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1 Vodovod 

1.1 Všeobecně 

Projekt řeší kompletní rozvody vnitřního vodovodu a domovního požárního vodovodu v novostavbě 

bytového domu Nebušice, lokalita Praha-Nebušice. 

Jedná se o bytový dům se třemi nadzemními podlažími. 1.N.P. je řešeno jako plocha pro parkovaní ve 

formě garáží, sklepní kóje, úklidovou místnost a dále je zde situováno technické zázemí objektu. Ve 

zbytku nadzemních podlažích je navrženo 6 bytových jednotek. Na každé obytné poschodí připadá 

jednou byt o výměře 3+k.k. a dvakrát 2+k.k. 

Řešený objekt bude napojen vodovodní přípojkou na vodovodní řad vedený v přilehlé komunikaci. 

Přípojka a současně i venkovní část vnitřního vodovodu není předmětem řešení tohoto projektu a je 

zpracována v samostatném projektu venkovních sítí. Dále zde bude využívána užitková voda 

(přečištěná šedá voda) ke splachování WC a pro úklid společných prostor v podobě výlevky v úklidové 

místnosti.  

1.2 Úvod 

Projekt vnitřního vodovodu zahrnuje kompletní vnitřní rozvody vody pro objekt. Jedná se o rozvody 

užitkové, studené, teplé vody a její cirkulace. V budově jsou na rozvod vody připojeny následující 

zařizovací předměty: 

• klozet závěsný s vestavěnou splachovací nádržkou 

• umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií  

• sprcha s nástěnnou sprchovou baterií 

• kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií 

• výlevka s nástěnnou dřezovou baterií  

• automatická pračka 

• automatická myčka nádobí 

• výtokový ventil 

Nedílnou součástí projektu jsou i rozvody požární vody pro připojení požárních hydrantů: 

• hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25/20 (30) 

• hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19/20 (30)  

 

Podkladem pro vypracování projektu vnitřního vodovodu byly zejména výkresy stavební části objektu 

v měřítku 1:50, dokumentace k přípojkám vodovodu a kanalizace a dále firemní standardy a požadavky 
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na vybavení objektu. Dalšími podklady pro vypracování projektu byly platné legislativní podklady a 

příslušné technické normy. 

1.3 Množství potřeby pitné vody 

Bilance potřeby vody v objektu byly stanoveny dle Městských standardů vodárenských a kanalizačních 

zařízení na území hlavního města Prahy. Výpočet byl proveden pro celkový počet 6 bytový jednotek. 

Počet ekvivalentních obyvatel:     14EO 

Specifická potřeba vody:     100 l/EO 

Výpočet BD Roudnická 

Průměrná denní potřeba vody 1,4 m3/den 

Maximální denní potřeba vody 2,1 m3/den 

Maximální hodinová potřeba vody 0,183 m3/hod 

Roční spotřeba vody 511 m3/rok 

Výpočtový průtok vody 1,3 l/s 

 

Stanovení výpočtového průtoku bylo provedeno s ohledem na počet navržených zařizovacích 

předmětů, výtoků vody a hydrantových systémů dle ČSN 75 5455 (2014) Výpočet vnitřních vodovodů. 

Podrobnější výpočet je v příloze „výpočty“. 

1.4 Vnitřní vodovod 

1.4.1 Vodovodní přípojka, vodoměrná sestava 

Řešený objekt bude napojen vodovodní přípojkou z PE100 D90 SDR 11 na vodovodní řad vedený 

v přilehlé komunikaci. Přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou na hranici pozemku. 

Vodovodní přípojka není součástí této části PD a jsou zpracovány v samostatném projektu venkovních 

sítí. 

1.4.2 Rozvod vnitřního vodovodu 

Vnitřní vodovod bude bezprostředně za vodoměrnou sestavou. Prostup vodovodního potrubí na 

vstupu do objektu podlahou 1.N.P. do místnosti číslo 1.0.4 bude chráněn pomocí průchodky 

s ochranou proti vytržení. Následně rozdělen na samostatnou větev rozvodu pitné vody a větev 

rozvodu požární vody. Hlavní trasa vnitřního vodovodu pitné vody vede napříč objektem zavěšena pod 
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stropem 1.N.P., dále se větví k jednotlivým stoupacím potrubím s označením Vx. Veškeré ležaté 

potrubní rozvody budou vedeny zejména v prostoru komunikací v koordinaci s ostatními profesemi 

(VZT, ÚT, KAN, PHZ, ELEKTRO) a ve spádu min. 0,3 % směrem k místům vypouštění. Jednotlivé 

armatury musí být vždy osazeny na místech veřejně přístupných (tj. např. mimo sklepní kóje). Samotné 

zregulování proběhne na základě měření po realizaci kompletních rozvodů. 

Od domovní čističky odpadních vod AS/GW AQUALOOP 18, která se nachází taktéž v místnosti 1.0.4, 

vede rozvod užitkové vody. Od DČOV je potrubí vyveden pod strop 1.N.P. a společně se zbylými 

rozvody je dále vedeno k jednotlivým stoupacím potrubím, taktéž značeno Vx. 

Stoupací potrubí SV, UV, TV a její cirkulace (CV) budou vedeny výhradně instalačními šachtami, které 

jsou situovány převážně v koupelnách jednotlivých bytů či v prostoru kuchyňských koutů. Před 

vstupem SV a TV do každé bytové jednotky jsou na odbočkách v instalační šachtě umístěny podružné 

fakturační vodoměry s bytovými uzávěry vody.  Za vodoměry SV, UV i TV budou osazeny samostatné 

armatury zpětných ventilů.  Přístup k bytovým vodoměrům je zajištěn revizními dvířky v instalační 

šachtě o rozměrech min. 300/300 mm se spodní hranou cca 1250 mm nad čistou podlahou. Umístění 

revizních dvířek je navrženo v koordinaci s ostatními.   

Rozvody připojovacího potrubí jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v SDK předstěně nebo 

za kuchyňskou linkou. Žádné rozvody (kanalizační i vodovodní) se nesmí vést zasekané drážkou 

v mezibytové stěně. Připojovací potrubí je chráněno izolačními návleky na bázi polyetylenu tl. 9 mm a 

je ukončeno nástěnnou nebo stojánkovou baterií nebo rohovým ventilem. Schématické napojení a 

osazení zařizovacích předmětů je uvedeno v příloze této TZ. 

1.4.3 Technické řešení 

Veškeré rozvody studené, užitkové, teplé vody a její cirkulace jsou navrženy z plastového potrubního 

systému z polypropylenu Wavin EKOPLASTIK PPR S 3,2 (PN16) v profilech DN16 až DN32. Potrubí bude 

spojováno polyfůzním svařováním s nerozebíratelnými spoji. 

Ležaté rozvody budou vedeny pod stropem na závěsech s prvky zvukové izolace zejména v prostoru 

hlavní komunikace v rámci 1.N.P. Současně i upevnění svislých tras vodovodu a připojovacího potrubí 

je řešeno trubními objímkami s elementy zvukové izolace.  

V celé trase budou potrubní rozvody opatřeny tepelnou izolací omezující tepelné ztráty rozvodů teplé 

vody a její cirkulace a dále zabraňující rosení potrubí v případě potrubí studené vody. Tepelné izolace 

budou provedeny na veškerém potrubí vč. tvarovek a armatur, vyjma potrubí odvodnění. Tloušťky 

izolací pro potrubní rozvody budou stanoveny optimalizačním výpočtem a současně musí odpovídat 

požadavků Vyhlášky č.193/2007 Sb. 
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Prostupy veškerého potrubí požárními úseky budou chráněny požárními ucpávkami dle požární zprávy 

a požadavků požárního specialisty 

1.4.4 Požární rozvod 

Rozvod požárního vodovodu je veden odděleně od místa, kde rozvod studené vody vstoupí dovnitř 

objektu (do technické místnosti). Následně je veden v závěsech pod stropem částečně v souběhu s SV 

ke stoupačkám Hx. Stoupačky požárního vodovodu a připojovací potrubí k jednotlivým hydrantům 

jsou vedeny v prostoru chodby. 

Potrubí je provedeno z trubek ocelových pozinkovaných. Ležaté rozvody budou současně vedené ve 

spádu min. 0,3 % směrem k místům vypouštění.  

Stoupací a připojovací potrubí požární vody k jednotlivým hydrantům v 1-3 NP nebude z požárních 

důvodů izolováno. 

V nadzemních podlažích v prostoru chodby a v suterénu v prostoru garáží budou umístěny požární 

hydranty. Společně s hydranty ve všech podlažích budou umístěny skříňky pro přenosné hasicí 

přístroje. Umístění a typ požárních hydrantů a PHP je navrženo v souladu s návrhem požárního 

specialisty. 

Montáž požárního potrubí musí být provedena dle montážního předpisu výrobce. 

1.4.5 Výtokové a ostatní armatury 

Armaturové směšovací baterie jsou navrženy ve standardním provedení, pákové, stojánkové. 

Splachování klozetů je navrženo vestavěným nádržkovým splachovačem, přívod vody je ukončen 

ventilem, který je součástí splachovací nádržky. Připojení pračky je pomocí pračkového výtokového 

ventilu s integrovanou zpětnou klapkou. Jako jednotlivé uzávěry na potrubí jsou použity kulové 

kohouty ve standardním kovovém provedení. 

1.4.6 Ohřev TV 

Příprava TV je řešena centrálně pro celý objekt v místnosti 1.0.4. v 1.N.P. Návrh ohřevu TV není 

součástí této dokumentace a je zpracována samostatně v příloze „výpočty“. 

Návrhová teplota TV je uvažována max. 56°C. Z tohoto důvodů musí být zařízení přípravy TV opatřeno 

regulací s ochranou, která zamezí překročení této nejvyšší návrhové teploty. 

1.5 Zkoušky vodovodu 

Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody.  
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Součástí zkoušek je vizuální kontrola vnitřního vodovodu ještě před napojením na vodovodní přípojku 

a tlaková zkouška a desinfekce potrubí.  

Ze všech zkoušek bude zpracován zápis v souladu s příslušnými předpisy. 
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2 KANALIZACE 

2.1 Všeobecně 

Projekt řeší kompletní rozvody vnitřního vodovodu a domovního požárního vodovodu v novostavbě 

bytového domu Nebušice, lokalita Praha-Nebušice. 

Jedná se o bytový dům se třemi nadzemními podlažími. 1.N.P. je řešeno jako plocha pro parkovaní ve 

formě garáží, sklepní kóje, úklidovou místnost a dále je zde situováno technické zázemí objektu. Ve 

zbytku nadzemních podlažích je navrženo 6 bytových jednotek. Na každé obytné poschodí připadá 

jednou byt o výměře 3+k.k. a dvakrát 2+k.k. 

V bytovém domě bude oddělený odvod šedých a černých vod. Šedé vody budou odváděny od všech 

vhodných zařizovacích předmětů, svody budou končit v domovní čističce odpadních vod AS-

GW/AQUALOOP 18, kde se šedá voda přečistí a následně zpětně využije. Naakumulované dešťové 

vody ze střech budou svedeny do retenční nádrže, která bude zakopána na pozemku, následně budou 

sloužit k závlaze pozemku.  

2.2 Úvod 

Projekt vnitřní kanalizace řeší kompletní rozvody odpadního potrubí od zařizovacích předmětů a 

odvodnění střechy domu. Jedná se o vnitřní ležaté svody kanalizace, svislé odpadní potrubí a 

připojovací potrubí. Odpadní vody vzniklé v bytovém domě jsou děleny na vody šedé a černé. 

Splašková kanalizace, která odvádí vody černé, odvodňuje tyto zařizovací předměty: 

• klozet závěsný s vestavěnou splachovací nádržkou  

• kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií 

• výlevka s nástěnnou dřezovou baterií 

• automatická myčka nádobí 

• podlahová vpusť 

• bezpečnostní přepad z domovní čističky odpadních vod  

 

Splašková kanalizace odvádějící šedé vody odvodňuje tyto zařizovací předměty: 

• sprcha s nástěnnou sprchovou baterií  

• umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií  

• automatická pračka 

 

Podkladem pro vypracování projektu vnitřního vodovodu byly zejména výkresy stavební části objektu 

v měřítku 1:50, dokumentace k přípojkám vodovodu a kanalizace a dále firemní standardy a požadavky 
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na vybavení objektu. Dalšími podklady pro vypracování projektu byly platné legislativní podklady a 

příslušné technické normy. 

2.3 Množství odpadních vod 

Bilance splaškových odpadních vod v objektu byly stanoveny dle Městských standardů vodárenských 

a kanalizačních zařízení na území hlavního města Prahy. Výpočet byl proveden pro celkový počet 6 

bytových jednotek (14 EO). Jelikož je v BD rozdělená kanalizace na šedé a černé vody, je tomu i 

uzpůsoben výpočet. Podrobnější návrh a výpočet je obsahem v příloze „výpočty“. 

Výpočet BD Nebušice 

Průměrné denní množství šedých vod Qš 0,728 m3/den 

Průměrné denní množství černých vod Qč 0,672 m3/den 

 

2.4 Vnitřní kanalizace 

Je navržena gravitačně soustavou odpadních svislých a ležatých potrubí, do kterých jsou svedeny 

připojovacím potrubím jednotlivé zařizovacích předmětů.  

V případě šedých vod přechází svislé odpadní potrubí v úrovni 1.N.P. do ležatých svodů vedených 

pod stropem, které vyúsťují v technické místnosti do DČOV. U vod černých přechází svislé odpadní 

potrubí v úrovni základů do ležatých svodů vedených v podloží, vyúsťují kanalizační přípojkou do 

veřejné kanalizace. 

2.4.1 Připojovací potrubí 

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do svislého odpadního potrubí 

připojovacím potrubím z hrdlových trubek PP-HT PLUS (DN40-DN110). Rozvody pro připojení 

jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v SDK předstěnách, za nebo pod zařizovacími 

předměty při podlaze v minimálním spádu 3 % směrem ke svislému potrubí. Pro upevnění trubek ke 

zdi jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace. Žádné rozvody (kanalizační i vodovodní) 

se nesmí vést v drážce zasekané do mezibytové stěny. 

2.4.2 Svislá odpadní potrubí 

Svislá odpadní potrubí budou vedena zejména v prostoru instalačních jader v souběhu s rozvody VZT 

a vodovodním potrubím. Odpadní potrubí jsou navržena z PVC potrubí KG-Systém Pro upevnění trubek 

ke stěně či stropní konstrukci jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.  

Svislé odpadní potrubí bude vždy zakončeno na horním konci větracím potrubím vyvedeným nad 

úroveň střechy, kde bude osazena UV stabilní ventilační hlavice. Paty odpadních potrubí budou 
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sestaveny ze dvou kolen 45° s vloženým kusem dl. 250 mm nebo dvěma koleny 45° se zvětšením 

dimenze nad zalomením potrubí.  

Do stoupacího potrubí kanalizace bude rovněž zaústěno odvodnění vzduchotechnických stoupaček 

vedených společnými instalačními šachtami (odvětrání kuchyní a soc. zařízení) a to vždy v nejnižší 

úrovni dané VZT stoupačky. Napojení odvodu kondenzátu do odpadního potrubí z VZT stoupačky bude 

provedeno přes zápachovou uzávěru. Přes samostatné zápachové uzávěry budou rovněž napojeny 

rozvody kondenzátu od chladících a rekuperačních jednotek, ty však budou součástí jednotlivých jader 

bytů a budou přes revizní dvířka budou i pravidelně kontrolovány. 

Na odpadní potrubí v úrovni nejnižšího podlaží nad přechodem do svodného potrubí budou 

standardně osazeny čistící tvarovky ve výšce cca 1,25 m nad podlahou (v úrovni revizních dvířek).  

Při prostupu stavebními konstrukcemi bude potrubí obaleno zvukovou izolací z minerální plsti min. tl. 

10 mm, která bude podle potřeby chráněna folií proti zalití betonem, a veškeré prostupy potrubí 

požárně dělícími konstrukcemi budou chráněny požárními ucpávkami dle požární zprávy. 

2.4.3 Větrací potrubí 

Odvětrání odpadního potrubí je zajištěno svislým odpadními potrubím vyvedeným nad střechu 

objektu, které jsou ukončeny UV stabilními ventilačními hlavicemi. Tato vyústění musí být vždy 

ukončena půdorysně nejméně 3 m od nejbližšího okenního otvoru, popř. vyvedena alespoň 3 m nad 

úroveň pochozí terasy. Vyústění potrubí musí být současně alespoň 0,5m nad rovinou střechy. 

2.4.4 Ležaté rozvody 

Ležaté potrubí, které vede šedou odpadní vodu, je vedeno pod stropem 1.N.P. Ústí v technické 

místnosti, kde se nachází domovní čistička odpadních vod AS-GW/AQUALOOP 18. V případě černých 

vod j ležaté potrubí vedeno v základech objektu, které nakonec končí v přípojce veřejné kanalizace. 

Potrubí uvnitř budovy budou provedena z hrdlových trubek z PVC-KG a vedena v závěsech pod 

stropem nebo kotvena podél stěn, a to v minimálním spádu 2 % zejména v prostorech komunikací a 

parkovacích stání. Na potrubí splaškové kanalizace budou umístěny revizní šachty ve vzájemné 

vzdálenosti max. 18 m. Potrubí budou vedena v koordinaci s rozvody vodovodu a dále s profesemi 

VZT, ÚT, PHZ a ELE. 

2.4.5 Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty v řešeném objektu jsou navrženy ve standardním provedení ze sanitární keramiky 

(umyvadla, klozet závěsný s vestavěnou nádržkou). Konstrukce závěsného WC musí být zvolena dle 

typu stěny v místě jejího osazení. 
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Všechny zařizovací předměty budou napojeny přes zápachové uzávěry, které budou vždy instalovány 

tak, aby zůstaly přístupné pro údržbu a čištění (např. skrze revizní dvířka u vanového sifonu).  

2.5 Dešťová kanalizace 

Střechy objektu budou odvodněny vtoky napojenými na soustavu vnějších dešťových odpadních 

potrubí. Svislé odpadní potrubí dešťové kanalizace budou vedeny podél fasády objektu.  

Pro upevnění veškerých trubek ke stěně jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace. Paty 

stoupaček jsou sestaveny ze dvou kolen 45° s vloženým kusem dl. 250 mm (příp. 150 mm).  

Od jednotlivých svislých odpadních potrubí budou v úrovni základů vedena svodná potrubí, které 

budou postupně pospojovány do páteřních svodů dešťové kanalizace a zaústěny retenční nádrže, 

konkrétně se jedná o Columbus XL. Pokyny k montáži a zprovoznění jsou v podkladech od výrobce. 

Svody budou provedeny z hrdlových trubek z tvrdého PVC KG a jsou vedeny v minimálním spádu 1,0 

%. Na potrubí dešťové kanalizace jsou umístěny revizní šachty ve vzájemné vzdálenosti max. 25 m. 

Veškeré potrubí musí být vedeno v koordinaci s rozvody vodovodu a profesemi VZT, ÚT, PHZ a ELE. 

Montáž kanalizačního potrubí musí být provedena dle montážního předpisu výrobce. 

2.6 Zkoušky kanalizace 

Nedílnou součástí vnitřní kanalizace je i provedení příslušných zkoušek dle požadavků dle 

ČSN 75 6760.  

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá: 

1) technické prohlídky 

2) zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí; 

3) zkoušky plynotěsnosti nebo vodotěsnosti připojovacího a větracího potrubí; 

4) tlakové zkoušky výtlačného potrubí vodou; 

Z prohlídky a zkoušek bude zpracován zápis v souladu s příslušnými předpisy. 
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2.7 Připojení zařizovacích předmětů 
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2 Výpočtová část ZTI 

2.1 Bilance 

Tabulka 1-Shrnutí počtu jednotlivých typů bytu a množství obyvatel v bytovém  

domě 

Počet bytů, dispozice a počet obyvatel 

dispozice počet počet obyv. celkem obyv. 

3+kk 2 3 6 

2+kk 4 2 8 

obyvatel celkem v celém BD 14 

2.1.1 Potřeba vody  

Průměrná denní potřeba vody Qp: 

𝑄𝑑 = 𝑄𝑠 ∙ 𝑛 

𝑛 − počet obyvatel v BD stanovený v tabulce č. 1 − 14 obyvatel 

Qs − specifická spotřeba vody - 100 l/osobu na den 

𝑄𝑑 = 100 ∙ 14 = 1400 𝑙/𝑑𝑒𝑛 = 1,4 𝑚3/𝑑𝑒𝑛 

Maximální denní potřeba vody Qm: 

𝑄𝑚 = 𝑄𝑑 ∙ 𝑘𝑑  

kd = Součinitel denní nerovnoměrnosti (1,25-1,5) – volím 1,5 

𝑄𝑚 = 1 400 ∙ 1,5 = 2100 𝑙/𝑑𝑒𝑛 =  2,1 𝑚3/𝑑𝑒𝑛 

Maximální hodinová potřeba vody Qh: 

𝑄ℎ =
𝑄𝑚

𝑡
∙ 𝑘ℎ  

𝑄ℎ − Součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,8 − 2,3)–  volím 2,1 

𝑡 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛, 24 ℎ𝑜𝑑 

𝑄ℎ =
2100

24
∙ 2,1 = 183,75 𝑙/ℎ𝑜𝑑 = 0,184 𝑚3/ℎ𝑜𝑑  
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Roční potřeba vody Qr: 

𝑄𝑟 = 𝑄𝑑 ∙ 365 

365 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í 𝑣 𝑟𝑜𝑐𝑒 

𝑄𝑟 = 1,4 ∙ 365 = 551 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

2.1.2 Potřeba teplé vody 

Průměrná denní potřeba teplé vody Qt: 

𝑄𝑡 = 𝑞𝑡 ∙ 𝑛 

𝑞𝑡 − 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑡𝑒𝑝𝑙é 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑢 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑢 

𝑛 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣 𝑏𝑦𝑡𝑜𝑣é𝑚 𝑑𝑜𝑚ě 

𝑄𝑡 = 60 ∙ 14 = 840 𝑙/𝑑𝑒𝑛 

2.1.3 Šedé vody  

Potřebné denní množství užitkové vody pro splachování WC a společný úklid v BD   

𝑄𝑢 = 𝑄𝑤𝑐  

𝑄𝑤𝑐 − specifická denní potřeba vody pro splachování WC a společný úklid v BD 

Tabulka 2-Potřebné denní množství užitkové vody na splachování toalet a úklid bytového domu 

Potřebné množství šedé vody pro splachování a úklid=Qwc 

činnost objem [l] 
počet spláchnutí 

za den na osobu 

počet 

obyvatel 

celkem 

[l/den] 

velké spláchnutí 6 2 14 168 

malé spláchnutí 3 4 14 168 

úklid BD (výlevka) 10 1 14 140 

celková denní potřeba šedé vody na splachování v BD [l/den] 476 

 
𝑄𝑤𝑐 = 476 𝑙/𝑑𝑒𝑛 = 0,476 𝑚3/𝑑𝑒𝑛 

Potřeba užitkové vody na splachování a úklid celého bytového domu činí 476 litrů na den (0,476 

m3/den) 
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Denní produkce šedé vody v BD Qš: 

Tabulka 3-Výpočet celkové denní produkce šedé vody 

Produkce šedé vody=Qš 

činnost 

množství vyprodukované 

šedé vody za den na osobu 

[l/os/den] 

počet 

obyvatel 

celkem 

[l/den] 

sprchovaní 40 14 560 

mytí těla v umyvadle 4 14 56 

praní 8 14 112 

celková denní produkce šedé vody v BD [l/den] 728 

 
Qš=728 l/den 

Obyvatelé bytového domu vyprodukují 728 litrů šedé vody za den, která je následně přečištěna pomoci 

domovní ČOV AS-GV/AQUALOOP 18 na vodu užitkovou a následně dále využita.  

Přebytek šedé vody v BD Qpš: 

𝑄𝑝š = 𝑄š − 𝑄𝑤𝑐  

𝑄𝑝š = 728 − 476 = 252 𝑙/𝑑𝑒𝑛 = 0,252 𝑚3/𝑑𝑒𝑛  

V bytovém domě je přebytek vyprodukované šedé vody, než je její potřebné množství na splachování 

toalet a úklid, je tak za potřebí navrhnout vhodné řešení, jak využít zbylé množství užitkové vody.  

Jelikož hlavní prioritou je i nadále udržet myšlenku maximálního využití odpadní vody a šetřit tak 

množství pitné vody, není rozumné řešení přebytečnou šedou vodu jen vypustit bez užitku do 

kanalizace. Zvolí se tak řešení, kdy za pomocí pojistného přepadu vybrané domovní čistírny odpadních 

vod AS-AQUALOOP 18 je odvedena přečištěná šedá voda do svodného potrubí dešťové kanalizace, 

tudíž je užitková voda smíchána s dešťovou a akumulována v retenční nádrži na pozemku. Je s ní 

zalévána nezastavěná plocha pozemku. Je tak maximalizováno využití odpadních vod a zajištěno 

navrácení vody tam, kam patří, do přírody.  

Maximální denní množství produkce šedé vody v BD Qmš: 

𝑄𝑚š = 𝑄š ∙ 𝑘𝑑  

𝑄𝑚š = 728 ∙ 1,5 = 1092 𝑙/𝑑𝑒𝑛 = 1,092 𝑚3/𝑑𝑒𝑛 
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Maximální hodinové množství produkce šedé vody v BD Qhš: 

𝑄ℎš =
𝑄𝑚š

𝑡
∙ 𝑘ℎ  

𝑄ℎš =
1092

24
∙ 7,2 = 327 𝑙/ℎ𝑜𝑑 = 0,327 𝑚3/ℎ𝑜𝑑 

Roční produkce šedé vody v BD Qrš: 

𝑄𝑟š = 𝑄š ∙ 365 

𝑄𝑟š = 728 ∙ 365 = 265 720 𝑙/𝑟𝑜𝑘 = 265,72  𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

Návrh technologie pro čištění a akumulaci šedých vod: 

Pro recyklaci šedé vody ve vybraném bytovém domě byl vybrán produkt od firmy ASIO AS-

GW/AQUALOOP 18, konkrétně se jedná a domovní čističku šedých vod a akumulační nádrž na 

přečištěné šedé vody. Pro čištění kombinuje biologické čištění a ultrafiltraci, díky kterým produkuje 

hygienicky zabezpečenou provozní vodu, určenou k dalšímu využití. 

 

Obrázek 1-Parametry různě velkých domovních ČOV AQUALOOP [1] 
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Obrázek 2-Schéma technologie AS-GW/ AQUALOOP [1] 

2.1.4 Odtok dešťových vod 

Tabulka 4-Typy povrchů odvodňovaných ploch a koeficienty odtoků 

Povrch plocha A [m2] 
Součinitel 

odtoku C [-] 

Redukovaná 

plocha Ar [m2] 

Střechy 314,62 1 314,62 

Asfaltové plochy 127,9 0,8 102,32 

Dlažba 80,4 0,7 56,28 

Redukovaná plocha celkem Arcelk [m2] 473,22 

Roční odtok srážkových vod Qrd:  

𝑄𝑟𝑑 = 𝐴𝑟 ∙ ℎ 

ℎ − 𝑟𝑜č𝑛í úℎ𝑟𝑛 𝑠𝑟áž𝑒𝑘, 𝑝𝑟𝑜 𝑃𝑟𝑎ℎ𝑢 580𝑚𝑚/𝑟𝑜𝑘 

𝑄𝑟𝑑 = 473,22 ∙ 0,58 = 274,47 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 = 274 470 𝑙/𝑟𝑜𝑘 

𝑄𝑟𝑑𝑒𝑛 = 5 ∙ 601,7 = 3008,5 𝑙/𝑑𝑒𝑛 = 3,0085𝑚3/𝑑𝑒𝑛 

Je uvažováno, že se průměrně spotřebuje na 1 m2 travnatých ploch 5 litrů vody na den. Travnaté plochy 

činí 601,7 m2, tudíž přibližná denní potřeba vody na závlahu činní 3 m3. Je tak navržena retenční nádrž 

COLUMBUS XL s objemem 10 000 l. Jelikož je do nádrže přivedena vyčištěná šedá voda z přepadu 



 

8 
 

akumulační nádrže z domovní čistírny odpadních vod, nedojde tak v případě sucha k úplnému 

vyprázdnění nádrže.  

2.2 Vodovod  

2.2.1 Návrh přípravy teplé vody metodou potřeby tepla 

Průměrná denní spotřeba teplé vody (V2p) byla stanovena už dříve v kapitole 1.1, činí tak 840 litrů 

teplé vody na den. 

𝑉2𝑝 = 840 𝑙/𝑑𝑒𝑛 = 0,84 𝑚3/𝑑𝑒𝑛 

2.2.1.1 Potřeba tepla odebraného z ohřívače E2p 

𝐸2𝑝 = 𝐸2𝑡 + 𝐸2𝑧 

𝐸2𝑡 − 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘é 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜 𝑜ℎřá𝑡í 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑉2𝑝 

𝐸2𝑧 − 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜 𝑧𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒𝑛é 𝑝ř𝑖 𝑜ℎř𝑒𝑣𝑢 𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣ě 𝑡𝑒𝑝𝑙é 𝑣𝑜𝑑𝑦 

𝐸2𝑡 = 𝑉2𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ (𝑡2 − 𝑡1) 

𝑐 − 𝑚ě𝑟𝑛á 𝑡𝑒𝑝𝑒𝑙𝑛á 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦, 4182 𝐽/𝑘𝑔 ∙ 𝐾 = 1,163 𝑊ℎ/𝑘𝑔 ∙ 𝐾 

𝜌 − ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦, 1000 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑡1 − 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛é 𝑣𝑜𝑑𝑦, 10 °𝐶 

𝑡2 − 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑝𝑙é 𝑣𝑜𝑑𝑦, 50 °𝐶 

𝐸2𝑡 = 0,84 ∙ 1000 ∙ 1,163 ∙ (50 − 10) = 39 077 𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛 = 39,08 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛 

𝐸2𝑧 = 𝐸2𝑡 ∙ 𝑧 

𝑧 − 𝑝𝑜𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑎 𝑝ř𝑖 𝑜ℎř𝑒𝑣𝑢 𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣ě, 𝑧 = 0,5 

𝐸2𝑧 = 39,08 ∙ 0,5 = 19,54 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛 

𝐸2𝑝 = 39,08 + 19,54 = 58,62 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛 

2.2.1.2 Výpočet velikosti zásobníku Vz 
Tabulka 5-Teoretické teplo pro ohřátí množství V2p 

Časové rozmezí 
procentuální odběr 

E2t 
skutečný odběr E2t 

0 - 5 hodin 0 % 0 kWh/den 

5 - 17 hodin 35 % 13,678 kWh/den 

17 - 20 hodin 50 % 19,54 kWh/den 

20 - 0 hodin 15 % 5,862 kWh/den 
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Obrázek 3-Křivky odběru tepla 

∆𝐸𝑚𝑎𝑥 = 14,655 𝑘𝑊ℎ = 14 655 𝑊ℎ 

𝑉𝑧 =
∆𝐸𝑚𝑎𝑥

ρ ∙ c ∙ (𝑡2 − 𝑡1)
= 𝑥 =

14 655

1000 ∙ 1,163 ∙ (50 − 10)
= 0,315 𝑚3 = 315 𝑙 

Navrhuji zásobník RBC 400 HB o celkovém objemu nádrže 407 litrů.  

2.2.2 Dimenze studené, teplé a užitkové vody vnitřního vodovodu 

𝑄𝑣 = 𝑆 ∙ 𝑣 [𝑙/𝑠] 

𝑑𝑖 = √
4 ∙ 𝑄𝑣

𝜋 ∙ 𝑣
 

𝑄𝑣 − 𝑣ý𝑝𝑜č𝑡𝑜𝑣ý 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í𝑚 [𝑙/𝑠] 

𝑆 − 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í [𝑚2] 

𝑣 − 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑ě𝑛í 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑣 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í [𝑚/𝑠] 

𝑑𝑖 − 𝑠𝑣ě𝑡𝑙ý 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í [m] 

39,08 kWh

19,5 kWh

27,5 kWh

58,62 kWh

42,2 kWh

59,3 kWh
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70
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]

Čas [hod]

Příprava TV

Odběr Ztráty-E2z

Odběr + Ztráty-E2t+E2z spojnice 0 a maxima křivky E2t+E2z

Kontinuální dodávka tepla

ΔEmax 
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2.2.2.1 Studené voda 

Tabulka 6-Návrh dimenzí a posouzení vodovodního potrubí studené vody, větev V1 

 

Tabulka 7-Návrh dimenzí vodovodního potrubí studené vody, větev V2 

V2 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1  1    0,20 11,28 16 16x2,3 

2  2    0,28 13,42 16 16x2,3 

 
Tabulka 8-Návrh dimenzí vodovodního potrubí studené vody, větev V3 

V3 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1  1    0,20 11,28 16 16x2,3 

2  2    0,28 13,42 16 16x2,3 

3  3    0,35 14,85 16 16x2,3 

4  4    0,40 15,96 20 20x2,8 

5  8    0,57 18,98 20 20x2,8 

 
  

7,4 m tm = 10  °C

350 kPa vmax = 2  m/s

74 kPa

50 kPa

délka

R  pR=R.L

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm m Pa/m kPa

1 0,20 11,28 20 20x2,8 2,9 1,59 4,61

2 0,28 13,42 20 20x2,8 0,45 2,94 1,32

6 0,49 17,66 20 20x2,8 3,15 7,96 25,07

12 0,69 21,00 25 25x3,5 1,6 4,99 7,98

14 0,75 21,83 25 25x3,5 8,4 5,81 48,80

22 0,94 24,44 32 32x4,5 5,3 2,65 14,05

24 0,98 24,98 32 32x4,5 2,3 2,86 6,58

38 1 1,30 28,73 32 32x4,5 3,8 4,78 18,16

38 2 1,36 29,39 32 32x4,5 7 5,18 36,26

350 kPa > 335,70 kPa

Výpočet vodovodního potrubí, nejnepřiznivěji položená výtoková armatura-V1

VYHOVUJE

Potrubí Wavin EKOPLASTIK PPR S 3,2 (PN16)

1

pdis = 

pminFI =

4

5

6

7

převýšení

pe = r*g*h =

h =

2

3

10,38

Ztráty třením míst.odpory

4,21

1,97

5,45

10,889

Výpočtový průtok Q v

Min. požadovanýpřetlak před výtokovou armaturou

8

pdis ≥ pRF+pminFI+pe

Σ pRF = 211,70

1,38

0,40

7,52

2,40

14,64

Tlakové ztáty 

kPa

 pR  pF

63,45

18,26

8,55

23,61

47,14

Z

kPa

5,99

1,72

32,60

STUDENÁ

Φ a tloušťka

Úsek QAi

0,15 0,2 0,3 0,4 1  QV d DN Dxt L pRF=R*L+Z

Dispoziční přetlak na začátku posuzovanného úseku

Tlaková ztráta geodetickou výškou

=

=
m

i

iAiD nQQ
1

2
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Tabulka 9-Návrh dimenzí vodovodního potrubí studené vody, větev V4 

V4 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1  1    0,20 11,28 16 16x2,3 

2  2    0,28 13,42 16 16x2,3 

 
Tabulka 10-Návrh dimenzí vodovodního potrubí studené vody, větev V5 

V5 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1  1    0,20 11,28 16 16x2,3 

2  2    0,28 13,42 16 16x2,3 

3  5    0,45 16,87 20 20x2,8 

4  10    0,63 20,07 20 20x2,8 

 
Tabulka 11-Návrh dimenzí vodovodního potrubí studené vody, větev V6 

V6 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1  1    0,20 11,28 16 16x2,3 

2  2    0,28 13,42 16 16x2,3 

3  4    0,40 15,96 20 20x2,8 
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2.2.2.2 Teplá voda 

Tabulka 12-Návrh dimenzí a posouzení vodovodního potrubí teplé vody, větev V1 

 

Tabulka 13-Návrh dimenzí vodovodního potrubí teplé vody, větev V2 

V2 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1  1    0,20 11,28 16 16x2,3 

2  2    0,28 13,42 16 16x2,3 

 
Tabulka 14-Návrh dimenzí vodovodního potrubí teplé vody, větev V3 

V3 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1  1    0,20 11,28 16 16x2,3 

2  2    0,28 13,42 16 16x2,3 

3  3    0,35 14,85 16 16x2,3 

4  6    0,49 17,66 20 20x2,8 

 

  

7,4 m tm = 50  °C

350 kPa vmax = 2  m/s

74 kPa

50 kPa

délka

R  pR=R.L

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm m Pa/m kPa

1 0,20 11,28 16 16x2,3 0,32 4,17 1,33

4 0,40 15,96 20 20x2,8 3,15 4,73 14,90

8 0,57 18,98 25 25x3,5 1,6 3,04 4,86

10 0,63 20,07 25 25x3,5 8,4 3,66 30,74

16 0,80 22,57 25 25x3,5 5,3 5,68 30,10

18 0,85 23,24 25 32x4,5 2,05 6,37 13,06

26 1,02 25,48 32 32x4,5 4,07 2,65 10,79

350 kPa > 261,53 kPa

Výpočet vodovodního potrubí, nejnepřiznivěji položená výtoková armatura-V1

VYHOVUJE

Σ pRF = 137,53

0,40 1,73

2 4,47 19,37

7 3,24 14,02

5 9,03 39,14

6 3,92 16,98

převýšení h =

Dispoziční přetlak na začátku posuzovanného úseku pdis = 

Tlaková ztráta geodetickou výškou pe = r*g*h =

 pR  pF

Min. požadovanýpřetlak před výtokovou armaturou pminFI =

Výpočtový průtok Q v Ztráty třením míst.odpory Tlakové ztáty 

TEPLÁ VODA

Potrubí Wavin EKOPLASTIK PPR S 3,2 (PN16)

Φ a tloušťka

pdis ≥ pRF+pminFI+pe

Úsek QAi

0,15 0,2 0,3 0,4 1  QV d DN Dxt L pRF=R*L+Z
Z

kPa kPa

3 1,46 6,32

4 9,22 39,97

1


=

=
m

i

iAiD nQQ
1

2


=

=
m

i

iAiD nQQ
1

2
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Tabulka 15-Návrh dimenzí vodovodního potrubí teplé vody, větev V4 

V4 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1  1    0,20 11,28 16 16x2,3 

2  2    0,28 13,42 16 16x2,3 

 
Tabulka 16-Návrh dimenzí vodovodního potrubí teplé vody, větev V5 

V5 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1  1    0,20 11,28 16 16x2,3 

2  3    0,35 14,85 16 16x2,3 

3  6    0,49 17,66 20 20x2,8 

 
Tabulka 17-Návrh dimenzí vodovodního potrubí teplé vody, větev V6 

V6 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1  1    0,20 11,28 16 16x2,3 

2  2    0,28 13,42 16 16x2,3 
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2.2.2.3 Užitková voda 

Tabulka 18-Návrh dimenzí a posouzení vodovodního potrubí užitkové vody, větev V5 

 
Tabulka 19-Návrh dimenzí vodovodního potrubí užitkové vody, větev V2 

V2 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1 1     0,15 9,77 16 16x2,3 

2 2     0,21 11,62 16 16x2,3 

 
Tabulka 20-Návrh dimenzí vodovodního potrubí užitkové vody, větev V4 

V4 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1 1     0,15 9,77 16 16x2,3 

2 2     0,21 11,62 16 16x2,3 

 

Tabulka 21-Návrh dimenzí vodovodního potrubí užitkové vody, větev V6 

V6 

Výpočtový průtok Qv Φ a tloušťka 

Úsek QAi 
0,15 0,2 0,3 0,4 1 QV d DN Dxt 

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm 

1  1    0,20 11,28 16 16x2,3 

 

7,4 m tm = 10  °C

350 kPa vmax = 2  m/s

74 kPa

50 kPa

délka

R  pR=R.L

ks ks ks ks ks l/s mm mm mm m Pa/m kPa

1 0,15 9,77 16 16x2,3 3,55 1,59 5,64

2 0,21 11,62 16 16x2,3 1,6 2,94 4,70

2 1 0,29 13,62 16 16x2,3 4,7 7,96 37,41

2 1 0,29 13,62 16 16x2,3 7,85 4,99 39,17

350 kPa > 237,01 kPa

Výpočet vodovodního potrubí, nejnepřiznivěji položená výtoková armatura-V5

VYHOVUJE

Σ pRF = 113,01

pdis ≥ pRF+pminFI+pe

2 1,41 6,12

3 11,22 48,64

4 11,75 50,92

 pR  pF
pRF=R*L+Z

Z

kPa kPa

1 1,69 7,34

0,2 0,3 0,4 1  QV d DN Dxt L

UŽITKOVÁ

Potrubí Wavin EKOPLASTIK PPR S 3,2 (PN16)

převýšení h =

Dispoziční přetlak na začátku posuzovanného úseku pdis = 

Tlaková ztráta geodetickou výškou pe = r*g*h =

Min. požadovanýpřetlak před výtokovou armaturou pminFI =

Výpočtový průtok Q v Φ a tloušťka Ztráty třením míst.odpory Tlakové ztáty 

Úsek QAi

0,15


=

=
m

i

iAiD nQQ
1

2
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2.2.2.4 Cirkulace teplé vody 

Dimenze cirkulačního potrubí byla stanovena odhadem. Cirkulace teplé vody bude mít vždy o jeden 

stupeň menší dimenzi než potrubí teplé vody na konkrétní trase vodovodu. V případě, že teplá voda 

má dimenzi 16x2,3, jedná se tak o nejmenší použitý rozměr trubky, cirkulační potrubí má také tento 

rozměr. 

2.2.3 Dimenze vodovodní přípojky 

Stanovení výpočtového průtoku: 

Pro stanovení výpočtového průtoku se musí nejprve určit typy a počet jednotlivých zařizovacích 

předmětů a také jejich průtoky.  

A.P. - automatická pračka – 3 ks (QA=0,2 l/s) 

D - dřez - 3 ks (QA=0,2 l/s) 

M.N. - myčka nádobí – 3 ks (QA=0,2 l/s) 

S.K. - sprchový kout – 3 ks (QA=0,2 l/s) 

U - umyvadlo – 5 ks (QA=0,2 l/s) 

Um - umývátko – 2 ks (QA=0,2 l/s) 

V - výlevka – 1 ks (QA=0,2 l/s) 

W.C. - záchodová mísa – 3 ks (QA=0,15 l/s)  

𝑄𝐷 = √∑(𝑄𝐴𝑖
2 ∙ 𝑛)

𝑚

𝑖=1

 

𝑄𝐷 = √[2 ∙ (0,22 ∙ 19 + 0,152 ∙ 3)] + (0,22 ∙ 1) 

𝑄𝐷 = 1,3 𝑙/𝑠 

Stanovení průtoku pro požární vodu: 

𝑄𝐻 = 𝑄𝐴 ∙ 𝑛 

𝑄𝐴 − 𝑣ý𝑝𝑜č𝑡𝑜𝑣ý 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘 𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑚 ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑢 [𝑙/𝑠] 

n − počet hydrantů 

𝑄𝐻 = 0,3 ∙ 3 = 0,9 𝑙/𝑠 

Předběžný návrh světlosti potrubí: 

𝑑𝑖 = √
4 ∙ 𝑄𝑣

𝜋 ∙ 𝑣
 

𝑄𝑣 = 𝑚𝑎𝑥{𝑄𝐷 , 𝑄𝐻} 
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𝑄𝑣 = 𝑄𝐷=1,3 l/s 

𝑣 − 𝑝𝑟ů𝑡𝑜č𝑛á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 

𝑑𝑖 = √
4 ∙ 1,3 ∙ 0,001

𝜋 ∙ 2
 

𝑑𝑖 = 0,029𝑚 = 29𝑚𝑚 

Návrh přípojky: DN32 

2.2.4 Výpočet a kompenzace tepelné roztažnosti 

Výpočet kompenzace tepelné roztažnosti potrubí bude počítán pro potrubí teplé vody na 

nejnepříznivějším úseku (nejdelší vodorovný usek). Uvažujeme rozdíl teploty vody při montáži  

(t1=0 °C) a teploty vody při provozu (t2=50 °C). Jelikož rozvody cirkulační a studené vody pracují s nižším 

teplotním rozdílem, jejich kompenzace budou stanoveny na základě provedeného výpočtu 

kompenzace tepelné roztažnosti rozvodů teplé vody.  

∆𝐿 = 𝛼 ∙ 𝐿 ∙ ∆𝑡 

∆𝐿 − délková změna [mm]  

𝛼 − koeficient roztažnosti materiálu, pro polypropylen  𝛼 = 0,12 𝑚𝑚/𝑚 ∙ 𝐾  

𝐿 − výpočtová délka potrubí [mm]  

∆𝑡 − teplotní rozdíl při montáži a při provozu [°C]  

∆𝐿 = 0,12 ∙ 10,180 ∙ 50 = 55𝑚𝑚 

𝐿𝑠 = 𝑘 ∙ √(𝐷 ∙ ∆𝐿) 

𝐿𝑠 = 20 ∙ √(25 ∙ 55) = 742𝑚𝑚 

𝐿𝑠 − volná kompenzační délka [mm]  

𝑘 − materiálová konstanta, pro polypropylen 𝑘 = 20  

𝐷 − vnější průměr potrubí [mm]  

𝐿𝑘 = 2 ∙ ∆𝐿 + 150 ≥ 10 ∙ 𝐷 

𝐿𝑠 − šířka kompenzátu [mm] 

𝐿𝑘 = 2 ∙ 55 + 150 ≥ 10 ∙ 25 

𝐿𝑘 = 260 ≥ 250 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Jelikož posudek na nejdelším vodorovném úseku vyšel, dá se tak usoudit, že zbylé úseky rozvodů jsou 

vyhovující.  
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2.2.5 Výpočet tloušťky tepelné izolace potrubí 

Je za potřebí navrhnout také tepelnou izolaci na rozvody vodovodního potrubí teplé a studené vody. 

Jelikož cirkulačním potrubím protéká teplá voda, použijí se na něj stejné tloušťky izolací, jako byly 

navrženy na rozvody teplé vody. Jelikož užitkovou vodou splachujeme toalety není potřeba rozvody 

tohoto potrubí izolovat a udržovat tak konkrétní teplotu vody, kterou v něm vedeme.  

Tloušťky tepelných izolacích na všech vodovodních potrubích jsou navrženy pomocí výpočtové tabulky 

na tzb-info.cz [7] 

  



 

18 
 

2.2.5.1 Potrubí studené vody  

Návrh tepelné izolace na potrubí DN16: 

Izolace 

PAROC > Section aluCoat T
 

Rozměry izolace - 
tl. 30

 

Tloušťka siz = 30
 mm 

  

Souč. tepelné vodivosti λiz = 0,033
 W / m K 

 

Trubka 

PP-RCT Ekoplastik EVO S 3,2
 

Rozměry trubky - 
16x2.2

 

Průměr d = 16
 mm 

Tloušťka stěny st = 2,2
 mm 

Souč. tepelné vodivosti λt= 0,22
 W / m K 

 

 

D = d + 2 siz = 76 mm 
 

Potrubí 

Teplota média tin = 10
 °C 

Teplota v okolí potrubí tout = 20
 °C 

Relativní vlhkost vzduchu rh = 65
 %  

Teplota rosného bodu tw = 13,6
 °C 

Součinitel přestupu tepla 

na vnějším povrchu αe = 10
 W / m2 K 

Délka potrubí l = 1
 m 

 

Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007) 
DN 10 - DN 15

 => Uo,193/2007 = 0.15 W / m K 

Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí 
Uo = 0.124 ≤ 0.15 W / m K => VYHOVUJE 
požadavkům vyhlášky č. 193/2007 

Povrchová teplota izolovaného potrubí 
tp,iz = 19.5 °C > tw => na povrchu potrubí nedochází 
ke kondenzaci 

Tepelná ztráta potrubí bez izolace qp = - 4,5 W/m 

Tepelná ztráta potrubí s izolací qiz = - 1,2 W/m 

Energetická úspora izolovaného potrubí 72 % 

Střední spotřeba izolace 0.1445 m2 – platí pro plošnou izolaci 

 

  



 

19 
 

Návrh tepelné izolace na potrubí DN20: 

Izolace 

PAROC > Section aluCoat T
 

Rozměry izolace - 
tl. 30

 

Tloušťka siz = 30
 mm 

  

Souč. tepelné vodivosti λiz = 0,033
 W / m K 

 

Trubka 

PP-RCT Ekoplastik FIBER BASALT PLUS S 3,2
 

Rozměry trubky - 
20x2.8

 

Průměr d = 20
 mm 

Tloušťka stěny st = 2,8
 mm 

Souč. tepelné vodivosti λt= 0,22
 W / m K 

 

 

D = d + 2 siz = 80 mm 
 

Potrubí 

Teplota média tin = 10
 °C 

Teplota v okolí potrubí tout = 20
 °C 

Relativní vlhkost vzduchu rh = 65
 %  

Teplota rosného bodu tw = 13,6
 °C 

Součinitel přestupu tepla 

na vnějším povrchu αe = 10
 W / m2 K 

Délka potrubí l = 1
 m 

 

Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007) 
DN 20 - DN 32

 => Uo,193/2007 = 0.18 W / m K 

Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí 
Uo = 0.138 ≤ 0.18 W / m K => VYHOVUJE 
požadavkům vyhlášky č. 193/2007 

Povrchová teplota izolovaného potrubí 
tp,iz = 19,4°C > tw => na povrchu potrubí nedochází ke 
kondenzaci 

Tepelná ztráta potrubí bez izolace qp = -5,5 W/m 

Tepelná ztráta potrubí s izolací qiz = -1,4 W/m 

Energetická úspora izolovaného potrubí 75 % 

Střední spotřeba izolace 0.1571 m2 – platí pro plošnou izolaci 
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Návrh tepelné izolace na potrubí DN25: 

Izolace 

PAROC > Section aluCoat T
 

Rozměry izolace - 
tl. 30

 

Tloušťka siz = 30
 mm 

  

Souč. tepelné vodivosti λiz = 0,033
 W / m K 

 

Trubka 

PP-RCT Ekoplastik FIBER BASALT PLUS S 3,2
 

Rozměry trubky - 
25x3.5

 

Průměr d = 25
 mm 

Tloušťka stěny st = 3,5
 mm 

Souč. tepelné vodivosti λt= 0,22
 W / m K 

 

 

D = d + 2 siz = 85 mm 
 

Potrubí 

Teplota média tin = 10
 °C 

Teplota v okolí potrubí tout = 20
 °C 

Relativní vlhkost vzduchu rh = 65
 %  

Teplota rosného bodu tw = 13,6
 °C 

Součinitel přestupu tepla 

na vnějším povrchu αe = 10
 W / m2 K 

Délka potrubí l = 1
 m 

 

Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007) 
DN 20 - DN 32

 => Uo,193/2007 = 0.18 W / m K 

Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí 
Uo = 0.156 ≤ 0.18 W / m K => VYHOVUJE 
požadavkům vyhlášky č. 193/2007 

Povrchová teplota izolovaného potrubí 
tp,iz = 19,4°C > tw => na povrchu potrubí nedochází ke 
kondenzaci 

Tepelná ztráta potrubí bez izolace qp = -6,6 W/m 

Tepelná ztráta potrubí s izolací qiz = -1,6 W/m 

Energetická úspora izolovaného potrubí 76 % 

Střední spotřeba izolace 0.1728 m2 – platí pro plošnou izolaci 
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Návrh tepelné izolace na potrubí DN32: 

Izolace 

PAROC > Section aluCoat T
 

Rozměry izolace - 
tl. 40

 

Tloušťka siz = 40
 mm 

  

Souč. tepelné vodivosti λiz = 0,033
 W / m K 

 

Trubka 

PP-RCT Ekoplastik FIBER BASALT PLUS S 3,2
 

Rozměry trubky - 
32x4.4

 

Průměr d = 32
 mm 

Tloušťka stěny st = 4,4
 mm 

Souč. tepelné vodivosti λt= 0,22
 W / m K 

 

 

D = d + 2 siz = 112 mm 
 

Potrubí 

Teplota média tin = 10
 °C 

Teplota v okolí potrubí tout = 20
 °C 

Relativní vlhkost vzduchu rh = 65
 %  

Teplota rosného bodu tw = 13,6
 °C 

Součinitel přestupu tepla 

na vnějším povrchu αe = 10
 W / m2 K 

Délka potrubí l = 1
 m 

 

Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007) 
DN 20 - DN 32

 => Uo,193/2007 = 0.18 W / m K 

Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí 
Uo = 0.155 ≤ 0.18 W / m K => VYHOVUJE 
požadavkům vyhlášky č. 193/2007 

Povrchová teplota izolovaného potrubí 
tp,iz = 19,6°C > tw => na povrchu potrubí nedochází ke 
kondenzaci 

Tepelná ztráta potrubí bez izolace qp = -8,1 W/m 

Tepelná ztráta potrubí s izolací qiz = -1,5 W/m 

Energetická úspora izolovaného potrubí 81 % 

Střední spotřeba izolace 0.2262 m2 – platí pro plošnou izolaci 
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2.2.5.2 Potrubí teplé vody 

Návrh tepelné izolace na potrubí DN16:  

Izolace 

PAROC > Section aluCoat T
 

Rozměry izolace - 
tl. 30

 

Tloušťka siz = 30
 mm 

  

Souč. tepelné vodivosti λiz = 0,035
 W / m K 

 

Trubka 

PP-RCT Ekoplastik EVO S 3,2
 

Rozměry trubky - 
16x2.2

 

Průměr d = 16
 mm 

Tloušťka stěny st = 2,2
 mm 

Souč. tepelné vodivosti λt= 0,22
 W / m K 

 

 

D = d + 2 siz = 76 mm 
 

Potrubí 

Teplota média tin = 50
 °C 

Teplota v okolí potrubí tout = 15
 °C 

Relativní vlhkost vzduchu rh = 65
 %  

Teplota rosného bodu tw = 8,7
 °C 

Součinitel přestupu tepla 

na vnějším povrchu αe = 10
 W / m2 K 

Délka potrubí l = 1
 m 

 

Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007) 
DN 10 - DN 15

 => Uo,193/2007 = 0.15 W / m K 

Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí 
Uo = 0.129 ≤ 0.15 W / m K => VYHOVUJE 
požadavkům vyhlášky č. 193/2007 

Povrchová teplota izolovaného potrubí 
tp,iz = 16,9 °C > tw => na povrchu potrubí nedochází 
ke kondenzaci 

Tepelná ztráta potrubí bez izolace qp = 15,8 W/m 

Tepelná ztráta potrubí s izolací qiz = 4,5 W/m 

Energetická úspora izolovaného potrubí 71 % 

Střední spotřeba izolace 0.1445 m2 – platí pro plošnou izolaci 
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Návrh tepelné izolace na potrubí DN20: 

Izolace 

PAROC > Section aluCoat T
 

Rozměry izolace - 
tl. 30

 

Tloušťka siz = 30
 mm 

  

Souč. tepelné vodivosti λiz = 0,035
 W / m K 

 

Trubka 

PP-RCT Ekoplastik FIBER BASALT PLUS S 3,2
 

Rozměry trubky - 
20x2.8

 

Průměr d = 20
 mm 

Tloušťka stěny st = 2,8
 mm 

Souč. tepelné vodivosti λt= 0,22
 W / m K 

 

 

D = d + 2 siz = 80 mm 
 

Potrubí 

Teplota média tin = 50
 °C 

Teplota v okolí potrubí tout = 15
 °C 

Relativní vlhkost vzduchu rh = 65
 %  

Teplota rosného bodu tw = 8,7
 °C 

Součinitel přestupu tepla 

na vnějším povrchu αe = 10
 W / m2 K 

Délka potrubí l = 1
 m 

 

Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007) 
DN 20 - DN 32

 => Uo,193/2007 = 0.18 W / m K 

Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí 
Uo = 0.144 ≤ 0.18 W / m K => VYHOVUJE 
požadavkům vyhlášky č. 193/2007 

Povrchová teplota izolovaného potrubí 
tp,iz = 17 °C > tw => na povrchu potrubí nedochází ke 
kondenzaci 

Tepelná ztráta potrubí bez izolace qp = 19,1 W/m 

Tepelná ztráta potrubí s izolací qiz = 5 W/m 

Energetická úspora izolovaného potrubí 74 % 

Střední spotřeba izolace 0.1571 m2 – platí pro plošnou izolaci 
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Návrh tepelné izolace na potrubí DN25: 

Izolace 

PAROC > Section aluCoat T
 

Rozměry izolace - 
tl. 30

 

Tloušťka siz = 30
 mm 

  

Souč. tepelné vodivosti λiz = 0,035
 W / m K 

 

Trubka 

PP-RCT Ekoplastik FIBER BASALT PLUS S 3,2
 

Rozměry trubky - 
25x3.5

 

Průměr d = 25
 mm 

Tloušťka stěny st = 3,5
 mm 

Souč. tepelné vodivosti λt= 0,22
 W / m K 

 

 

D = d + 2 siz = 85 mm 
 

Potrubí 

Teplota média tin = 50
 °C 

Teplota v okolí potrubí tout = 15
 °C 

Relativní vlhkost vzduchu rh = 65
 %  

Teplota rosného bodu tw = 8,7
 °C 

Součinitel přestupu tepla 

na vnějším povrchu αe = 10
 W / m2 K 

Délka potrubí l = 1
 m 

 

Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007) 
DN 20 - DN 32

 => Uo,193/2007 = 0.18 W / m K 

Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí 
Uo = 0.162 ≤ 0.18 W / m K => VYHOVUJE 
požadavkům vyhlášky č. 193/2007 

Povrchová teplota izolovaného potrubí 
tp,iz = 17,1 °C > tw => na povrchu potrubí nedochází 
ke kondenzaci 

Tepelná ztráta potrubí bez izolace qp = 23,2 W/m 

Tepelná ztráta potrubí s izolací qiz = 5,7 W/m 

Energetická úspora izolovaného potrubí 76 % 

Střední spotřeba izolace 0.1728 m2 – platí pro plošnou izolaci 
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Návrh tepelné izolace na potrubí DN32: 

Izolace 

PAROC > Section aluCoat T
 

Rozměry izolace - 
tl. 40

 

Tloušťka siz = 40
 mm 

  

Souč. tepelné vodivosti λiz = 0,035
 W / m K 

 

Trubka 

PP-RCT Ekoplastik FIBER BASALT PLUS S 3,2
 

Rozměry trubky - 
32x4.4

 

Průměr d = 32
 mm 

Tloušťka stěny st = 4,4
 mm 

Souč. tepelné vodivosti λt= 0,22
 W / m K 

 

 

D = d + 2 siz = 112 mm 
 

Potrubí 

Teplota média tin = 50
 °C 

Teplota v okolí potrubí tout = 15
 °C 

Relativní vlhkost vzduchu rh = 65
 %  

Teplota rosného bodu tw = 8,7
 °C 

Součinitel přestupu tepla 

na vnějším povrchu αe = 10
 W / m2 K 

Délka potrubí l = 1
 m 

 

Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007) 
DN 20 - DN 32

 => Uo,193/2007 = 0.18 W / m K 

Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí 
Uo = 0.161 ≤ 0.18 W / m K => VYHOVUJE 
požadavkům vyhlášky č. 193/2007 

Povrchová teplota izolovaného potrubí 
tp,iz = 16,6 °C > tw => na povrchu potrubí nedochází 
ke kondenzaci 

Tepelná ztráta potrubí bez izolace qp = 28,5 W/m 

Tepelná ztráta potrubí s izolací qiz = 5,6 W/m 

Energetická úspora izolovaného potrubí 80 % 

Střední spotřeba izolace 0.2262 m2 – platí pro plošnou izolaci 

  



 

26 
 

2.3 Kanalizace  

2.3.1 Dimenzování a posouzení kanalizačního odpadního potrubí 

Průtok vod Qww: 

𝑄𝑤𝑤 = 𝑘 ∙ √∑ 𝐷𝑈 

𝑘 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑜𝑑𝑡𝑜𝑘𝑢, 𝑝𝑟𝑜 𝑏𝑦𝑡𝑜𝑣é 𝑑𝑜𝑚𝑦 𝑘 = 0,5𝑙
1
2/𝑠

1
2 

∑ 𝐷𝑈 − 𝑠𝑜𝑢č𝑒𝑡 𝑣ý𝑝𝑜č𝑡𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑜𝑑𝑡𝑜𝑘ů [𝑙/𝑠] 

Tabulka 22-Výpočtové odtoky DU a jmenovité světlosti DN připojovacího potrubí dle ČSN 75 6760 [3] 

Zařizovací předmět Výpočtový odtok DU [l/s] Minimální DN potrubí 

A.P. Automatická pračka 0,8 50 

D Dřez 0,8 50 

M.N. Myčka nádobí 0,8 50 

S.K. Sprchový kout 0,8 50 

U Umyvadlo 0,5 40 

Um Umývátko 0,3 40 

V Výlevka 2,5 110 

W.C. Záchodová mísa 2,0 110 

P.V. Podlahová vpusť 2,0 110 

 

Dimenze připojovacího potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům je určena pomocí tabulky 5. 

Podrobnější návrh dimenze provedeme až u svislého potrubí. 

2.3.1.1 Svislé potrubí 

Tabulka 23-Hydraulické kapacity připojovacího potrubí dle ČSN 75 6760 [3] 

DN potrubí Hydraulická kapacita Qmax [l/s] 

75 1,5 

110 4 

125 5,8 

160 9,5 

𝑄𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑄𝑤𝑤 
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Tabulka 24-Návrh dimenze svislého potrubí splaškové kanalizace, větev S3  

S3 

Zařizovací předmět a jejich četnost na patře 
viz. 

tab. 5 
návrh 

A.P. D M.N S.K. U Um V W.C. P.V. 
QWW 

[l/s] 

DN 

[mm] 

3.N.P.   1 1             0,63 75 

2.N.P.   1 1             1,26 75 

1.N.P.             1     2,06 110 

 

Tabulka 25-Návrh dimenze svislého potrubí splaškové kanalizace, větev S4 

S4 

Zařizovací předmět a jejich četnost na patře 
 

viz. 

tab. 5 
návrh 

A.P. D M.N S.K. U Um V W.C. P.V. 
QWW 

[l/s] 

DN 

[mm] 

3.N.P.   1 1         1   0,95 110 

2.N.P.   1 1         1   1,90 110 

1.N.P.                   1,90 110 

 

Tabulka 26-Návrh dimenze svislého potrubí splaškové kanalizace, větev S5 a větev S6 

S5/S6 

Zařizovací předmět a jejich četnost na patře 
 

viz. 

tab. 5 
návrh 

A.P. D M.N S.K. U Um V W.C. P.V. 
QWW 

[l/s] 

DN 

[mm] 

3.N.P.           1   1   0,76 110 

2.N.P.           1   1   1,52 110 

1.N.P.                   1,52 110 
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Tabulka 27-Návrh dimenze svislého potrubí splaškové kanalizace, větev S7 

S7 

Zařizovací předmět a jejich četnost na patře 
 

viz. 

tab. 5 
návrh 

A.P. D M.N S.K. U Um V W.C. P.V. 
QWW 

[l/s] 

DN 

[mm] 

3.N.P.   1 1             0,63 75 

2.N.P.   1 1             1,26 75 

1.N.P.                   1,26 75 

 

Tabulka 28-Návrh dimenze svislého potrubí kanalizace šedé vody, větev C1 a větev C3 

C1/C3 

Zařizovací předmět a jejich četnost na patře 
 

viz. 

tab. 5 
návrh 

A.P. D M.N S.K. U Um V W.C. P.V. 
QWW 

[l/s] 

DN 

[mm] 

3.N.P. 1     1 2         0,81 110 

2.N.P. 1     1 2         1,61 110 

1.N.P.                   1,61 110 

 

Tabulka 29-Návrh dimenze svislého potrubí kanalizace šedé vody, větev C2 

C2 

Zařizovací předmět a jejich četnost na patře 
 

viz. 

tab. 5 
návrh 

A.P. D M.N S.K. U Um V W.C. P.V. 
QWW 

[l/s] 

DN 

[mm] 

3.N.P. 1     1 1         0,72 110 

2.N.P. 1     1 1         1,45 110 

1.N.P.                   1,45 110 
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2.3.1.2 Svodné potrubí 

𝑄𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑄𝑤𝑤 

Tabulka 30-Hydraulické kapacity ve svodných potrubích, stupeň plnění 70 %, dle ČSN 75 6760 [3] 

DN potrubí Qmax [l/s] při sklonu 3 % 

75 2,9 

110 7,3 

125 11,8 

160 22,3 

 
Úsek S1-S2‘: 

𝑄𝑤𝑤𝑆1−𝑆2′
= 𝑄𝑤𝑤𝑆1

+ 𝑄𝑤𝑤𝑆2
= 1 𝑙/𝑠 

7,3 > 3,06 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟏𝟎 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Úsek S1-S3‘: 

𝑄𝑤𝑤𝑆1−𝑆3′
= 𝑄𝑤𝑤𝑆1−𝑆2′

+ 𝑄𝑤𝑤𝑆3
= 3,06 𝑙/𝑠 

7,3 > 3,06 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟏𝟎 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Úsek S1-S4‘: 

𝑄𝑤𝑤𝑆1−𝑆4′
= 𝑄𝑤𝑤𝑆1−𝑆3′

+ 𝑄𝑤𝑤𝑆4
= 4,96 𝑙/𝑠 

11,8 > 4,96 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟐𝟓 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Úsek S5-S6‘: 

𝑄𝑤𝑤𝑆5−𝑆6′
= 𝑄𝑤𝑤𝑆5

+ 𝑄𝑤𝑤𝑆6
= 3,04 𝑙/𝑠 

7,3 > 3,04 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟏𝟎 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Úsek S1-S5‘: 

𝑄𝑤𝑤𝑆1−𝑆5′
= 𝑄𝑤𝑤𝑆5−𝑆6′

+ 𝑄𝑤𝑤𝑆1−𝑆4′
= 8 𝑙/𝑠 

11,8 > 8 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟐𝟓 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Úsek S1-S7‘: 

𝑄𝑤𝑤𝑆1−𝑆7′
= 𝑄𝑤𝑤𝑆1−𝑆5′

+ 𝑄𝑤𝑤𝑆7
= 9,26 𝑙/𝑠 

Qmax, DN125= 11,8 l/s 

11,8 >  𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟔𝟎 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 
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2.3.2 Dimenzování a posouzení dešťového kanalizačního potrubí  

𝑄𝑟 = 𝑖 ∙ 𝐶 ∙ 𝐴 

𝑖 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒š𝑡ě 0,03 𝑙/𝑠 ∙ 𝑚2 

𝐶 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑜𝑑𝑡𝑜𝑘𝑢 𝑠𝑟áž𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑣𝑜𝑑 (𝑠𝑡𝑒𝑗𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 𝑗𝑎𝑘𝑜 𝑣 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑙𝑒 1.1.4) 

𝐴 − úč𝑖𝑛𝑛á 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 314,62 𝑚2 

𝑄𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑄𝑟 

𝑄𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑘á 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑝ř𝑖 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑖 𝑝𝑙𝑛ě𝑛í 70 % 

2.3.2.1 Svislé potrubí 

Tabulka 31-Hydraulické kapacity vnějšího dešťového odpadního potrubí dle ČSN 75 6760 [3] 

DN potrubí Hydraulická kapacita Qmax [l/s] 

75 2 

110 3 

125 6 

160 9 

Svislé potrubí D1 a D2: 

𝑄𝑟1,2
= 0,03 ∙ 1 ∙ 47,17 = 1,41 𝑙/𝑠 

3 > 1,41 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟏𝟎 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

Svislé potrubí D3 a D4: 

𝑄𝑟3,4
= 0,03 ∙ 1 ∙ 51,45 = 1,54 𝑙/𝑠 

3 > 1,54 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟏𝟎 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

Svislé potrubí D5: 

𝑄𝑟5
= 0,03 ∙ 1 ∙ 74,27 = 2,23 𝑙/𝑠 

3 > 2,23 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟏𝟎 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

Svislé potrubí D6: 

𝑄𝑟6
= 0,03 ∙ 1 ∙ 43,11 = 1,29 𝑙/𝑠 

3 > 1,29 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟏𝟎 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  
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2.3.2.2 Svodné potrubí 

Tabulka 32-Hydraulické kapacity svodného dešťového odpadního potrubí, 
 stupeň plnění 70 % dle ČSN 75 6760 [3] 

DN potrubí Hydraulická kapacita Qmax [l/s] 

75 1,7 

110 4,2 

125 6,8 

160 12,8 

 
Úsek D1-D2‘: 

𝑄𝑟1−2′
= 2 ∙ 𝑄𝑟1,2

= 2,82 𝑙/𝑠 

4,2 > 2,82 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟏𝟎 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

Úsek D1-D3‘: 

𝑄𝑟1−3′
= 𝑄𝑟1−2′

+ 𝑄𝑟3,4
= 4,36 𝑙/𝑠 

6,8 > 4,36 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟐𝟓 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

Úsek D1-D4‘: 

𝑄𝑟1−4′
= 𝑄𝑟1−3′

+ 𝑄𝑟3,4
= 5,9 𝑙/𝑠 

6,8 > 5,9 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟐𝟓 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

Úsek D5-U1‘: 

𝑄𝑟5−𝑈1′
= 𝑄𝑟5

+ 𝑄𝑤𝑤𝑈1
= 2,94 𝑙/𝑠 

4,2 > 2,94 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟏𝟎 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

Úsek D5-D6‘: 

𝑄𝑟5−6′
= 𝑄𝑟5−𝑈1′

+ 𝑄𝑟6
= 4,23 𝑙/𝑠 

6,8 > 3,52 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟐𝟓 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

Úsek D5-D1‘: 

𝑄𝑟5−1′
= 𝑄𝑟5−6′

+ 𝑄𝑟1−4′
= 9,42 𝑙/𝑠 

12,8 > 10,13 𝑙/𝑠 => 𝑁Á𝑉𝑅𝐻 𝑫𝑵𝟏𝟔𝟎 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  
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2.4 Závěr 

V této části projektové dokumentace byly podle platných norem navrženy a posouzeny potřebné 

prvky ZTI.  
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