečistot z glazurovaných vnit ních stěn. Jednoduchá oprava potrubí, 

pomocí sanace, pop ípadě či tění pomocí tlakové vody. 

 

 

Obrázek 1.2.3 Ukázka druh  kameninových prvk  

  

Plast je nečastěj ím prvkem pou ívaným dnes pro výrobu trubek. Existuje více 

druh  plastových slitin a ka dá z nich je něčím specifická. ůejčastěji pou ívaným 

prvkem v ak nejsou jen pro kanalizaci, ale také i pro rozvody teplé a studené vody. 

ůahrazují p edev ím dlouhodobě pou ívané, vý e zmíněné, ocelové potrubí. 

Ůezi nejpodstatněj í výhody platových trubek je jejich nízká hmotnost, která 

umo uje snadnou manipulaci. ťal í podstatnou výhodou je snadná 

opracovatelnost. Mnohdy je v praxi pot eba upravovat délky či hrdla potrubí, proto 

je tato vlastnost velice podstatná. Pro u ivatele je pou ití plastových rozvod  

výhodné p edev ím z d vodu hygienické nezávadnosti a dlouhé ivotnosti. ťále se 

vyznačuje nízkou hydraulickou drsností (malý odpor p í pr toku kapaliny). ťíky 

nízkému odporu získáváme rychlej í pr toky, a díky tomu m eme zmen it profil 

potrubí. Výrobci udávají také nízkou hlučnost potrubí. ťíky dlouhé ivotnosti 

m eme počítat s vět í variabilitou ukládání potrubí. Tak e se pokládá plastové 

potrubí do podlahy obytných místností. Plastové trubky mají nízké po adavky na 

tepelnou izolaci díky jejích nízké tepelné vodivosti. Vět ina typ  plast  je 
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hou evnatá za relativně nízkých teplot. Toho se vyu ívá p i spojování vodovodního 

potrubí. 

Av ak oproti vý e zmíněným materiál m jsou plasty náchylné na mechanické 

po kození. To nám v ak udává pouze povinnosti o d sledném uchycení potrubí 

v budovách a zamezení po kození nárazy apod. P i nízkých provozních teplotách 

plasty k ehnou, tudí  je nutné zohled ovat i odolnosti v či změnám teplot. Je 

nutné vybírat správný druh plast  a omezit pou ití více druh  najednou vzhledem 

k teplotě, tlaku a rozdílné teplotní rozta nosti. 

 

Tabulka 1. P ehled pou ívaných materiál  k výrobě potrubí 

ůázev materiálu OZN. Pou ití 

Polyvinylchlorid neměkčený 
PVC 

studená voda (vnit ní vodovod), 
vnit ní kanalizace 

Polyvinylchlorid chlorovaný 
PVC-C 

studená voda, teplá voda (vnit ní 
vodovod) 

ůízko-hustotní polyethylen 
LD-PE studená voda (vnit ní vodovod) 

Vysoko-hustotní polyethylen 
HD-PE, IPE studená voda (vnit ní vodovod) 

Sí ovaný polyethylen 
PEX, VPE 

studená voda, teplá voda (vnit ní 
vodovod) 

Homopolymer polypropylen 
PP, PP-H studená voda (vnit ní vodovod) 

Blokový kopolymer 
polypropylen 

PPC, PP-B 
studená voda (vnit ní vodovod), 

vnit ní kanalizace 

Statický kopolymer 
polypropylen 

PPR, PP-R 
studená voda, teplá voda (vnit ní 

vodovod) 

Polybuten 
PB studená voda (vnit ní vodovod) 

 

PVC-U, tedy Polyvinylchlorid neměkčený se v současné době pou ívá pro výrobu 

trubek a tvarovek. Je t etím nejpou ívaněj ím plastem na Zemi. ůa prvních dvou 

p íčkách jsou PE a PP. PVŤ-U je v praxi je znám pod pojmem novodur. Ůěkčený 

polyvinylchlorid je znám té  jako novoplast a vyu ívá se pro výrobu polotuhých, a  

plastických výrobk . PVŤ se vyrábí extrudováním bez p íměsi regenerát . Snadná 

zpracovatelnost umo uje PVŤ zpracovávat v emi typy postup  (válcování, 

vytlačování, vakuové tvarování, vyfukování atd.). Vyu ití najde i u výroby oken, 
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dve í, podlah, st e ních krytin atd. Trubky jsou hladké a beze vé. Vyrábí se 

nejr zněj í délky a velikosti trubek a tvarovek. Tento materiál je odolný proti 

vět ině louh  a kyselin. Umo uje dlouhou ivotnost pro skladování materiálu. 

Trubky z toho materiálu mají adu vyu ití jako nap . pro pr myslová potrubí, 

zavzdu ovací potrubí odpadních systému nebo pro větrání v domácnostech. 

Z d vodu citlivosti na UV zá ení se nedoporučuje vyu ití venku. PVŤ má t ídu 

ho lavosti B-1 a je tedy samozhá ivý, co  je výhodou oproti ostatním plastovým 

trubkám, které jsou ho lavé. P i jejich ho ení vzniká chlorovodík, který m e být 

v ovzdu í p i určité koncentraci zdraví nebezpečný. P i reakci s vodní párou ve 

vzduchu tvo í koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou. ůevýhodou je, právě 

z těchto d vodu, náročná recyklace doprovázená ne ádoucími vedlej ími produkty 

spalování, které jsou toxické, karcinogenní nebo jinak kodlivé. Samotné spojování 

potrubí se provádí lepením nebo mechanicky, v dy hrdly k sobě určeným, p ičem  

je nutné pohlídat si p ítomnost gumového těsnění. Těsnění se nachází v drá ce 

uvnit  hrdla a nazývá se těsnící O-krou ek. KG je označení pro kanalizační potrubí 

ulo ené do země. Vyrábí se v barvě oran ové. Kanalizační potrubí, které není 

určeno k ukládání do země, má barvu edou. Toto potrubí se označuje jako PVŤ-HT 

a musí mít dostatečnou tlou ku stěn, aby odolalo spla kové vodě s vysokými 

teplotami. 

PVC-C je Polyvinylchlorid chlorovaný, který díky zvý enému obsahu chlóru 

získává lep í mechanické vlastnosti. Ů e obsahovat 65-6Ř % chlóru. Výroba 

trubek z tohoto materiálu je technologicky značně obtí něj í ne  z PVC-U. 

Vyznačuje se dlouhou ivotností v agresivním či korozivním prost edí s vysokým 

faktorem bezpečnosti. ťíky své odolnosti se pou ívá také na dopravu r zných 

agresivních medií, jako jsou ve keré alkálie, soli a částečně i halogeny a 

v neposlední adě, také ve keré kyseliny. ůevýhodou je jeho cena, která je oproti 

p ede lému PVŤ-U o dost vy í. Umo uje nám p epravu teplé vody, jeliko  jeho 

odolnost p esahuje 100 °Ť. Ke spojování těchto materiál  se vyu ívá lepení nebo 

mechanických spojek. PVŤ-Ť je mo né vyrobit hned několika zp soby, proto je 

lep í vyu ívat materiály od jednoho výrobce, jeliko  vlastnosti jednotlivých trubek 

se mohou li it. 
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PE, tedy polyethylen, je sice náročněj í na montá , ale vyznačuje se se lep ím 

odhlučněním a pru ností. Sná í tedy vět í náročnosti na mechanické po kození. Je 

to termoplast vznikající polymerací ethylenu. Základní surovinou pro výrobu je 

ropa. Tento materiál je opět velice odolný v či kyselinám i zásadám. Pou itelnost 

materiálu je do ř0 °Ť. Vyrábí se z něj trubky, trouby a tvarovky. Ůimo jiné také 

fólie, ozubená kola, lo iska, textilní vlákna, hračky atd. Vyrábí se ve dvou 

provedeních, jako nízko-hustotní (PE-LD) a vysoko-hustotní polyethylen (PE-HD). 

PE-Hť má vysoký stupe  krystality. Obsahuje a  ř5 % krystalického podílu. Oproti 

tomu PE-Lť obsahuje pouze do 50 % krystalického podílu. Znamená to, e má 

vysokou chemickou odolnost a odolnost proti rozpou tědl m. V praxi se m eme 

setkat s dal ími označením podle tvaru vzniklých chemických etězc . ůap íklad 

PE-Hť se nazývá lineární, tedy IPE. ůízko-hustotní PE-Lť je rozvětvený chemický 

etězec, tudí  rPE. Trubky z polyethylenu se bezpečně sva ují, jeliko  ji  dnes mají 

zaveden krytý odporový drát. Výrobci trubek dokládají minimální tlakové ztráty. 

Potrubí z PE je vhodné pro rozvody vody, plynu, kanalizace i jiných medií. Výrobci 

udávají, e i p es odli ný design tvarovek jsou schopni dodr et maximální pevnost 

spoj  a optimální pr tokové vlastnosti. Tyto potrubí se dodávají i ve 100 metrových 

délkách. Ůateriál PE-Hť velice dob e sná í teploty a p i teplotě -50 °Ť stále není 

k ehký. Pro PE potrubí je standartním spojováním sva ování. ťají se pou ít i 

mechanické spoje, zejména u netlakových rozvod  nebo p i p echodu na jiný 

materiál. Spojováním PE potrubí lepením nedoká eme zajistit dostatečnou 

pevnost. Z jednotlivých zp sob  sva ování se pro potrubí standardně pou ívá 

sva ování na tupo (čelní) nebo sva ování pomocí elektrotvarovek. Podstata 

sva ování spočívá v tom, e plasty p sobením tepla měknou, p echázejí v taveninu, 

která umo uje spojování. V této fázi musí dojít k tlaku zah átých ploch proti sobě, 

aby do lo k propojení makromolekul a vznikl tak spoj. Výchozí stav spoje je 

obnoven pozvolným ochlazováním bez jakéhokoliv urychlování. Sva ovaný spoj je 

ji  nerozebíratelný. Je to spoj o vysoké pevnosti a jeho těsnost je 100 %. ivotnost 

spoje, na rozdíl od jiných typ  spojování, je rovna ivotnosti celého potrubí. 
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Novinkou na trhu je PE-RŤ, který se vyznačuje daleko vět í odolností proti 

mechanickému po kození. Tento p edpoklad má materiál p edurčovat k výrobě 

trubek pro pokládání bez pískového lo e a pro bezvýkopové pokládky potrubí. 

 

 

Obrázek 1.2.4 Ukázka sva ování plynovodního potrubí natupo 

 

Polypropylen PP, je homopolymer (PP-H) a je jedním ze t í pou ívaných 

materiál  na potrubí. Vyu ití se nachází v několika odvětvích jako je stavebnictví, 

potraviná ský pr mysl, textilní pr mysl či vybavení laborato í apod. ťále se díky 

své nízké hustotě a hmotnosti pou ívá pro výrobu lan nebo na izolaci elektrických 

kabel . P i porovnání s polyethylenem je materiál značně tu í a tě ce ohebný. P i 

ni ích teplotách jako jsou +5 °Ť je ji  materiál náchylný na mikrotrhliny. Tímto se 

stává problém s manipulací p i nízkých teplotách. Potrubí nesnese teplotní zatí ení 

p eva ující 40 °Ť. Spojuje se tupým sva ováním, polyfúzním sva ováním nebo 

mechanickými spojkami. V ojedinělých p ípadech se vyu ívá sva ování pomocí 

infračervených paprsk . PP byl nejpou ívaněj í materiál na začátku 90. let. ťnes ji  

méně vyu íván. ťnes vyu ití u vnit ních kanalizací. Z pravidla celý systém vnit ní 

kanalizace od úrovně terénu v nejni ím podla í a  po st echu. ůejpou ívaněj í 
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tento systém je PP-HT edé barvy. Systém spojení je mechanický p es hrdlové 

spoje. Ka dý spoj obsahuje těsnící O-krou ek z pry ového materiálu.  

 

Blokový kopolymer PP-B se skládá z 20-30 % ethylenu. Toto slo ení dodává 

materiálu vět í hou evnatost a ohebnost. Ůá ni í tvrdost a beztlakovou teplotní 

odolnost ne  PP-H. Potrubí z tohoto materiálu se pou ívá pro vnit ní kanalizaci a 

rozvody studené vody. 

Kopolymer, tedy PP-R má výrazně ni í hou evnatost a rázovou odolnost ne  

PP-B. ůicméně tyto hodnoty jsou nepatrně vy í ne  u PP-H. Beztlaková teplotní 

odolnost je p es 100 °Ť. Spoje se provádějí tupým nebo polyfúzním sva ováním. 

V ojedinělých p ípadech se vyu ívá mechanického spojování pomocí spojek. 

V současné domě je to jeden z nejvíce vyu ívaných materiál  v sanitární technice, 

z d vodu velmi dobré tlakové odolnosti i p i vy ích teplotách. Vyu ívá se 

k dopravě teplé i studené vody. ťále se pou ívají pro podlahové nebo úst ední 

vytápění. Pou ívá se i v jiných odvětvích na rozvody vzduchu nebo nap íklad 

v zemědělství. Opět nám nízká hmotnost a snadná zpracovatelnost zaručuje 

rychlou, snadnou a bezpečnou montá . Potrubí z těchto materiál  se vyrábí 

v r zných dimenzích a v r zných tlakových adách pro rozdílná pou ití. Tyto trubky 

je mo né pokládat s malým i velkým p ekrytím. ťíky hladkosti stěn m eme trubky 

ukládat v minimálních sklonech. Ůateriál vydr í vysokotlaké či tění a  do tlaku 340 

bar. Trubky z tohoto materiálu mají vysokou kruhovou tuhost (a  10 kPa). Také 

rázovou a podélnou tuhost. A jsou odolné proti otěru. 

Polybuten, PB je také dal ím materiálem, ze kterého se vyrábí potrubí. Po ití 

toho materiálu pro výrobu potrubí se objevilo ji  v roce 1965. Značí se PB a pat í 

mezi nejnověj í plasty. Ůateriál je velmi dob e ohebný, odolný v či tvorbě trhlinek, 

pevný, k ehne a  p i teplotě okolo -1ř °Ť. Tlaková teplotní odolnost se udr uje 

je tě okolo teploty +95 °Ť. Beztlaková teplotní odolnost dokonce p esahuje a  100 

°Ť. ťíky velice dobrým mechanickým vlastnostem je mo né znatelně zmen it 

tlou ku stěn potrubí, ne  jaká je nutná u ostatních materiál . Jako u vět iny 

ostatních plastových materiál  dochází ke spojování mechanickému nebo 

sva ováním. Sva ován probíhá, jak polyfúzní, tak tupými sváry. Tento materiál má 
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za nevýhodu vysokou po izovací cenu. Stěny trubek jsou odolné v či usazování 

jakýkoliv nečistot a vodního kamene. Jejich ivotnost výrazně p evy uje 50 let. 

ůejčastěj ím vyu itím je ji  vý e zmíněné podlahové topení. Za d vodem stojí 

obrovská ohebnost a p izp sobivost materiálu. Umo ují umístění podlahového 

topení do stísněných prostor , jako jsou toalety a koupelny. Dneska se Trubky 

skládají z více vrstev, jejich  součástí je také kyslíková bariéra. Pokládka trubek 

probíhá nejčastěji do p edem rozmístěných a upevněných nopových desek, 

pop ípadě na tepelnou izolaci za pomocí plastových spojek s trny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.2.5 Kanalizační potrubí PVŤ- KG  Obrázek 1.2.6 Odpadní trubka PP-HT 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.2.Ř Ukázky vodovodních trubek PP-R a jejich ohebnost 
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A.1.3 Tvarovky 

V echny zmíněné druhy materiálu pro výrobu potrubí se ji  z minulosti vyrábí 

s p íslu nými tvarovkami. Tvarovky umo ují napojení potrubí jak stejných výrobc  

a materiál , tak mnohdy i od výrobc  rozdílných. Ůnoho výrobc  se soust edilo na 

vyrábění tvarovek pro mo nost dopojení, právě na jiné materiály. Tato situace 

nastává nap íklad p i rekonstrukcích byt , u kterých se mění jen části stoupacího 

potrubí. Bohu el nelze vytvo it takové mno ství tvarovek, aby pokrylo v echny 

situace p i takovýchto rekonstrukcích. V těchto p ípadech se nachází e ení díky 

ikovnosti emeslník  a p izp sobení dané stoupačky na napojení nového potrubí. 

ůásledně je pot eba ádně o et it bývalé potrubí pat ičným pry ovým tmelem a 

zajistit vodotěsnost. 

ůa trhu jsou dostupné r zné druhy tvarovek. Pat í mezi ně redukce, odbočky, 

rozdvojky, zátky, p ivzdu ovací ventily, zpětné klapky apod. ťnes se dodávají celé 

revizní či kanalizační achty. Jejich usazení je jednoduché a výhodou je variabilita 

vý ek. Usazují se na vyrovnaný beton, do kterého se také kotví, pop ípadě 

obbetonovávají. ťodávají se i s p íslu ným plastovým víkem. ťno achty m e 

tvo it soutok a  několika potrubí. achty mohou být malé, nepr lezné se zvlněnou 

achtovou rourou. ůebo i achty pr lezné se zabudovaným eb íkem. ťále se dnes 

trhu ji  bě ně vyskytují achty obsahující tvarovku se zpětnou klapou. Ůnohdy 

mívají takové achty i hliníkovou teleskopickou tyč na ovládání klapky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.3.1 R zné revizní achty 9 Obrázek 1.3.2 Revizní achta se 
zpětnou klapkou 
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ťal í zajímavou tvarovou na trhu jsou tvarovky Sovent. Tyto tvarovky vyrábí z PE 

firma Geberit. Ůají za účel p ekonávat p etlak v kanalizaci u vý kových budov. 

Zárove  toto potrubí eliminuje pot ebu větracích potrubí a zvedá pr točnost. ťíky 

eliminaci větracích potrubí sni uje i finanční náročnost pro výstavby vysokých 

budov. Tato finanční úspora se projevuje nejen ve zmen ení počtu pot ebných 

trubek, ale také v mo nosti zmen ení instalačních achet. Umo uje pou ití 

velikosti potrubí ťů 100 a  ťů 150. Výroba tvarovek vznikla na základě zamezení 

vysátí vody ze za izovacích p edmět  p ipojených vý e ke svodnému potrubí. 

Pou itím odbočky Sovent nedochází k vodnímu „ puntu“ vytvá ející podtlak 

v potrubí. Tato tvarovka toti  odděluje v okam iku napojení vodu proudící ve 

stoupacím potrubí, od vody p itékající z p ipojovacího potrubí. Vzniká takzvaná 

kompenzace tlaku. Tvarovka Sovent umo uje rychlost proudění a  12 l/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.3.3 Ukázka soutoku kapalin ve Tvarovce Sovent 
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Obrázek 1.3.4 Sovent systém GEBERIT 
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Závěr 

P i psaní této práce mě p ekvapilo, e dochované údaje o historii kanalizace jsou 

velice chabé. Budování toalet a kanalizací vypuklo, a  v době, kdy se lidé nemohli 

vypo ádat s morem a dal ími nemocemi. O mnoho let později, po pouhých 

odpadních jámách a suchých záchodech, se dostáváme a  K moderněj ímu 

vypo ádání se s odpadem. Brno bylo, hned po Praze, velice aktuální v pokroku 

ohledně výstavby kanalizací. ůejrychlej í a nejpokrokověj í zemí v tomhle odvětví 

byla Anglie. 

Pr ezem dějin se dostáváme p es r zné materiály, jako jsou kamenina, ocel, 

litina apod., a  po novodobý plast. Známe mnoho typ  plast  a jeho vyu ití je 

opravdu obrovské. Práce se zamě uje primárně na kanalizaci, av ak v kapitole 

věnované právě plast m se věnuji rozdělení druh  plastu jako takových. Jedná se o 

rozdělení dle typu výroby plastového materiálu. Věnoval jsem se tedy částečně 

ujasnění rozdíl  druhu plastových slitin a na co se vyu ívají. 

V poslední části práce se věnuji výrobk m z p edem zmíněného plastu, kterým 

se ve zdravotechnice íká „Tvarovky“. Ťílem poslední kapitoly bylo vylíčit 

rozmanitosti a mo nosti vyu ití tohoto materiálu. Ůáme nespočet druh , barev a 

tvar  těchto tvarovek. Jsou to plastové kusy zapadající p esně na daný rozměr 

potrubí, je  nám usnad ují, či v bec umo ují onu funkci. Jedná se nap íklad o 

čistící kusy, zpětné klapky, p ivzdu ovací ventily, zátky apod. 
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B  VÝPOČTOVÁ ČÁST  
 

B.1 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ  A KONCEPČNÍM 
 ŘEŠENÍM INSTALACÍ V CELÉ BUDOVĚ  A JEJICH NAPOJENÍM NA  SÍTĚ 
PRO VEŘEJNOU POTŘEBU  

 
B.1.1   BILANCE POTŘEBY VODY  

 

  V penzionu o dvou nadzemních a jednom podzemním podla í se v  1. 

nadzemním podla í nachází společenské prostory, kuchy  a pokoj pro 4 osoby. Ve 
druhém nadzemním podla í se nachází 3 pokoje, p ičem  ka dý má vlastní 
koupelnu a WC. Pokoj je pro 4 osoby. V podzemním podla í se nachází gará e, 
klubovna a technická místnost. Celkem se v penzionu nachází ubytování pro 16 
osob. Hodnota roční pot eby vody pro pokoje s mstní p ípravou teplé vody je dle 
sbírky zákon  č.4ř/2014 45 m3/l ko/rok.  

 

Specifická pot eba vody  
 

Specifická pot eba vody - q   

 

q = roční pot eba vody / počet provozních dn  v roce 45/365 = 0,123 m3/os./den  

q = 123 l/os./den  

 

Pr měrná denní pot eba vody  

Qp = q x n = 123 x 16 = 1 968 l/den = 1,968 m3/den  

q – specifická denní pot eba vody na měrnou jednotku; q = 123 l/ob./den  

n – počet měrných jednotek   
 

Ůaximální denní pot eba vody  

Qm = Qp x kd = 1 968 x 1,5 = 2 952 l/den = 2,952 m3/den  

kd – koeficient denní nerovnoměrnosti; kd = 1,25 - 1,5  

 

Ůaximální hodinová pot eba vody  
 

Qh = 
     x kh = 

         x 1,8= 258,3 l/hod  

 

Kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti; Kh = 1,8 – 2,1  
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Roční pot eba vody  
Qr = Qp x d = 1,968 x 365 = 718,32 m3/rok  

d – počet provozních dn  budovy  

Qr = 35 x n = 35 x 16 = 560 m3/rok  

n – počet měrných jednotek  
 

B.1.2  BILANCE POTŘEBY TEPLÉ VODY  

 

Pr měrná denní pot eba teplé vody  
 

QpT = q x n = 123 x 16= 1 968 l/den   

q – specifická denní pot eba teplé vody na měrnou jednotku; q = 123 l/ob./den  

n – počet měrných jednotek   
 
B.1.3  BILANCE ODTOKU ODPADNÍCH VOD  

 

Pr měrný denní odtok spla kové vody  
 

Qpo = q x n = 123 x 16 = 1 968 l/den   

q – specifická produkce odpadních vod na měrnou jednotku; q = 123 l/ob./den dle   

ČSů Ř5 6402  
n – celkový počet měrných jednotek  
 

Ůaximální denní odtok spla kové vody  
 

Qmo = Qp x kd = 1 968 x 1,5 = 2 952 l/den = 2,95 m3/den  

kd – koeficient denní nerovnoměrnosti; kd = 1,25 - 1,5  

 

Ůaximální hodinový odtok spla kové vody  
 

Qho = 
     x kh = 

         x 7,2 = 885,6l/hod  

 

Kh – koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti; Kh = 7,2 (16 EO)  

  

Tabulka 1.1: Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti 
 

p ipojení 
obyvatelé 

30 40 50 75 100 300 400 500 

k h 7,2 6,9 6,7 6,3 5,9 4,4 3,5 2,6 
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Roční odtok spla kové vody  
 

Qro = Qp x d = 1 968 x 365 = 718 320 l/rok = 718,32 m3/ rok  

d – počet provozních dn  budovy  
 

Poznámka:   
  Bilance pot eby vody a bilance odtoku odpadních vod spolu 

nekorespondují, jeliko  pro výpočet pot eby vody byla vzata hodnota 45 

m3/l ko/rok dle vyhlá ky č. 48/2014 Sb. ůa základě této hodnoty byla stanovena 

specifická pot eba vody 96 l/ob./den.  

 

B.1.4  BILANCE ODTOKU SRÁŽKOVÝCH VOD  
 

Součinitel odtoku de ových vod (nepropustná vrstva) – c = 1,0  

Odvod ovaná plocha – A = 344,28 m2  

Redukovaná plocha – Ared = A x c = 344,28 x 1,0 = 344,28 m2  

ťlouhodobý srá kový úhrn – Slezská Harta - h = 689 mm/rok  

 

Roční odtok srá kové vody  
 

Qr = Ared x h = 344,28 x 0,689 = 237,2 m3/ rok  

 
B.1.5   VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT BUDOVY – OBÁLKOVÁ METODA  

Charakteristika budovy  

 

Objem budovy V – vněj í objem vytápěné zóny budovy, 
nezahrnuje lod ie, ímsy, atiky a základy  
Ťelková plocha A – součet vněj ích ploch ochlazovaných 

konstrukcí, ohraničujících objem budovy  

Objemový faktor tvaru budovy A/V  

1 569,225 m3 

 

628,815 m2 

 

 

0,4 

P eva ující vnit ní teplota v otopném období θim  

Vněj í návrhová teplota v zimním období θe  

20°Ť  

-18°Ť  

Tabulka 1.2: Charakteristika budovy 
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Ťelková měrná ztráta prostupem  
 

 Aj Uj bj HTI 

m2 W/(m2K)  W/K 

Vněj í stěny 195,8 0,3 1,0 58,74 

Vstupní dve e 5,53 1,7 1,0 8,3 

St echa 344,28 0,24 1,0 82,63 

Okna 83,21 1,5 1,0 124,82 

Podlaha na zemině 196 0,45 0,49 43,22 

Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi  

A = ∑Aj = 

824,82 

 

ΔUtbm=0,05  41,24 

Celkem    ∑ = 358,95 
Tabulka 1.3: Ťelková měrná ztráta prostupem tepla 

 

HT = ∑ HTI + HTᴪ,X  = ∑(Aj x  Uj x bj) + A x  ΔUtbm  =  358,95 W/K  

HTI – měrná ztráta prostupem tepla [W/Kž   

A – plocha [m2]  

U – součinitel prostupu tepla [W/(m2k)]  

b – redukční činitel [-]  

HTᴪ,X– měrná ztráta prostupem u místa tepelné vazby a mostu [W/Kž  

∆Utbm – celkový pr měrný vliv tepelných vazeb mezi konstrukcemi [W/(m2k)]  

 

Ťelková ztráta prostupem  
 

QTi = HT x (θim – θe) = 358,95 x (20+18) = 13,64 KW  

 

 

Ztráta větráním (p irozené)  
 

Zjednodu ený vzduchový objem budovy  
 

Va = 0,8 x Vb = 0,8 x 1 569,225 = 1 255 m3  

 

Objemový tok větracího vzduchu z hygienických po adavk   
 

Vih = n x Va = 0,5 x 1 225 = 627,69 m3  

 

Číslo výměny vzduchu  
 

n = 0,3 - 0,6 = 0,5  
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Ztráta větráním  
 

QVi = 0,34 x Vih x (θim – θe) = 0,34 x 627,69 x (20 +18) = 8,110 KW  

 

Ťelková p edbě ná tepelná ztráta budovy  
 

Qz = QTI + QVi = 13,6 + 8,110 = 21,71 KW  

 

 

Návrh kotle nebyl obsahem práce. ťle profese vytápění byl navr en Dakon DOR 

5N 25 Automat kotel na tuhá paliva. V kombinaci s kotlem na tuhá paliva bude 

nep ímotopný zásobník. 

 

ůávrh zásobníku 

 Vytí ení pot eby teplé vody v časových rozmezích 

7 – 9 h = 20% 

9 – 11 h = 5% 

16 – 18 h = 30% 

19 – 23 h = 45% 

 

ťenní pot eba teplé vody 

 

V2P = 16 os. x 0,06 + 2 x 0,02 

V2P = 1 m3 

 

0,06 a 0,02 – spot eba vody [m3] 

2 – plocha úklidu [m2] 

 

Odebrané teplo  

Q2t = 1,163 x V2P x (t2 – t1) 

Q2t = 1,163 x 1 x (55 – 10) 

Q2t = 52,34 kWh 
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Teplo ztracené (24 h cirkulace) 

Q2z = Q2t x z = 52,34 x 0,5 = 26,17 kWh 

 

Teplo celkem 

Q2p = Q2t + Q2z = 52,34 + 26,17 = 78,51 kWh  

 

 

7 – 9 h = 20%  10,45 kWh (teplo odebrané) 15,7 kWh(teplo celkem) 

9 – 11 h = 5%  2,62 kWh    3,93 kWh 

16 – 18 h = 30% 15,7 kWh    23,55 kWh 

19 – 23 h = 45% 23,55 kWh    35,33 kWh 

 

K ivka odběru tepla ze zásobníku a dodávky tepla do zásobníku 

 

Graf 1.1.: K ivka odběru a dodávky tepla z a do zásobníku  
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Velikost zásobníku 

Vz = ΔQmax / (1,163 x Δt) = 23,96 / (1,163 x 45) 

Vz = 0,46 m3 

Jmenovitý výkon oh evu 

Q1n = (Q1 / t)max = 80,67 / 24 

Q1n = 3,36 kW 

 

Pot ebná teplosměnná plocha (ř0/60) 

Δt = [(T1 – t2) – (T2 – t1)] / [ ln ((T1 – t2) / (T2 – t1)) 

Δt = [(ř0 – 55) – (60 – 10)] / [ ln ((80 – 55) / (60 – 10)) 

Δt = 36,2 °Ť 

 

A = (Q1n x 103) / (U x Δt) = 3,36 x 103 / (420 x 36,2) 

A = 0,23 m2 

U – součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy (pro teplo vodu cca 420 Wm2/K 

 

 

ůa základě vypočtených údaj  navrhuji ůep ímotopný zásobník OKŤ NTR/BP o 

objemu 500 litr  s mo ností elektrického doh evu v p ípadě letního období. 
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B.2  VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM ROZPRACOVÁNÍM 
 KANALIZACE A VODOVODU  

 
 
B.2.1 KANALIZACE  

 

B.2.1.1  DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
 

ČSů Eů 12056- 2 – Vnit ní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2:   

Odvádění spla kových odpadních vod – ůavrhování a výpočet   

ČSů Ř5 6Ř60 Vnit ní kanalizace  

  

Pr tok spla kových vod   

Qww = K x    Σ DU    [l/s]  

K – součinitel odtoku [l0,5/s0,5]  

Bytové domy – K = 0,5 [l0,5/s0,5] 

Σ DU  - součet výpočtových odtok  [l/sž  

Ťelkový pr tok spla kových vod   

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

Qww – pr tok spla kových vod [l/sž  
Qc – trvalý pr tok, který trvá déle ne  5 min stanovený individuálně nebo   
od za izovacích p edmět  s hromadným a nárazovým pou íváním [l/sž  

Qc = z x Σ DU [l/s]  

z – součinitel teoretického zdr ení odtoku v za izovacích p edmětech 

Σ DU  - součet výpočtových odtok  [l/sž  

Qp – čerpaný pr tok [l/sž  

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

Qtot = Qww + 0 + 0 = Qww [l/s]  
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Tabulka 1.4.: Výpočtové odtoky ťU jednotlivých za izovacích potrubí [34ž 
 

Za izovací p edmět  Výpočtový odtok ťU [l/sž  DN 

Umývátko 0,3 40 

Umyvadlo  0,5 40 

Vana 0,8 50 

Kuchy ský d ez 0,8 50 

Automatická pračka 0,8 50 

Záchodová mísa  2,5 100 

Keramická výlevka  2,5 100 

Podlahová vpus  DN 

100 

2,0 100 

 

 Potrubí od jednoho za izovacího p edmětu se navrhuje podle tabulky 1. 2.   

Číslování úsek  viz schéma spla kové kanalizace – rozvinutý ez  

 

 

Pr tok spla kových vod p ipojovacího a odpadního potrubí  

 

POTRUBÍ K1 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: U  

Qww1 -> DU = 0,5 l/s -> DN/OD 50  

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: WC  

Qww2 -> DU = 2,5 l/s -> DN/OD 110 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: U + WC  

Qww3 = K x       = 0,5 x         = 0,79 l/s -> 0,8 l/s -> DN/OD 110  

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: U + WŤ + U + WŤ 

Qww4 = K x       = 0,5 x                  = 1,22 l/s -> DN/OD 110  

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: SM 

Qww5 -> DU = 0,6 l/s -> DN/OD 50  

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: SM + SM 

Qww6 = K x       = 0,5 x          = 0,55 l/s -> DN/OD 50 

Odpadní potrubí s odvětráním 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: U + WC + U + WC + SM + SM 

Qww7= K x = 0,5 x       = 0,5x                    = 1,34l/s -> DN/OD 110  
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POTRUBÍ K2 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: ťJ 
Qww8 -> DU = 0,8 l/s -> DN/OD 50  

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: MN 

Qww9 -> DU = 0,8 l/s -> DN/OD 50  

Odpadní potrubí bez odvětrání 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: DJ + MN  

Qww10 = K x       = 0,5 x        = 0,63 l/s -> DN/OD 50  

 

POTRUBÍ K3 

 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: U 

Qww11  -> DU = 0,5 l/s -> DN/OD 50 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: WC 

Qww12  -> DU = 2,5 l/s -> DN/OD 110  

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: WŤ + U 

Qww13 = K x       = 0,5 x          = 0,87 l/s -> DN/OD 110 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: SŮ 

Qww14  -> DU = 0,6 l/s -> DN/OD 50  

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: U 

Qww15  -> DU = 0,3 l/s -> DN/OD 40 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: WŤ + U 

Qww16 = K x       = 0,5 x          = 0,84 l/s -> DN/OD 110 

Odpadní potrubí s odvětráním 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: WŤ + U + SŮ + WŤ + U 

Qww17 = K x       = 0,5 x                    = 1,26 l/s -> DN/OD 110 
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POTRUBÍ K4 

 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: WŤ 

Qww18  -> DU = 2,5 l/s -> DN/OD 110  

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: B 

Qww19  -> DU = 0,5 l/s -> DN/OD 50  

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: WŤ + B 

Qww20  -> = K x       = 0,5 x          = 0,87 l/s -> DN/OD 110 

 

POTRUBÍ K5 

 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: U 

Qww21  -> DU = 0,5 l/s -> DN/OD 50  

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: SŮ 

Qww22  -> DU = 0,6 l/s -> DN/OD 50  

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: U + SŮ 

Qww23  -> = K x       = 0,5 x          = 0,52 l/s -> DN/OD 70 

 

POTRUBÍ K4 + K5 

 

Odpadní potrubí s odvětráním 

 

ZA IZOVAŤÍ P EťŮĚTY: U + SŮ + WŤ + B 

Qww24  -> = K x       = 0,5 x                  = 1,01 l/s -> DN/OD 110 

 

P ipojovací i odpadní potrubí bude provedeno z PP HT. 
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Pr tok spla kových vod svodného potrubí  
Stupe  plnění Ř0%  
Stanovení pr měru svodného podle tabulky 1. 3  
Číslování úsek  viz schéma spla kové a de ové kanalizace – p dorys základ   
  

Tabulka 1.5.: Hydraulické kapacity Qmax p i stupni plnění Ř0 % [13ž 

Sklon DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 

J 

% 

Qmax 

l/s 

v 

m/s 

 

Qmax 

l/s 

 

v 

m/s 

Qmax 

l/s 

 

v 

m/s 

Qmax 

l/s 

 

v 

m/s 

 

1,0 4,2 0,8 6,8 0,9 12,8 1,0 23,7 1,2 

1,5 5,1 1,0 8,3 1,1 15,7 1,3  29,1 1,5 

2,0 5,9 1,1 9,6 1,2 18,2 1,5 33,6 1,7 

2,5 6,7 1,2 10,8 1,4 20,3 1,6 37,6 1,9 

3,0 7,3 1,3 11,8 1,5 22,3 1,8 41,2 2,1 

3,5 7,9 1,5 12,8 1,6 24,1 1,9 44,5 2,2 

4,0 8,4 1,6 13,7 1,8 25,8 2,1 47,6 2,4 

4,5 8,9 1,7 14,5 1,9 27,3 2,2 50,5 2,5 

5,0 9,4 1,7 15,3 2,0 28,8 2,3 53,3 2,7 

 

Qwwk1->Qww7= 1,64l/s, SKLON 3% ->DN/OD 110  

Qwwk2->Qww10 =2,5l/s, SKLON 3% ->DN/OD 110  

Qwwk12=K x=0,5 x      =0,5x                         =1,5l/s, SKLON 3%, -> 

DN/OD 110  

Qwwk3->Qww58=1,26l/s , SKLON 2% -> DN/OD 110  

Qwwk45->Qww85=1,01l/s , SKLON 4% -> DN/OD 110  

Qwwk345=K x = 0,5 x       = 0,5x                       =1,6l/s ->2,5 l/s->DN/OD 

110, SKLON 4%,   

QwwC= K x = 0,5 x       = 0,5x                             =2,28l/s->DN/OD 

110, SKLON 2%,   

 

Qtot = 2,28 + 0 + 0 = 2,5 [l/s]  

 

Svodné potrubí bude provedeno z PVŤ KG. Ťelkový pr tok spla kových vod do 
spla kové kanalizační sítě činí 2,5 l/s. Byla navr ena spla ková kanalizační 
p ípojka pr měr 160 – PVC KG. 
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B.2.1.2  DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
 

ČSů Eů 12056- 3 – Vnit ní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění 
de ových vod ze st ech – ůavrhování a výpočet  
ČSů Ř5 6261 ťe ová kanalizace  

 

Pr tok srá kových vod odpadního potrubí  
 

Qr= i x A x C [l/s]  

i – intenzita de tě [l/(s.m2)]  

C – součinitel odtoku de ových vod [-]  
A – p dorysný pr mět odvod ované plochy [m2]   

 

Plochá st echa (sklon < 5%) s nepropustnou horní vrstvou; C = 1,0 i = 0,03 l/(s.m2) 

Zpevněná komunikace do gará e (sklon >5%) s dla bou s pískovými spárami;  
C= 1 

i = 0,05 

 

Odvodnění st echy A (344,3 m2)                                                               

Pr tok svodným potrubím                                                     
ůavrhuji potrubí PVŤ KG 160 
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B.2.1.3  DIMENZOVÁNÍ VSAKOVACÍ NÁDRŽE  
 

Podle ČSů Ř5 6Ř60. Stanovení retenčního objemu retenční srá kové nádr e:  
 

Vvz = 0,001 x hd x (Ared + Avz) – 1/f x kv x Avsak x tc  x 60 [m3] 

  

hd – návrhový úhrn srá kek [mmž podle tabulky 1. 5 nebo p esněj ích 
hydrologických údaj   

pro stanovenou periodicitu p a dobu trvání srá ky tc  

Ared – redukovaný p dorysný pr mět odvod ované plochy [m2]   

Avsak – vsakovací plocha vsakovacího za ízení, tedy plocha propustního dna 
vsakovacího za ízení [m2]   

Avz – Plocha hladiny vsakovacího za ízení (uva uje se pouze u povrchových 
vsakovacích za zení)   

f – součinitel bezpečnosti vsaku (f – min 2)  

kv - koeficient vsaku (m/s) uvedený ve výstupech geologického pr zkumu pro 
vsakování 

tc - doba trvání srá ky (min) stanovené návrhové periodicity p (tab. 1.6) 

 

Ared = ∑ A x C   
 

A – je p dorysný pr mět odvod ované plochy [m2]; A = 344,3 m2 

C – součinitel odtoku srá kových vod podle tabulky; C = 1 (nepropustná st echa se 
sklonem nad 5%)  

 

Ared = 344,3 x 1 = 344,3 m2  

  

Avsak = (0,01 a  0,03) x Ared [m
2]   

Avsak = 10,3 m2 
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Doba 

trvání 
srá ky 
[min] 

ůávrhový 
úhrn 

srá ek 
[mm] 

Výpočet retenčního objemu vsakovací nádr e       
Vvz = 0,001 x hd x (Ared + Avz) – 1/f x kv x Avsak  x tc  

x 60 

Vvz [m3] 

5 12 0,001*12*(344,3 + 0) - 1/2*10-5*10,33*5*60 3,98 

10 18   5,89 

15 21   6,77 

20 23   7,30 

30 25   7,68 

40 27   8,06 

60 29   8,13 

120 35   8,33 

240 39   5,99 

360 44   3,99 

480 49   2,00 

 Tabulka 1.6: Výpočet retenčního objemu vsakovací nádr e 

 

U vsakovacích za ízení vyplněných těrkem nebo prefabrikovanými bloky je 
retenční objem vsakovacího za ízení objemem pór  nebo retenčního prostoru v 
blocích. Ťelkový objem vsakovacího za ízení W (m3) se potom stanoví podle vztahu: 

 

W = Vvz / m 

 

Vvz – retenční objem vsakovacích za ízení 
m - pórovitost nebo retenční schopnost vsakovacího za ízení 
 

Pórovitost hrubého písku nebo těrku (zrnitosti 2 mm a  20 mm) m = 0,3. 

Retenční schopnost vsakovacího za ízení sestaveného z prefabrikovaných blok  
stanoví jejich výrobce. 

 

W = 8,33/0,3 = 27,77 m3 

 

ťoba prázdnění vsakovacího za ízení 
 

Tpr = Vvz / Qvsak [s] 

 

Vvz - je největ í vypočtený retenční objem (návrhový objem) vsakovacího za ízení 
[m3] 

Qvsak – vsakovaný odtok [m3] 

 

Qvsak = 1/f x kv x Avsak [m
3/s] 

 

Qvsak  = ½ x 10-5 x 10,3 

Qvsak = 5,15 x 10-4 m3/s 
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Tpr = Vvz / Qvsak 

 

Tpr = 8,33 / 5,15x10-5 

Tpr = 16174,76 s = 4,5 h 

 

ťoba prázdnění vsakovacího za ízení nemá p ekročit Ř2 h. VYHOVUJE 

 

ůávrh za ízení 
 

Jako vhodný systém pro akumulaci a zasakování de ových (srá kových) vod 
navrhuji systém AS-KREŤHT. Jedná se o vsakovací bloky společnosti ASIO. Rozměry 

jednoho bloku jsou 2,3 x 0,81 x 1,3 m (D x V x ). Jeden blok má čistý objem 1600 
litr  a hmotnost 32 kg. Pro danou situaci navrhuji 1 ks AS KRECHT – T 1600 st ední 
tunel a 6 ks AS KRECHT – T 100 SE / 100 E (počáteční a koncová čela). 
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Schéma základ  a trubních vedení 
 

 

 
Schéma 2.1: Schéma základ  a trubních vedení 
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Tabulka 1.7.: ůávrhová periodicita srá ek pro dimenzování vsakovacích srá kových nádr í [34ž 

Riziko p i p eplnění retenční srá kové 
nádr e 

ůávrhová 
periodicita 

srá ek 

p 

[rok-1] 

Součinitel 
stoletých srá ek 

 

w 

P i p etečení retenční de ové nádr e 
umístěné vně budovy je mo ný odtok 
srá kové vody z retenční de ové nádr e 
po povrchu terénu nebo p epadovým 
potrubím mimo budovy nebo podzemní 
dopravní za ízení.  
 

P i zpětném vzdutí v de ové kanalizaci, 
která je zaústěna do retenční de ové 
nádr e, je mo ný odtok srá kové vody z 
de ové kanalizace po povrchu terénu 
mimo budovy nebo podzemní dopravní 
za ízení.  
 

Prostory odvodněné do de ové 
kanalizace nacházející se pod hladinou 

zpětného vzdutí jsou proti  vniknutí 
vzduté vody z de ové kanalizace 
chráněny technickým opat ením podle 
ČSů Eů 12056-4 a  ČSů Ř5 6Ř60.    

0,2 1,00 

   

 

 

 
Tabulka 1.8.: ůávrhové úhrny srá ek v ČR [34ž 

Nad ořská 
výška 

 

m n. m. 

Periodicita 

srážek 

 

p 

 

rok
-1

 

Doba trvá í srážek 

tc 

min 

5 10 15 20 30 40 60  120  240  360  480  600  720 

Návrhové úhr y srážek 

hd 

mm 

Do 650 
0,2 12 18 21 23 25 27 29 35 39 44 49 50 51 

0,1 14 21 24 27 30 32 35 42 46 54 56 58 59 

Nad 650 
0,2 11 15 17 20 23 26 30 40 49 58 67 76 85 

0,1 12 17 20 22 26 30 35 46 56 67 77 87 98 
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B.2.2 VODOVOD 

 

ůávrh je proveden podle ČSů Ř5 5455 Výpočet vnit ních vodovod . 
 

Hydraulické posouzení nejnep íznivěji polo ené výtokové armatury. 

ůávrh je proveden podle ČSů Ř5 5455 Výpočet vnit ních vodovod . 

 

pdis  ≥  pminFl + ∆pe + ∆pWM + ∆pAp + ∆pRF  

pdis – dispoziční p etlak daný provozovatelem sítě;  pdis  = 400 kPa  

pminFl – min. po adovaný hydrodynamický p etlak u nejvy í výtokové armatury;   

pminFl = 100 kPa  

∆pe – vý ková tlaková ztráta; ∆pe = 73 kPa  

∆pWM – tlakové ztráty vodoměr ; ∆pWM = 8 kPa  

∆pAp - tlakové ztráty napojených za ízení; ∆pAp = 82 kPa  

∆pRF – tlakové ztráty v potrubí t ením a místními odpory; ∆pRF = 60 kPa + armatury + 

materiál = 110 kPa 

400  ≥ 100 + 73 + 8 + 82 + 110 

400  ≥ 363 -> VYHOVUJE 

 

ůa základě vypočtených údaj  navrhuji vodovodní p ípojku HDPE SDR 11 DN 40. 

 

VÝPOČET A KOMPENZACE TEPELNÉ ROZTA NOSTI POTRUBÍ VNIT NÍHO  
 VODOVODU  

 

Prodlou ení nebo zkrácení plastové trubky z PP vlivem změn teploty dle ČSů Eů 
806 - 4  

 

Výpočet změn délky trubky  
 

∆L = ∆t x α x L  [mmž 
  

∆L – délková změna [mmž  
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∆t – rozdíl teplot potrubí p i montá i a provozu nebo rozdíl teplot studené a teplé 

vody [K]  

α – součinitel tepelné rozta nosti [mm/m °Ťž dle výrobce 0,05 pro vícevrstvou 

trubku 

L – výpočtová délka (vzdálenost dvou sousedních pevných bod ) [mž 

 

Pevný bod 
Výpočtová 

délka L 

součinitel 
rozta nosti α 

Rozdíl teplot 
∆t  

ťélková 
změna ∆L 

[-] [m] [mm/m °Ťž [°Ťž [mm] 

PB1 1,2 0,05 45 2,7 

PB2 2,5 0,05 45 5,6 

PB3 2,8 0,05 45 6,3 

PB4 2,8 0,05 45 6,3 

Tabulka 1.9: Výpočet délkových změn na vodovodním potrubí 
 

B.2.2.1 NÁVRH VODOMĚRU 

 

ťomovní suchobě ný vodoměr Embra ťALF ťů32 

 

 Qmin = 125 l/h 

 Qmax = 12,5 m3/h 

 

 Posouzení na minimální pr tok: 

 Qmin <QD  

QD = 0,1 l/s = 360 l/h (nádr ka WŤ) 
125 l/h <360 l/h – vyhovuje 

  

 Posouzení na maximální pr tok 

 1,15 · QD <Qmax  

QD = 0,97 l/s = 3,5 m3/h 

 1,15 · 3,5 <12,5 m3/h 

 4,0 <12,5 m3/h – vyhovuje 

 

 Určení tlakových ztrát domovního vodoměru [kPaž 
 Pr tok:   3,5 m3/h 

 Tlaková ztráta:  8 kPa 
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Graf 1.2: K ivka 
tlakových 
ztrát 

 

 
 

 Pr tok:   2,45 m3/h 

 Tlaková ztráta:  8 kPa 

 

B.2.2.2  DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU  DLE ČSN 75 5455  

    

 

Stanovení výpočtového pr toku v p ívodním potrubí QD [l/s]: 

               
    

 QA – jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a za ízení [l/s]: 

 n – počet výtokových armatur stejného druhu 

Tlaková ztráta vlivem místních odpor  v p íslu eném úseku potrubí Δpr [kPa]:                 

 ρ – hustota vody [kg/m3],             

∑ξ – součet součinitel  místního odporu 

v – pr točná rychlost v potrubí [m/s] 

Tlaková ztráta v potrubí ΔpRF [kPa]:                 

 L – délka p íslu eného úseku potrubí [mž 

R – délková tlaková ztráta t ením v p íslu eném úseku potrubí [kPa/mž 

Δpr – tlaková ztráta vlivem místních odpor  v p íslu eném úseku potrubí [kPaž 
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STUťEůÁ VOťA   
Tabulka 2.1: ťimenzování potrubí vnit ního vodovodu SV (hlavní úsek) 
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 Tabulka 2.2: ťimenzování potrubí vnit ního vodovodu SV (ostatní úseky) 
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Výpočtové schéma dimenze studené vody 

 

 

 

 
 

 
 
Schéma 2.2: Výpočtové schéma dimenze studené vody 
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TEPLÁ VOťA 
Tabulka 2.3: ťimenzování  
potrubí  vnit ního vodovodu  
TV  (hlavní úsek) 
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Tabulka 2.4: ťimenzování potrubí vnit ního vodovodu TV (ostatní úseky) 
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Výpočtové schéma pro dimenzi teplé vody 

  

 

 

 

 
 Schéma 2.3: Výpočtové schéma dimenze teplé vody 
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CIRKULACE TEPLÉ VODY 

 
Výpočtový pr tok cirkulace teplé vody Qc v místě cirkulačního čerpadla [l/s]:                         

 qi – tepelná ztráta úseku p ívodního potrubí [l/s] 

 c – měrná teplená kapacita teplé vody [J/(kg . K)] 

∆t – rozdíl teplot vody mezi výstupem p ívodního potrubí teplé vody z oh ívače 

a jeho spojením s cirkulačním potrubím 

 ρ – hustota teplé vody v p ívodním potrubí [kg/m3] 

Výpočtový pr tok cirkulace teplé vody u rozvod  s více cirkulačními okruhy Q 

[l/s]:                        

qa, qb – tepelné ztráty jednotlivých úsek  p ívodního potrubí [W] 

Qa, Qb – výpočtové pr toky cirkulace teplé vody v jednotlivých úsecích 

p ívodního a jemu odpovídajícího cirkulačního potrubí [l/s] vzniklé 

rozdělením výpočtového pr toku cirkulace teplé vody Q z p edchozího 

úseku potrubí 

Qc – výpočtový pr tok cirkulace teplé vody [l/s] 

Tlaková ztráta vlivem místních odpor  v p íslu eném úseku potrubí Δpr[kPa]:                 

 ρ – hustota vody [kg/m3],             

∑ξ – součet součinitel  místního odporu 

v – pr točná rychlost v potrubí [m/s] 

Tlaková ztráta v potrubí ΔpRF [kPa]:                 

 L – délka p íslu eného úseku potrubí [mž 
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R – délková tlaková ztráta t ením v p íslu eném úseku potrubí [kPa/m] 

Δpr – tlaková ztráta vlivem místních odpor  v p íslu eném úseku potrubí [kPa] 

 

Tepelné ztráty p ívodního potrubí 
 
Tabulka 2.5: ťimenzování ŤV 

 
ťimenze na základě tlou ky tepelné izolace pro teplou vodu 20 mm. 

 

 

 

 ťimenzování potrubí cirkulační vody - rozvětvení pr tok  
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Výpočtové schéma pro dimenze cirkulační vody 

 

 

 

 

 

 
 
Schéma 2.4: Výpočtové schéma dimenze CV 
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ťimenzování potrubí cirkulační vody – návrh čerpadla 

 

Stanovení dopravní vý ky oběhového čerpadla [mž 

H = 0,1033 · ∆pRF                               

H = 0,1033 · Ř5,53 = 7,75 m 

Vypočítaný cirkulační pr tok [m3/h] 

Qc = 0,06 l/s = 0,216 m3/h 

∆pRF...tlakové ztráty v potrubí t ením a místními odpory 

 

Volím oběhové čerpadlo Magna3 25-120 

 

Graf 1.3: K ivka výkonu čerpadla 



  

62 

 

B.2.2.3  VÝPOČET TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ  

 

Výpočet tepelné izolace potrubí teplé vody a cirkulační vody  

Pou ité vztahy: 
 

Součinitel prostupu tepla Uo [W/mK] 

                                      

 

λt - součinitel tepelné vodivosti trubky; λt = 240 W/mK 

d - vněj í pr měr trubky [mž 

st - tlou ka stěny trubky [mž 

λiz - součinitel tep. vodivosti izolace, λiz = 0,037 W/mK 

D = d + 2 x siz [m] 

αe - součinitel p estupu tepla na vněj ím povrchu; αe = 10 W/m2K 

 
Tabulka 2.6: Ůaximální hodnoty součinitel  prostupu tepla U vzta ených na jeden metr délky [32ž 

 

ťů potrubí 10 - 15 20 - 32 40 - 65 80 - 125 150 - 200 

U [W/mK] 0,15 0,18 0,27 0,34 0,40 

 

Pro potrubí 20x2,8 mm; tl. izolace 20 + 10 mm 

                                                                                          
Uo = 0,157 < 0,18 W/mK vyhovuje 

Pro potrubí 25x3,5 mm; tl. izolace 20 + 10 mm 

                                                                                         

Uo = 0,177 < 0,18 W/mK vyhovuje 

Pro potrubí 32x4,5 mm; tl. izolace 20 + 10 mm 
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Uo = 0,176 < 0,18 W/mK vyhovuje 

 

Z p edchozích výpočt  vyplývá, e p vodní návrh jedné vrstvy tepelné izolace 

MIRELON PRO tl. 20 mm nevyhovuje. Proto budou na potrubí umístěny dvě vrstvy 

tepelné izolace v tlou kách siz = 20 + 10 mm dle výpočtu. Obě vrstvy budou v místě 

podélného spoje izolace p elepeny páskou. ťruhá vrstva izolace bude ka dého 0,5 

m sta ena stahovací sponou. 

Pro p ipojovací potrubí a potrubí bez cirkulace je navr ena tlou ka tepelné izolace 

10 mm, jako ochrana proti orosovaná potrubí. 
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C PROJEKT 

 

C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

  Zdravotně technické instalace, a p ípojky   
 

ÚVOť  

 Tato část projektu e í rozvody zdravotně technických instalací a p ípojek 
v objektu pro ubytování, který se nachází ve vesnici ůová Plá . Jedná se o 

podsklepenou stavbu s gará emi a dvěma nadzemními podla ími. Podkladem pro 
vypracování projektu byly p dorysy podla í.  
 

POT EBA VOťY  

Pr měrná denní pot eba vody  

Qp = q x n = 123 x 16 = 1 968 l/den = 1,968 m3/den  

q – specifická denní pot eba vody na měrnou jednotku; q = 123 l/ob./den  

n – počet měrných jednotek   
 

Ůaximální denní pot eba vody  

Qm = Qp x kd = 1 968 x 1,25 = 2 952 l/den = 2,952 m3/den  

kd – koeficient denní nerovnoměrnosti; kd = 1,25 - 1,5  

 

Ůaximální hodinová pot eba vody  
 

Qh = 
     x kh = 

         x 1,8= 258,3 l/hod  

 

Kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti; Kh = 1,8 – 2,1  

 

Roční pot eba vody  
 

Qr = Qp x d = 1,968 x 365 = 718,32 m3/rok  

d – počet provozních dn  budovy  

Qr = 35 x n = 35 x 16 = 560 m3/rok  

n – počet měrných jednotek  
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Pr měrná denní pot eba teplé vody  
 

QpT = q x n = 123 x 16= 1 968 l/den   

q – specifická denní pot eba teplé vody na měrnou jednotku; q = 123 l/ob./den  

n – počet měrných jednotek   
 

 
PŘÍPOJKY 

  

P ípojka spla kové kanalizace 

 Spla kové a odpaní vody budou le atými svody svedeny do nově 
vybudované ve ejné kanalizace DN 300 PVC KG. 

P ípojka bude provedena z PVŤ KG ťů 160, minimální spád 2 %. ťélka vedení 
spla kové kanalizace je 49,51 m. Kanalizace bude vedena v nezámrzné hloubce a 
to min. 0,9 m pod ÚT. Kanalizace bude polo ena z kanalizačních PVŤ hrdlových, 
těsněných na gumový krou ek, určených k podzemní pokládce, ulo ených do 
pískového lo e. Pr tok odpadních vod kanalizační p ípojkou činí 2,5 l/s. Kanalizační 
p ípojka se na spla kovou stoku napojí pomocí odbočky na potrubí. Hlavní vstupní 
achta se spadi těm od firmy PREFA bude vyhotovena z betonových skru í o 

pr měru 1000 mm a bude opat ena litinovým poklopem pr měru 600 mm. achta 
bude umístěna na soukromém pozemku p ed domem. 

 

 

Vodovodní p ípojka  

Objekt bude napojen pomocí nové vodovodní p ípojky na plánovaný ve ejný 
vodovodní ád. 

 Nová vodovodní p ípojka bude provedená z materiálu HDPE SDR 11 DN 40x5,6 

(HDPE 100 SDR 11 63x10,5). V místě napojení vodovodní p ípojky na vodovodní ad 
by p etlak vody dle provozovatele měl být mezi 0,50 a  0,55 ŮPa. Výpočtový pr tok 
vodovodní p ípojky dle ČSů Ř5 5455 je 0,97 l/s. Vodovodní p ípojka se na ve ejný 
ád napojí pomocí navrtávacího pasu s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem.  

Potrubí vodovodní p ípojky bude ulo eno na pískovém lo i o tlou ce 100 mm a 

obsypáno bude také pískem do vý ky 300 mm nad horní úrovní potrubí. Podél 
potrubí p ípojky se polo í signalizační vodič a ve vý ce 300 mm nad vrcholem 

trubky se do výkopu polo í výstra ná folie.  
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VNITŘNÍ KANALIZACE  

Spla ková kanalizace  

 Jako podklad pro navr ení, vyhotovení a odzkou ení vnit ní kanalizace slou ily  
normy ČSů Eů 12056, ČSů Ř5 6Ř60 a ČSů Eů Ř52.  

Spla ková kanalizace, která odvádí odpadní vody od za izovacích p edmět  
mimo objekt nemovitosti, bude napojena na kanalizační p ípojku vedenou do 
stoky v cestě. Pr tok odpadních vod vnit ní kanalizací ve svodném potrubí činí 2,5 

l/s. Svodná potrubí budou vedena pod podlahou 1.PP v zemi a mimo objekt 

povedou pod terénem v nezámrzné hloubce. Prostupy a drá ky v základových 
pasech budou konzultovány se statikem. ůa soukromém pozemku, v místě, kde se 
bude napojovat hlavní svodné potrubí na p ípojku, bude z ízena hlavní vstupní 
achta z betonových skru í o pr měru 1000 mm a litinovým poklopem pr měru  

600 mm.  

 ůa odpadních potrubích budou osazeny čistící tvarovky a budou volně 

p ístupné podzemním podla í. Prostup potrubí stropem bude opat en 
protipo árními man etami. Odpadní potrubí budou odvětraná a vyvedena nad 
st echu. Odpadní potrubí budou zakončena odvětrávacím nástavcem s krytem, a 
to minimálně 500 mm nad úrovní st echy. Odpadní, větrací a p ipojovací potrubí 
bude provedeno z PP (polypropylen) HT a upevní se ke stěnám pomocí kovových 
objímek s gumovou vlo kou. P ipojovací potrubí povedou v p izdívkách 
p edstěnových instalací. Pro napojení automatické pračky AP bude osazena 

zápachová uzávěrka HL 400. 

Potrubí v zemi bude vyhotoveno z PVŤ KG, bude ulo eno na pískovém lo i o 
tlou ce 100 mm a obsypáno bude také pískem do vý ky 300 mm nad horní úrovní 
potrubí.   
 

ťe ová kanalizace  

ťe ova voda bude ze st e ní roviny svedena do vsakovacích tunel  AS KREŤHT. 
ťe ová kanalizace celkové délky 119,32 m. ťe ová odpadní potrubí povedou vně 
objektu po fasádě a v úrovni terénu se opat í lapači st e ních splavenin HL 600. ťo 
vý ky 1,5 m nad úrovní terénu bude de ové odpadní potrubí vyhotoveno z litinové 
trouby a bude upevněno ke stěně nad terénem a pod hrdlem ocelovou objímkou. 
Zbytek de ového odpadního potrubí bude klempí ský výrobek. ťe ové potrubí v 
zemi bude vyhotoveno z PVC KG a bude ulo eno na pískovém lo i o tlou ce 100 
mm a obsypáno bude také pískem do vý ky 300 mm nad horní úrovní potrubí.   
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Vsakovací bloky 

Pro jímání srá kové vody je pot ebný minimální objem vsakovací nádr e 27,77 

m3. Z tohoto d vodu volím systém vsakovacích blok  z polypropylenu. Jedná se o 
soustavu tunel  od firmy ASIO. Rozměry jednoho bloku jsou 2,3 x 0,ř1 x 1,3 m (ť x 
V x ). Jeden blok má čistý objem 1600 litr  a hmotnost 32 kg. Pro danou situaci 
navrhuji 15 ks AS KRECHT – T 1600 st ední tunel a 6 ks AS KRECHT – T 100 SE / 100 

E (počáteční a koncová čela). Výrobce udává schopnost akumulace 95 – 100 % 

vyu itelného objemu. Únosnost blok  vztahuje výrobce k osobnímu automobilu ji  
p i krytí 0,5 m. Bloky budou osazeny do země a vzájemně propojeny. Rezervní 
p epad je e en povrchovým vsakováním umo něným díky p epadu p es achtu 
s m í í. ťoba úplného vyprázdnění systému je 4,5 h. Výrobce uvádí, e p ed 
vtokem do vsakovacích blok  se umístí achta do ústí také zpětné větrací potrubí 
z blok . V p íloze se nachází technický list. 

 
VNITŘNÍ VODOVOD  

Vnit ní vodovod byl navr en dle ČSů Eů ř06, ČSů Ř5 5409 a dimenzován dle 

ČSů Ř5 5455. Tlakové zkou ky a montá  vnit ního vodovodu se bude provádět dle 

ČSů Eů ř06-4, ČSů Ř5 5409. Provozování a udr ování vnit ního vodovodu bude 
prováděno dle ČSů Eů ř06-5, ČSů Ř5 5409.  

 ůapojení vnit ního vodovodu na vodovodní p ípojku pitné vody 40x5,6 

bude provedeno ve vodoměrné achtě. V plastové samonosné vodoměrné achtě 
o rozměrech 1200x900x1500mm bude umístěna vodoměrná sestava 
s vodoměrem a hlavní uzávěrem. V místě napojení vodovodní p ípojky na 
vodovodní ad by p etlak vody dle provozovatele měl být mezi 0,50 a 0,55 MPa. 

Hlavní uzávěr objektu bude osazen na p ívodním potrubí v technické místnosti 
v 1.PP. P ívodní le até potrubí bude 1 m od základ  objektu vedeno v hloubce 1,5 

m pod úrovní terénu vně objektu a bude a  nad podlahu objektu opat eno 
ochranným potrubím. ůa chodbě objektu povede le até potrubí pod stropem 1PP. 

Prostup potrubí stropem bude opat en protipo árními man etami. P ipojovací 
potrubí povedou v p izdívkách p edstěnových instalací.   

Teplá voda bude pro celý objekt p ipravována úst edně kotlem na tuhá paliva 

Dakon DOR 5N 25 Automat v kombinaci s nep ímotopným zásobníkem 

OKC NTR/BP o objemu 500 litr  s mo ností elektrického doh evu v p ípadě letního 

období. Obě za ízení jsou umístěny v 1. PP. Kotel na tuhá paliva je p ímo napojen 

na komínové těleso. 

 ůa p ívodu studené vody do tohoto oh ívače bude kromě uzávěru osazen je tě 

zpětný ventil vypou těcí ventil a pojistný ventil DN20, které jsou u  konstrukčně 
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spojeny do jednoho celku se zpětnými ventily a jsou nastavené na otevírací p etlak 
0,6 MPa.  

Potrubí v zemi bude vyhotoveno z HťPE 100 SťR 11, opat í se ochranným 
potrubím, bude ulo eno na pískovém lo i o tl. 100 mm a obsype se také pískem do 
vý ky 300 mm nad horní úrovní potrubí. Ůateriálem pro potrubí vedené uvnit  
objektu bude PPR, a bude-li volně vedené, upevní se ke stěnám pomocí kovových 

objímek s gumovou vlo kou. P i napojení r zných druh  potrubí bude vyu ito 
spojek ISO. Potrubí ze stejného plastového materiálu od jednoho výrobce budou 
sva ena. Potrubí bude od Fiber Basalt. Jako tepelná izolace na potrubí se pou ije 
návleková izolace ŮIRELOů. Le atá potrubí studené vody vedená pod stropem 

budou opat ena izolací o tlou ce 10 mm, stoupací potrubí studené vody vedená v 
instalačních achtách budou opat ena izolací o tlou ce 13 mm a p ipojovací 
potrubí studené vody a v instalačních p edstěnách budou opat ena izolací o 
tlou ce 6mm. Potrubí teplé vody budou opat ena tepelnou izolací MIRELON ve 

dvou vrstvách o tlou ce 20 + 10 mm. Obě vrstvy budou v místě podélného spoje 

izolace p elepeny páskou. ťruhá vrstva izolace bude ka dého 0,5 m sta ena 
stahovací sponou. Pro napojení výtokových armatur u van se pou ijí nástěnky 
p ipevněné ke stěně. Spojení závitové armatury s plastovým potrubím se musí 
provést pomocí p echodky s mosazným závitem. Uzavírací armatury budou tvo it 
mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu.   

 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  

Budou pou ity za izovací p edměty podle sestav, které jsou specifikované v 

legendě za izovacích p edmět . V bytech budou záchodové mísy závěsné. U 

umyvadel a d ez  budou stojánkové smě ovací baterie a baterie ve sprchových 
koutech budou nástěnné. Automatická pračka AP bude ke kanalizačnímu a 
vodovodnímu potrubí napojena p es HL 400 s výtokovým ventilem na hadici.  

Pou ity mohou být jen výtokové armatury zaji těné proti zpětnému nasátí vody 
podle ČSů Eů 1Ř1Ř a ČSů Ř5 5409.  
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ZEMNÍ PRÁCE  

 Pro p ípojky a ostatní potrubí, která budou ulo ena v zemi, se vyhloubí rýhy 
o í ce 0,ř. V místě, kde bude potrubí ulo eno na násypu, je t eba tento násyp 
p edem dob e zhutnit. P i provádění je t eba dodr et zásady bezpečnosti práce a 
výkopy se také musí ohradit a označit. P ílo ným pa ením je nutno pa it výkopy, 
které budou hlub í jak 1,5 m. Výkopek bude po dobu výstavby ulo en podél rýh a 
p ebytečná zemina odvezena na skládku. Výkopové práce v místě souběhu či 
k í ení s ostatními sítěmi se musí provádět ručně a také velice opatrně, bez pou ití 
pneumatického, bateriového nebo motorového ná adí, aby nedo lo k po kození 
sítí. P ípadnou podzemní vodu je t eba z výkop  odčerpávat. P ed zahájením 
zemních prací je nutné, aby provozovatelé v ech podzemních in enýrských sítí tyto 

sítě vytyčili. P i souběhu a k í ení s jinými sítěmi budou dodr eny vzdálenosti dle 
ČSů Ř3 6005, normy ČSů 33 2000-5-52, ČSů 33 2000-5-54, ČSů 33 2160, ČSů 33 
3301 a také podmínky provozovatel  těchto sítí. P i nesouladu polohy sítí s 
mapovými podklady od provozovatel  je nutno tento nesoulad konzultovat s 

p íslu nými provozovateli. Obna ené k í ené sítě je zapot ebí p i provádění 
zemních pracích zabezpečit proti po kození. P ed zásypem výkop  budou 
provozovatelé obna ených in enýrských sítí p izváni ke kontrole jejich stavu. O 
Kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Lo e a obsyp k í ených sítí budou 
uvedeny do p vodního stavu.  

P i provádění zemních prací je nutné dodr et ČSů Eů 1610, ČSů Eů ř05, 
na ízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb. a 3ř1/2001 Sb. a dal í p íslu né ČSů, 
dále technická pravidla GAS, podmínky provozovatel  podzemních sítí, stavebního 

a obecního či městského ú adu a musí se zajistit bezpečnost práce.  

 

 

V Brně dne 24. 5. 2018  

 

Vypracoval: Star stka Jaroslav  
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C.2  LEGEůťA ZA IZOVAŤÍŤH P EťŮĚT   
 

OZN. NA 

VÝKRESE 
POPIS SESTAVY 

POČET 
SESTAV 

U 

- UŮYVAťLO KERAŮIŤKÉ, OBťÉLůÍKOVÉ, BÍLÉ, 630x450  
- ZÁPAŤHOVÁ UZÁVĚRKA UŮYVAťLOVÁ, HRAůATÁ,     
  POŤHROŮOVAůÁ ŮOSAZ  
- ROHOVÝ VEůTIL, HRAůATÝ, POŤHROŮOVAůÝ ťů 15  
- UŮYVAťLOVÁ BATERIE, STOJÁůKOVÁ, PÁKOVÁ,  
  POŤHROŮOVAůÁ  

3 

UM 

- UŮYVAťLO KERAŮIŤKÉ, ZAOBLEůÉ, BÍLÉ, 350x270  

- ZÁPAŤHOVÁ UZÁVĚRKA UŮYVAťLOVÁ, HRAůATÁ,  
  POŤHROŮOVAůÁ ŮOSAZ  
- ROHOVÝ VEůTIL, HRAůATÝ, POŤHROŮOVAůÝ ťů 15  
- UŮYVAťLOVÁ BATERIE, STOJÁůKOVÁ, PÁKOVÁ,  
  POŤHROŮOVAůÁ  

2 

DJ 

- KUŤHY SKÝ ť EZ Z KOROZIVZťORůÉ OŤELI, 
ŤELOPLO ůÝ O  
  ROZŮĚREŤH 600 x ř00 mm, VESTAVĚůÝ ťO KUŤHY SKÉ 
LINKY S  

  OťKAPÁVAŤÍ PLOŤHOU VLEVO  
- ZÁPAŤHOVÁ UZÁVĚRKA ť EZOVÁ, PLASTOVÁ, BÍLÁ S  
  ůEREZOVÝŮ OťPAťůÍŮ VEůTILEŮ A ůEREZOVOU 
Ů Í KOU  
- ť EZOVÁ BATERIE STOJÁůKOVÁ S OTOČůÝŮ RAŮEůEŮ,  
  POŤHROŮOVAůÁ, JEťůOPÁKOVÁ  

1 

WC 

- ZÁŤHOťOVÁ ŮÍSA KOŮBIůAČůÍ, KERAŮIŤKÁ, BÍLÁ  
- S HLUBOKÝŮ SPLAŤHVÁůÍŮ, ZAťůÍ OťPAť  
- ROHOVÝ VEůTIL POŤHROŮOVAůÝ ťů 15  
- P IPOJOVAŤÍ TRUBIČKA 3/ř „x½“ ťÉLKY 300 mm  
- ŮAů ETA Ø 110 PRO ůAPOJEůÍ ůA P IPOJOVAŤÍ 
KAůALIZAČůÍ  
  POTRUBÍ    
- ZÁŤHOťOVÉ SEťÁTKO PLASTOVÉ BÍLÉ 

7 

SM 

- SPRŤHOVÁ ŮÍSA O ROZŮĚREŤH 900 X 900 mm 

- KERAŮIŤKÁ ROHOVÁ VAůIČKA S IůTEGROVAůOU VPUSTÍ  
- ZÁPAŤHOVÁ UZÁVĚRKA, PLASTOVÁ S P EPAťEŮ  
- SPRŤHOVÁ BATERIE, POŤHROŮOVAůÁ S RUČůÍ 
SPRCHOU  

- ťR ÁK RUČůÍ SPRŤHY, POŤHROŮOVAůÝ, ůÁSTĚůůÝ 

12 
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AP 

- ZÁPAŤHOVÁ UZÁVĚRKA PRO AUTOŮATIŤKOU PRAČKU  
- HL 400 POťOŮÍTKOVÁ  
- P IVZťU OVAŤÍ VEůTIL HL 903 PRO ťů 50  
- VÝTOKOVÝ POŤHROŮOVAůÝ VEůTIL ůA HAťIŤI ťů 15 
SE  

  ZPĚTůÝŮ A ZAVZťU OVAŤÍŮ VEůTILEŮ  ťLE ČSů Eů 
1717 

1 

MN 

- P ÍPRAVA PRO ŮYČKU ůÁťOBÍ: 
- ůÁSTĚůůÁ ZÁPAŤHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ŮYČKU 

- VÝTOKOVÝ VEůTIL ůÁSTĚůůÝ ůA HAťIŤI ťů15 
POŤHROŮOVAůÝ SE ZPĚTůÝŮ A P IVZťU OVAŤÍŮ 
VEůTILEŮ ťLE ČSů Eů 1Ř1Ř 

1 
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ZÁVĚR 

 

 Ťílem této bakalá ské práce bylo navrhnout vnit ní kanalizaci a vodovod 

v ubytovacím za ízení, včetně jejich napojení na in enýrské sítě v obci ůová Plá . 

ůavrhované e ení je jedno z mnoha, které je mo né pro objekt pou ít. ivotnost 

bude záviset na kvalitním provedení realizační firmy, na kvalitě pou itých materiál  

a také na správném provozním zacházení ze strany u ivatel . Abych p ispěl k vy í 

ivotnosti, tak na nap íklad pro vodovod jsem zvolil potrubí Fiber Basault, u 

kterého výrobce uvádí p ekročení pr měrné ivotnosti bě ného potrubí. 

V části A jsem popsal kanalizační potrubí. ůejprve jsem se věnoval historii vývoje 

budování kanalizačních za ízení. ťále jsem zamě il práci na historii a vývoj týkající 

se nakládání s odpady v Brně. Z minulosti p echázím do současnosti, co  vede 

k dal í části mé teoretické práce, která popisuje druhy materiál  pro výrobu 

kanalizačních potrubí. U ka dého materiálu jsem uvedl výhody a nevýhody, 

pop ípadě také instalační rozdíly. Závěrečnou část jsem věnoval tvarovkám a 

armaturám, z dnes ji  nejpou ívaněj ího materiálu, čím  je plast.  

Výpočtová část je rozdělena na dvě části, p ičem  první část je zamě ena na 

výpočty související s analýzou zadání a koncepčním e ením instalací v celé 

budově. ťruhá část obsahuje dimenzování kanalizace a vodovodu. ťále návrh 

vsakovacího za ízení. Kanalizace byla e ena tradičním zp sobem. Vodovod byl 

dimenzován p esnou metodou. ťo objektu není zaveden plyn, va ení zaji uje 

indukční varná deska s horkovzdu nou troubou a vytápí se kotlem na tuhá paliva. 

Pro p ípadný doh ev teplé vody, nap íklad v letních měsících, jsem zvolil 

stacionární nep ímotopný zásobník.  

Projekt zdravotně technických za ízení bytového domu jsem zpracoval dle 

vlastního úsudku a na základě konzultací s vedoucím v souladu s po adovanými 

normami a vyhlá kami. 
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α – součinitel tepelné rozta nosti   
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∆L – změna délky trubky  
∆pAp – tlaková ztráta napojených za ízení  
∆pe – tlaková ztráta zp sobená vý kovým rozdílem  
∆pext – tlakové ztráty ve vodovodní p ípojce a p ívodním potrubí vně budovy  
∆pF – tlaková ztráta vlivem místních odpor    
∆pint – tlakové ztráty v potrubí vodovodu uvnit  budovy  
∆pWM – tlaková ztráta vodoměr   
∆Qmax – největ í mo ný rozdíl mezi k ivkou odběru tepla ze zásobníku a k ivkou  

dodávky tepla do zásobníku  
∆t – rozdíl teplot mezi výstupem p ívodního potrubí z oh ívače a jeho spojením s 

cirkulačním potrubím   
∆t – rozdíl teplot potrubí p i montá i a provozu nebo rozdíl teplot studené a teplé 

vody   

∆Utbm – celkový pr měrný vliv tepelných vazeb mezi konstrukcemi   
Ɛ – součinitel vyjad ující nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací  
ζ – součinitel místního odporu  
Ƞr – účinnost distribuce  
θ2 – návrhová teplota teplé vody  
θ1 – návrhová teplota studené vody   
θim – p eva ující vnit ní teplota v otopném období   
θe – vněj í návrhová teplota v zimním období   
λƟ  – součinitel tepelné vodivosti materiálu trubky nebo její tepelné izolace  
ρ – hustota vody [kg/m3]  

ϕ – součinitel současnosti odběru vody z výtokových armatur a za ízení stejného 
druhu   

A – plocha  

AP – automatická pračka  
Ar – plocha hladiny retenční de ové   
Ared – redukovaná plocha  
b – redukční činitel   
c – měrná tepelná kapacita vody  
C – materiálová konstanta   
C – součinitel odtoku de ových vod  
d – počet dní otopného období  
d – počet provozních dn  budovy  
da – vněj í pr měr trubky  
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da x s – vněj í pr měr x tlou ka stěny trubky  
de – vněj í pr měr tepelné izolace  
dv – vnit ní pr měr vrstvy   
dz – vněj í pr měr vrstvy   
DJ – kuchy ský d ez  
D – počet denostup   
D – vnit ní pr měr potrubí  
DN – jmenovitá světlost  
DN/OD – jmenovitá světlost vzta ená k vněj ímu pr měru  
DU – výpočtový odtok  
e – p eru ované vytápění během noci   
EO – ekvivalentní obyvatel  
g – tíhové zrychlení [m/s2ž  
h – úhrn srá ek  
h – rozdíl vý kových úrovní [mž  
hd – návrhový úhrn srá ky   
H – nejmen í dopravní vý ka cirkulačního potrubí  
H – výh evnost zemního plynu  
HDPE – high density polyetylene   

HT – celková měrná ztráta prostupem  
HTI – měrná ztráta prostupem tepla   
HTᴪ,X – měrná ztráta prostupem u místa tepelné vazby a mostu   
i – intenzita de tě   
J – sklon  

kd – koeficient denní nerovnoměrnosti  
Kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti  
K – konstanta   

K – součinitel odtoku  
l – délka posuzovaného úseku potrubí  
L – délka trubky   
LB – délka ohybového ramene  
LU – výtoková jednotka  
m – počet druh  výtokových armatur  
n – počet  
NP – nadzemní podla í  
O – oh ívač vody 

p – periodicita   

pdis  – dispoziční p etlak  
pminFl – hydrodynamický p etlak u nejvy í výtokové armatury  
pmax  - ztráta tlaku  
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PN – jmenovitý tlak  
PPR – polypropylen  

q – specifická denní pot eba vody na měrnou jednotku  
q – tepelné ztráty jednotlivých úsek  p ívodního potrubí  
qa a qb – tepelné ztráty jednotlivých úsek  p ívodního potrubí   
qc – tepelná ztráta celého p ívodního potrubí   
qt – délková tepelná ztráta úseku p ívodního potrubí   
Q – výpočtový pr tok v p ívodním nebo cirkulačním potrubí  
QA – jmenovitý výtok  
Qa a Qb – výpočtové pr toky cirkulace teplé vody v jednotlivých úsecích p ívodního 

potrubí a jeho odpovídajícího cirkulačního potrubí   
Qc – trvalý pr tok  
QD – výpočtový pr tok  
Qh - maximální hodinová pot eba vody  
Qho – maximální hodinový odtok spla kové vody  
Qm – maximální denní pot eba vody  

Qmax – hydraulická kapacita  
Qmo – maximální denní odtok spla kové vody  
Qn – jmenovitý pr tok  
Qo – regulovaný odtok srá kových vod z retenční de ové nádr e   
Qp – čerpaný pr tok   
Qp – pr měrná denní pot eba vody  
Qpo – pr měrný denní odtok spla kové vody  
QpT – pr měrná denní pot eba teplé vody  
Qr – roční pot eba vody  
Qro – roční odtok spla kové vody  
Qskut - skutečná roční pot eba tepla pro vytápění  
Qst – stanovený odtok srá kových vod z celé nemovitosti  
QTi – celková ztráta prostupem  
Qtot - celkový pr tok spla kových vod   
QVi – ztráta větráním  
Qww – pr tok spla kových vod   
Qz – celková p edbě ná tepelná ztráta budovy  
Qz – tepelné ztráty  
Qzr – teoretická roční pot eba tepla pro vytápění  
Q1 – teplo dodané oh ívačem za čas t  
Q1n – jmenovitý tepelný výkon oh evu  
Q2p – skutečná pot eba tepla  
Q2t – teplo odebrané  
Q2z – teplo ztracené  
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R – tlakové ztráty t ením  
SV – studená voda  
tc – doba trvání srá ky  
te – výpočtová venkovní teplota  
tes – pr měrná venkovní teplota v otopném období  
ti – výpočtová vnit ní teplota  
tis – pr měrná vnit ní teplota  
TV – teplá voda  
U – součinitel prostupu tepla   
U – umyvadlo  

UM – umývátko  
v – pr točná rychlost  
V – objem budovy  

V – vpus   
Va - zjednodu ený vzduchový objem budovy  
VA – vana  

Vih – objemový tok větracího vzduchu z hygienických po adavk   
Vr – retenční objem retenční srá kové nádr e 

Vz – objem zásobníku  
V2t – pot eba teplé vody za periodu   
w – součinitel stoletých srá ek  
WC – záchodová mísa  
z – součinitel teoretického zdr ení odtoku v za izovacích p edmětech   
ZP – za izovací p edmět 
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