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Vnitřní x vnější kanalizace

Vnitřní kanalizace – ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5

přes DN200 → ČSN 75 6101 Venkovní systémy stokových sítí a 
přípojek

• hydraulické výpočty potrubí shodné

• větší průměry → menší sklony 1631/Ø – dosažení minimální unášecí 
rychlosti proti usazování (předpis provozovatele)

• menší vliv třením (z hydraulických charakteristik - R)

• pro výpočet množství dešťové vody měkčí kritéria pro 
vydatnost dešťě ( 300 l/s, ha x 160-180 l/s,ha)
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Vnitřní kanalizace – množství odpadních vod
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5

• princip výpočtu zohledňuje současnost používání jednotlivých 
zařizovacích předmětů podle typu budovy (provozu) 

• celkový přítok QWW se stanoví dle ČSN EN 12056-2 podle vzorce:

[l/s]

• Qww - průtok splaškových odpadních vod [l/s]

• ΣDU - součet výpočtových odtoků [l/s]

• K - součinitel odtoku

∑= DUKQWW

Způsob odběru vody K 
l 0,5/s 0,5 

Rovnoměrný odběr vody (bytové domy, rodinné domky, 
penziony, úřady) 0,5 

Rovnoměrný odběr vody (budovy občanského vybavení sídlišť) 0,7 
Skupiny zařizovacích předmětů s nárazovým odběrem vody 
(např. hromadné umývárny, sprchy) 1,0 

Skupiny zařizovacích předmětů se zvláštním odběrem vody 
(laboratoře v průmyslu) 1,2 

Tabulka 2-1 Součinitel odtoku zařizovacích předmětů  4
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Zařizovací předmět
Výpočtový odtok

DU [l/s]
Umyvadlo, bidet 0,5

Umývátko 0,3

Kuchyňský dřez 0,8

Koupací vana 0,3

Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 0,8

Záchodová misa se splachovací nádržkou o obsahu 9,0 l 2,5

Sprcha - vanička se zátkou 0,8

Velkokuchyňský dřez 0,9

Záchodová mísa s tlakovým splachovačem 1,8

Podlahová vpust DN 50 0,8

Podlahová vpust DN 70 1,5

Podlahová vpust DN 100 2,0

Vnitřní kanalizace- výpočtový odtok
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5

• DU - výpočtové odtoky v l/s jsou závislé na typu zařizovacího předmětu  
a vyjadřují max. okamžitý odtok pro dimenzování vnitřní kanalizace

5

Vnitřní kanalizace x vnitřní vodovod
ČSN 75 5455
• q - jmenovité výtoky vody v l/s do zařizovacího předmětu vyjadřují max. 

okamžité množství vody pro dimenzování potrubí vodovodu, hodnoty 
odtoku a výtoku se diametrálně liší a pro dimenzování je nelze zaměnit

• kromě požadovaného výtoku je definován i minimální požadovaný přetlak, 
aby výtoková armatura splnila svůj účel (např. tlakový splachovač), pozor 
tedy na tyto požadavky při dimenzování, zásadně mění běžné tlakové 
poměry v systému

Výtoková armatura DN Jmenovitý 
výtok vody 

q[l/s]

Požadovaný 
přetlak p 

[MPa]

Součinitel 
současnosti

Výtokový ventil 15 0,2 0,05 0,3
Výtokový ventil 20 0,4 0,05 0,3
Výtokový ventil 25 1,0 0,05 0,3
Bidet 15 0,1 0,05 0,3
Pitná studánka 15 0,1 0,05 0,3
Nádržkový splachovač 15 0,1 0,05 0,3

Směšovací baterie vanová 15 0,3 0,05 0,5

Směšovací baterie umyvadlová 15 0,2 0,05 0,8

Směšovací baterie sprchová 15 0,2 0,05 1,0

Tlakový splachovač 15 0,6 0,12 0,1
Tlakový splachovač 20 1,2 0,12 0,1
Požární hydrant 25 0,3
Požární hydrant 50 3,3
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Vnitřní kanalizace - posouzení
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5
• výpočtový odtok splaškových odpadních  vod se porovná s kapacitou 

odpadního potrubí, která je definována v normách výše uvedených 

• v zásadě se vychází z experimentálního měření a hydraulických výpočtů, 
které definují pro jednotlivé části systému, zejména kapacitu plnění, ta 
je velmi rozdílná pro odpadní nebo svodná potrubí

• hydraulická kapacita odpadního kanalizačního potrubí je ovlivněna 
zejména výškou plnění a odbočkami do připojovacího potrubí, to ovlivní 
zásadně charakter proudění a tím i kapacitu

• hydraulická kapacita svodného kanalizačního potrubí je ovlivněna 
zejména sklonem potrubí, čímž se mění rychlost a s tím související  
hydraulická kapacita

• požadavek na max. počet připojených WC na odpadním potrubí je dán 
jejich velkým odtokem a množstvím přisátého vzduchu do systému 
kanalizace, proto záleží na způsobu odvětrání kanalizačního systému
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Vnitřní kanalizace - posouzení
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5
• hydraulická kapacita odpadního (svislého) a svodného (ležatého) potrubí 

splaškové kanalizace, rozdíl v kapacitě potrubí DN100

Hydraulické kapacity (Qmax) a jmenovité 
světlosti (DN) odpadního potrubí

Odpadní potrubí a 
hlavní větrací 

potrubí

Systém I, II, III, IV
Qmax (l/s)

DN
Odbočky -
velký úhel

Odbočky s -
malý úhel

60 0,50 0,70

70 1,50 2,00

80 2,00 2,60

90 2,70 3,50

100 4,00 5,20

125 5,80 7,60

150 9,50 12,40

200 16,00 21,00

Hydraulické kapacity (Qmax) a jmenovité světlosti (DN) svodného potrubí

Sklon DN 70 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]

Qmax

[l/s]
v
[m/s]

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

1,5 2,0 0,7 5,1 1,0 8,3 1,1 15,7 1,3 29,1 1,5

2,0 2,4 0,9 5,9 1,1 9,6 1,2 18,2 1,5 33,6 1,7

2,5 2,6 1,0 6,7 1,2 10,8 1,4 20,3 1,6 37,6 1,9

3,0 2,9 1,1 7,3 1,3 11,8 1,5 22,3 1,8 41,2 2,1

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

4,0 3,3 1,2 8,4 1,6 13,7 1,8 25,8 2,1 47,6 2,4

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

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

kapacita plnění 15-20% kapacita plnění 70% 8
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Vnitřní kanalizace – dešťová odpadní voda
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5
• základním údajem pro navrhování odvodnění střechy je výpočtová intenzita 

srážek, její volba musí odpovídat stupni přijatelného rizika s přihlédnutím k druhu 
a využití budovy

• pokud nejsou k dispozici statisticky zpracované údaje o intenzitě deště, volí se jako 
základ pro návrh intenzita deště pro ČR 0,03 l/s.m2

• tato intenzita je vzhledem k dlouhodobým srážkovým průměrům v našich 
klimatických podmínkách vyšší, nicméně pro návrh odvodnění střechy je 
opodstatněná z důvodu bezpečnosti objektu před zaplavením srážkovou vodou

• z tohoto důvodu jsou v evropských předpisech stanoveny i součinitele bezpečnosti 
podle různých typů budov které zvyšují návrhové intenzity pro dimenzování 
systémů odvodnění

• pokud je voda odváděná z ploch, které neohrožují budovu zaplavením, intenzita 
deště se uvažuje podle ČSN 75 6101
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Vnitřní kanalizace – dešťová odpadní voda
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5

Množství dešťových odpadních vod QR se stanovuje z vydatnosti srážek, odvodňované 
plochy a součinitele odtoku podle ČSN EN 12056-3 dle vztahu:

[l.s-1]

• QR  - průtok dešťových  odpadních vod [l.s-1]

• i - intenzita deště [l.s-1.m-2 ], pro ČR se uvažuje hodnota  0,03 l.s-1.m-2

• A - půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m2]

• C - součinitel odtoku [-]

AciQR ⋅⋅=

10
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Vnitřní kanalizace – dešťová odpadní voda
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5
• účinná plocha se počítá dle:

A = LR . BR [m2]

• v případě zohlednění účinku větru se počítá účinná plocha s úhlem dopadajícího 
deště 26 od svislé osy, nebo s možností kolmého dopadu srážek na plochu 
střechy :

déšť pod úhlem 26 A = LR . (BR + HR/2) [m2]

kolmo na střechu A = LR . TR [m2]

A - je účinná plocha střechy [m2]

LR - délka okapu [m]

BR - půdorysný průmět střechy od střešního žlabu po hřeben střechy [m]

HR - výška střechy od střešního žlabu po hřeben střechy [m]

TR - vzdálenost mezi střešním žlabem a hřebenem střechy měřená podél střechy [m]
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Vnitřní kanalizace – dešťová odpadní voda
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5

• konstrukční typy žlabů

podokapní nástřešní

polokruhové tvary žlabů

nadřímsovýzaatikovýpodokapní

hranaté tvary žlabů

12
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Vnitřní kanalizace – dešťová odpadní voda
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5

• střešní žlaby, které se ukládají ve sklonu 3 mm/m a méně se navrhují a počítají jako střešní 
žlaby bez sklonu

• pro podokapní, nástřešní a nadřímsové střešní žlaby, jejichž příčný profil má polokruhový 
nebo obdobný tvar, navrhované bez sklonu a opatřené výtoky, schopnými zajistit volný 
odtok, se stanovuje odtokové množství podle:

QL = 0,9 . QN [l/s]

QL návrhový odtok dešťových vod ze střešního žlabu bez sklonu [l/s]

0,9 součinitel bezpečnosti [-]

QN návrhový odtok dešťových vod ze střešního žlabu počítaný podle rovnice:

QN = 2,78 . 10-5 . AE
1,25

AE celkový příčný profil střešního žlabu [mm2]
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Vnitřní kanalizace – dešťová odpadní voda
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5

• pro podokapní, nástřešní a nadřímsové střešní žlaby, jejichž příčný profil má čtvercový, 
obdélníkový, lichoběžníkový nebo podobný tvar navrhované bez sklonu a opatřené výtoky, 
schopnými zajistit volný odtok, se stanovuje odtokové množství podle: 

QL = 0,9 . QN [l/s]

QL návrhový odtok dešťových vod ze střešního žlabu bez sklonu [l/s]

0,9 součinitel bezpečnosti [-]

QN návrhový odtok ze střešního žlabu QN  = QSE . FD . FS [l/s]

QSE odtok dešťových vod z ekvivalentního čtvercového nebo obdélníkového střešního 
žlabu (podokapního, nástřešního a nadřímsového)QSE = 3,48 . 10-5 . AE

1,25 [l/s]

AE celkový příčný profil střešního žlabu (obr. 6.5.4) [mm2]

FD faktor hloubky

FS tvarový faktor

14
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Vnitřní kanalizace – dešťová odpadní voda
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5

profil střešního žlabu

15

Vnitřní kanalizace – dešťová odpadní voda
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5

faktory ovlivňující návrhový odtok

16
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Vnitřní kanalizace - posouzení
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5

• maximální návrhový odtok dešťových vod počítaný z plochy odvodňované 
dešťovým potrubím protékající svislým kruhovým odpadem musí být menší než 
odtokové množství dle profilu a kapacity plnění

• používá se stupeň plnění v rozmezí 0,20 a 0,33

• odtokové množství vody, které se dostane do svislého potrubí je ovlivněno 
zejména odtokovým množstvím střešních žlabů nebo střešních vtoků 

• střešní žlaby navržené bez sklonu nebo se sklonem, označované jako střešní žlaby 
bez sklonu, mají být pokud možno osazovány ve sklonu 1 mm/m až 3 mm/m

• sklon střešních žlabů podokapních, nástřešních a nadřímsových musí být takový, 
aby odtékající voda nepřetékala přes přední okraj žlabu

17

Vnitřní kanalizace - posouzení
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5

• počet střešních vtoků závisí zejména na ploše střechy, typu objektu a míře rizika 
zaplavení objektu a z toho vyplývajících škod

• pro ploché střechy s římsami se navrhují nejméně dva vtoky střešních žlabů, avšak 
není stanovena min. plocha pro toto doporučení

• v případě jednoho vtoku je nutný nouzový přepad a to pro každou část plochy 
střechy 

• u balkonů a lodžií je nutné individuálně zvážit nebezpečí zaplavení objektu a podle 
toho zvolit ochranu před zaplavením za všech provozních podmínek

• v případě, že dojde vzhledem k umístění přepadu k částečnému zaplavení plochy 
střechy, je nutné toto zohlednit při výpočtu zatížení střechy

bezp. přepad
v atice

18
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Vnitřní kanalizace - posouzení
ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5
• odtoková množství svislého dešťového potrubí kanalizace

19

Oddělení odpadní vody

20
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<18m <18m

RŠ2 RŠ1

RŠ1 – šachta na hranici 
pozemku, může vyžadovat 

správce sítě, nebo je existující 
(zasíťované pozemky), kulatá 

Ø400-1000, dno šachty = žlábek 
(potrubí neprochází skrz)

RŠ2 – šachta dle ČSN, obvykle 
prováděná na stavbě, prochází jí 

potrubí z ČT !!!, rozměry dle 
ČSN

RŠ2 – vychází dle ČSN v objektu

18m - ČSN X

RŠ2 RŠ1

X je malé (třeba do 5m) = dvě 
šachty za sebou je blbost, takže 

posun RŠ2 do objektu, 
rovnoměrné rozdělení 

vzdáleností šachet

X je větší (třeba nad 10m) = 
šachtu RŠ2 ponechat venku, 
možno ale i posunout dovnitř

alt. RŠ2

RŠ2 – šachta dle ČSN, umístění 
lépe mimo objekt

RŠ2 – vychází dle ČSN mimo objekt

Revizní šachty ve vnitřní kanalizaci 

21

PLAST – PP, PE BETON

– podmínky umístění definuje ČSN a správce sítě

- šachty vnitřní kanalizace obvykle plastové Ø400-1000 (lehké, levnější, universálnější tvary, hydraulicky 
hladké)

- správce sítě nebo specifické podmínky můžou vyžadovat beton – pevnost, odolnost, možnost vstupu -
Ø1000mm a více

Materiál revizních šachet ve vnitřní a vnější kanalizaci

22
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KANALIZAČNÍ SYSTÉMY
(pro odvod splaškových odpadních vod)

dle způsoby dopravy odpadní vody :

Gravitační kanalizace 

Tlaková kanalizace

Podtlaková kanalizace 

Pneumatická kanalizace
23

Gravitační kanalizace

- využití gravitačních sil (bez dodání vnější energie)

- minimální profil DN 250, přípojky DN 150 (200)

- spád potrubí – minimální spád je dán normou, materiálem a 
standardy provozovatelů sítě

- materiál - standardy provozovatelů sítě (PVC, PP, kamenina, 
beton, kanalizační cihly), materiály odolné otěru s vysokou 
životností (žula, čedič…)

- krytí min. 1,5m ve vozovce, rychlosti 3-10 m/s

-po 50m, při změně trasy, změna spádu  → revizní kanalizační 
šachty

-přípojky do odboček, vložek nebo šachet (řízený vrt)
24
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Tlaková kanalizace
kdy se používá:

- nedostatečné spády nebo protispády

- izolovaná a řídká zástavba

- špatné podloží → vysoká hladina podzemní vody, skála….

- překážky v cestě → inženýrské sítě, vodoteče

- sezónní provoz

- lokality pod úrovní gravitační kanalizace

- lokalita, kde nelze použít podtlakovou kanalizaci (vyšší 
náklady

25

Tlaková kanalizace
skládá se z:

tlakové sítě

- uložené do nezámrzné hloubky, kopíruje terén

- průměry potrubí od DN 40 - 150

čerpacích jímek (sběrných šachet)

- do nichž jsou gravitačně svedeny splaškové vody

- čerpací cyklus se odehrává v dolní třetině jímky, zbylý objem 
slouží jako akumulační (rezerva pro případ havárie či výpadku 
dodávky el. proudu)

26
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Tlaková kanalizace

domovní čerpací jímky

veřejné čerpací jímky

situace zapojení čerpací šachty

27

Tlaková kanalizace
čerpací šachta

28
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Tlaková kanalizace
výhody:

- malý rozsah zemních prací

- malé profily potrubí

- pružná volba trasy

- investiční náklady jsou průměrně o x % nižší (30 - 60 %) 

- přesné určení dopravovaného množství splaškových vod podle 
spotřeby elektrické energie

- samočisticí efekt – zajištěna min. unášecí rychlost, tlak do 6 atm

nevýhody:

- závislost na dodávce elektrické energie

- oddílná kanalizační soustava

- provoz čerpacích jímek vyžaduje pravidelnou údržbu 29

Podtlaková kanalizace
kdy se používá:

- nedostatečné spády nebo protispády

- izolovaná a řídká zástavba

- špatné podloží → vysoká hladina podzemní vody, skála….

- překážky v cestě → inženýrské sítě, vodoteče

- sezónní provoz

- lokality pod úrovní gravitační kanalizace

- ekologicky citlivé oblasti, např.ochranná pásma vodních 
zdrojů, chráněné oblasti

30
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Podtlaková kanalizace
skládá se z:

sběrné šachty

- akumulace, čidla a automatický podtlakový ventil

podtlaková stoková síť

- sestupné a vzestupné větve se skoky výšky 300, 450mm 

čerpací (podtlaková, vakuová…) stanice

31

Podtlaková kanalizace - schema

32
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Podtlaková kanalizace – sběrná šachta

33

Podtlaková kanalizace – vakuová stanice
čerpadla stanice

sběrný tank biofiltr

34
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Podtlaková kanalizace

výhody:

- malý rozsah zemních prací

- malé profily potrubí

- pružná volba trasy (nutné spádování !!!)

- menší investiční náklady než u gravitace

- samočisticí efekt – zajištěna min. unášecí rychlost, tlak do 6 atm

- možnost uložení potrubí společně s vodovodem v jednom výkopu

- uzavřený systém – bez úniku odpadních vod, bez zápachu, bez hlodavců

- energie pouze pro stanici se záložním zdrojem

- menší údržba pro připojené objekty

nevýhody:

- závislost na EE, údržba stanice, životnost a těsnost podtlakového ventilu

35

Pneumatická kanalizace
kdy se používá:

- přeprava odpadních vod na velké vzdálenosti

při velkém převýšení

výhody:

- doprava odpadní vody bez tlakových rázů (vzduchový polštář)

- odpadní voda je provzdušněna (aerobní procesy)

- možné připojení dalších potrubí

- odpadní vody nepřicházejí do styku s rotujícími částmi 
technologie

36
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Pneumatická kanalizace
skládá se z:

tlakové nádoby

- gravitační nátok z čerpací stanice ze sběrných předšachet

kompresorové stanice

- tlakovým vzduchem vytlačí objem nádoby do výtlačného 
potrubí malých průměrů na ČOV 

37

Kanalizace ve výškových budovách

Vnitřní kanalizace – ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1-5

• pozornost je třeba věnovat splaškovým odpadním potrubím

• všechna potrubí vnitřní kanalizace → hydraulický výpočet

• připojovací a odpadní potrubí x svodné (shodný výpočet bez 
ohledu na výšku budovy – snížení w na patě potrubí)

• pro dimenzování odpadních potrubí se vychází z 
experimentálních měření (měřící věže)

38
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Charakter proudění :

• standardní proudění – dutý válec se vzduchovým jádrem

• v místě přip. potrubí – částečné nebo úplné plnění potrubí 

→ vzniká podtlak nad místem plnění

• zalomení potrubí (pro > 45°) - částečné plnění potrubí 

→ vzniká podtlak a zejména hluk !!!

Rychlost proudění :

• rychlost stoupá do určité míry – tření (cca 3 podlaží wmax )

• průtok vzduchu > > > než průtok odpadní vody

• < p > - přetlak či podtlak nesmí odsát ZU u ZP

Kanalizace ve výškových budovách

39

– napojení přes zápachovou uzávěrku nebo musí být podlahová vpusť

- výška vodního sloupce min 50 mm (500 Pa)

pohybuje se od 60-80mm (667 – 883 Pa)

(pozor na pružné hadice !!!)

- eliminace pachu, hluku a zachycení mech. nečistot

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - připojení

50
 m

m

- trvale přístupná !!!

- ochrana před mrazem

- kde by vyschla, nutno mechanický uzávěr

- při 20°C vyschne 1mm/den

40
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- vždy odvětrat jedno odpadní potrubí nad střechu !!!

- pak lze použít na jiné odpadní potrubí přivzdušňovací ventil (v 
DE pouze pro RD)

- odpadní potrubí lze ukončit ventilem maximálně ve výšce 10m

- dimenzování dle EN – množství vzduchu musí být 8x větší než 
proudící voda v potrubí 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY – přivzdušňovací ventily

- trvale přístupné !!!

- 2x ročně kontrola ☺

- ne pod hladinou vzduté vody –
bubláme ☺

41

Způsob proudění v odpadním potrubí

-matematický model proudění v odpadním potrubí je velmi 
složitý

-pro běžnou zástavbu postačí výpočty z norem

-výškové budovy – přesnější hydraulický výpočet

-vychází se z teorie konečné rychlosti vt, - voda nedosahuje v 
potrubí rychlosti volného pádu

42
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Způsob proudění v odpadním potrubí

stupeň plnění :

- s hlavním větracím potrubím f= 0,16 - 0,25

- s doplňkovým větracím potrubím f = 0,19 až 0,29 

- se sekundárním větracím potrubím f = 0,30 až 0,33 
43

Hydraulická kapacita potrubí m3/s :

Rychlost proudění m/s :

Kanalizace ve výškových budovách

f - stupeň plnění odpadního potrubí –
0,16-0,25 (pro zachování „rozumných“ podtlaků)
0,2-0,3 (pro doplňkové větrací potrubí)

d - vnitřní průměr odpadního potrubí (m) 

a - pro litinové trouby a = 10, pro plastové trouby a = 12,5,

Qtot - celkový průtok odpadních vod odpadním potrubím (m3/s),

d - vnitřní průměr odpadního potrubí (m). 

44
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Kanalizace ve výškových budovách

Systémy větrání :

I. hlavní větrací potrubí 
• nejčastěji používaný systém

II. systém s přímým doplňkovým větracím potrubím
• paralelní spojení odpadního potrubí s větracím

III. systém s nepřímým doplňkovým větracím potrubím
• fce připojovacího potrubí → větrací 

IV. systém se sekundárním větracím potrubím
• propojení s hlavním větracím a odpadním potrubím u 

každé zápachové uzávěrky také s připojovacím potrubím

45

Kanalizace ve výškových budovách

I. II. IV.III.

- jednoduché, levné řešení

- riziko při  > současnosti

-stavebně jednoduché řešení    - nutné souběžné potrubí      - nutný velký prostor (předstěny)

TATO ŘEŠENÍ UMOŽŇUJÍ  ZATÍŽIT ODPADNÍ POTRUBÍ O 40-60% VĚTŠÍM PRŮTOKEM
46
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Návrh svislé kanalizace do 70m :
- normy pro vnitřní kanalizaci – dimenzování splaškového odpadního potrubí podle 
průtočné kapacity, max. počtu WC a světlosti odpadního a větracího potrubí

- normy řeší běžné rozvody , kapacity se smí použít do 70m (odpad + větrací)

- pokud je použito doplňkové potrubí – lze zvýšit počet WC ⇒ hydraulický výpočet

Kanalizace ve výškových budovách

QTOT ≤ Qmax

hlavní větrací potrubí

doplňkové větrací 
potrubí

47

výška odpadního a větracího potrubí

nad 70m a do 100m :
- normy pro vnitřní kanalizaci – pouze pro předběžný návrh

- je třeba posoudit překročení nejvyššího podtlaku v odpadním potrubí

- maximální tlakovou ztrátu při proudění vzduchu

Kanalizace ve výškových budovách

Δpmax ≤ 464 Pa odsátí zápachové uzávěrky po 
14 dnech nepoužívání

Δppop ≤ 250 Pa
kritérium podle ČSN EN 12056

nad 100m :

- stejný postup výpočtu, ale jiné kriterium :

Δp ḿax = Δpmax+ Δppop

pokud jsou při posouzení překročeny hodnoty tlaků ⇒ zvětšit dimenzi, navrhnout různé druhy 
doplňkového větracího potrubí 48
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návrh doplňkového a sekundárního větracího potrubí :

• velký průtok odpadním potrubím, malá kapacita potrubí

• překročení počtu připojených WC

• zatížení připojovacího potrubí větším průtokem, větší délka, trasa potrubí, 
spádová výška apod… podle ČSN 75 6760

Kanalizace ve výškových budovách

použití speciálních tvarovek pro 
připojovací potrubí   :

• zvětšení kapacity odpadního potrubí

• nelze kombinovat s klasickými 
tvarovkami

• návrh dle podkladů výrobce 
(experimentální ověření, modelový 
výpočet)

49

vedení potrubí :

• instalační šachty

• administrativa – více odpadních potrubí pro případ poruchy

• požární úseky v úrovni podlaží (přebetonovat prostupy v úrovni podlaží)

Kanalizace ve výškových budovách

zalomení > 45°, 30m nad zlomem  :

• řešíme obtokem

• není třeba zvyšovat světlost

• počítat s hlukem, umístit do technických 
prostorů

materiál (např. bezhrdlová litina):

• hluk

• uchycení, statika

• požár 50
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
RETENCE A VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

- katedra technických zařízení budov -

51

� legislativa, pojmy

� zdroje znečištění

� ukazatele znečištění

� způsoby likvidace odpadních vod

Obsah přednášky

52
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Likvidace odpadních vod – legislativa

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách..., novela 150/2010 Sb...(vodní zákon)

• Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy, 
novela 275/2013 Sb. od 1.1. 2014

• Vyhláška č. 428/2001 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

• Stavební zákon č. 350/2012 Sb.

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

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

• ČSN..., ČSN EN..., TNV - odvětvové technické normy vodního hospodářství

53

Stavební zákon č. 350/2012 Sb.

Změna legislativy :
� novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
� účinnost od 1.1.2013
� nový stavební zákon č. 350/2012

Přináší  některé nové zásadní změny :
� mění postup při přípravě stavebníka k realizaci svého stavebního 

záměru
� dotýká se i  tzv. velkého územního plánování, tj. územně 

plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
� cílem je urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povolování 

jednotlivých staveb, dopad i na inž. sítě v oblasti zásobování 
vodou a kanalizace

54
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Stavební zákon č. 350/2012 Sb.

Změny, které zásadně mění postup stavebníka při přípravě stavby :
� zjednodušuje a zkracuje územní řízení, povinné ústní jednání zůstává pouze u 

záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo na které se prováděla EIA 
(posuzování vlivů  záměrů na životní prostředí )

� sloučení postup EIA s územním řízením, zkracuje se příprava realizace staveb 
a vydání územního rozhodnutí včetně stanoviska EIA max. na 3 měsíce 
(vydání stanoviska EIA mohlo trvat roky )

� rozšiřuje okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu (stavebník je bude realizovat na základě územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu)
� podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí
� vodovodní, kanalizační a energetické přípojky vč. připojení stavby a 

odběrných zařízení vedených mimo budovu...
� oplocení ... 
� reklamní a informační zařízení 
� odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 

m2

55

Požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb.

• Odvádění srážkových vod řešit přednostně vsakováním.

• Pokud není vsakování možné, řeší se odváděním srážkových vod: 

- do povrchových vod, a pokud to není možné

- do jednotné kanalizace

• Stavby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je to 

technicky možné a ekonomicky přijatelné. Pokud to možné není, je nutno 

realizovat zařízení pro zneškodňování nebo akumulaci odpadních vod.

• Všechny prostupy přípojek do stavby umístěné pod úrovní terénu musí být 

plynotěsné.

56
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• Pokud je kanalizace pro veřejnou potřebu oddílná, musí být i vnitřní kanalizace 

oddílná.

• Napojení vnitřní oddílné kanalizace na jednotnou kanalizaci pro veřejnou 

potřebu musí být provedeno jednotnou kanalizační přípojkou.

• Větrací potrubí musí být vyvedeno nejméně 500 mm nad úroveň střešního

pláště. Vyústění nad pochůzné střechy a terasy se řeší podle ČSN 75 6760.

• V záplavovém území a tam, kde je třeba stavby chránit proti zpětnému vzdutí v 

kanalizaci pro veřejnou potřebu při povodni nebo přívalovém dešti, musí být 

vnitřní kanalizace vybaveny zařízením proti zpětnému toku nebo uzávěrem.

Požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb.

57

Požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

• Odvádění srážkových vod se řeší přednostně vsakováním

• Pokud není vsakování možné řeší se odváděním srážkových vod:

- Zadržováním a regulovaným odváděním oddílnou kanalizací do povrchových 

vod nebo, pokud to není možné,

- regulovaným vypouštěním do jednotné kanalizace.

• Nejmenší vzdálenost studny od žumpy, malé čistírny nebo kanalizační 

přípojky činí:

- v málo propustném prostředí 12 m

- v propustném prostředí 30 m

58
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Likvidace (zneškodňování) dešťové 
vody

RECIPIENT = vodní útvar, do něhož vyúsťují povrchové vody nebo 
znečištěné odpadní vody. Jedná se o všechny větší vodní plochy v 
krajině jako rybníky, přehradní nádrže, jezera.

RETENCE = AKUMULACE + NÁSLEDNÝ REGULOVANÝ ODTOK

VSAKOVÁNÍ = průchod vody přes propustnou nebo porostlou plochu 
půdního prostředí

přímé – vsakování bez akumulace, rychlost vsakování je 
větší než přítok

vsakování s povrchovou akumulací – prohlubně, dočasné 
zdržení dešťové vody (max 48 hodin)

vsakování s podzemní akumulací – vsakovací „galerie“

59

Nakládaní s dešťovou vodou

60
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Likvidace dešťové vody

Klasická „stará“ koncepce:

• co nejrychleji do řeky

• velké problémy

• velké náklady

příklad:

Q = S * j * i

Q = 100*0,3*129

Q=3870 l/s =>

DN 1400, J 7‰, 23 200,-Kč/m

Udržitelná koncepce:

• zpomalit odtok, retence, vsak

• návrat k přirozenému odtoku

• menší investiční náklady

příklad:

Q = S * imez

Q = 100*10

Q=1000 l/s =>

DN 800, J 7‰, 15 500,- Kč/m

úspora:  7700 Kč/m

7,7 mil Kč/km

61

Vsakování – „kvalita“ vody
• Podle ploch, ze kterých odtékají, se srážkové povrchové 

vody dělí na:

- přípustné, které je možné vsakovat bez předčištění (např. ze 
zelených ploch, střech z inertních materiálů, málo frekventovaných 
komunikací a parkovišť pro motorová vozidla do 3,5 t),

- podmínečně přípustné, které je nutné před vsakováním předčistit 
(např. z veřejných komunikací pro motorová vozidla, 
frekventovaných parkovišť motorových vozidel do 3,5 t a autobusů, 
komunikací v průmyslových a zemědělských areálech),

- nepřípustné, které je možné vsakovat jen výjimečně po úpravě 
(např. z parkovišť nákladních aut, ploch opraven vozidel, šrotišť, 
ploch skládek).

62



32

Vsakování - podklady

� Podkladem pro návrh vsakovacího zařízení musí být:

- výstupy geologického průzkumu pro vsakování,

- znalost kvality srážkových povrchových vod (podle ploch, ze 
kterých odtékají).

� Výstupy geologického průzkumu pro vsakování musí 
mimo jiné obsahovat:

- stanovení koeficientu vsaku (dříve součinitel filtrace),

- doporučení vhodného typu vsakovacího zařízení,

- doporučení pro provedení a umístění vsakovacího zařízení

63

� - zeminu z hlediska vsakování charakterizuje:

� koeficient vsaku = rychlost vsakování vody do horninového 
prostředí ve vsakovacím zařízení za atmosférického tlaku při 
jednotkovém spádu

Vsakování – druh zeminy

nepropustné zeminy –
není možné vsakování při 

dodržení požadavků 
normy

zeminy vhodné pro 
vsakování

velmi propustné zeminy –
nedochází k dostatečné 

filtraci vody 64
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Inženýrsko geologický průzkum

65

Vsakování - zařízení a bezpečnost
Při návrhu vsakovacích zařízení je nutné 
prověřit a dodržet:
- vzdálenost od budov a hranic pozemků

- odstupová vzdálenost „X“ vsakovacího zařízení od 
budovy se stanoví podle vztahu:

X = 1/a.21213.kv.(h+0,5)+2 [m]

a - koeficient bezpečnosti [m.s-1] (a = 0,9 až 1) 
kv - koeficient vsaku [m.s-1]

h - rozdíl výšek mezi maximální hladinou vody ve vsakovacím zařízení a úrovní 
podzemního podlaží [m].

66
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Vsakování - zařízení a bezpečnost

- vzdálenost od studní – voda proudící půdním profilem v 
blízkosti studní by mohla při nedostatečné filtraci vodu ve 
studni znehodnotit

- vzdálenost od hladiny podzemní vody - základová spára 
vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1,0 m nad 
maximální hladinou podzemní vody

- geologickým průzkumem je třeba potvrdit hladinu spodní 
vody pro dostatečnou účinnost vsakování i při delších 
srážkách

- bezpečnost podzemních objektů proti vyplavení vztlakem

67

Dimenzování vsakovacích zařízení
• Při dimenzování vsakovacích zařízení je nutné stanovit 

zejména retenční objem a dobu prázdnění vsakovacího 
zařízení.

� Pro odvodňované plochy do 3 ha je možné retenční

objem Vvz [ m3] stanovit podle vztahu:

( ) 60
1

1000
⋅⋅⋅⋅−+⋅= cvsakvvzred

d
vz tAk

f
AA

h
V

kde: hd je úhrn srážky [mm] dané periodicity a doby trvání,

Ared – redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] (Ared=A.ψ),

Avsak - plocha propustného dna vsakovacího zařízení [m2] (zjednodušeně)

Avz – plocha hladiny vsakovacího zařízení [m2] (uvažuje se jen u povrchových     vsakovacích zařízení),

f – součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2),

kv – koeficient vsaku [m/s] uvedený ve výstupech geologického průzkumu

tc – doba trvání srážky [min] dané periodicity

68
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• Výpočet retenčního objemu se provede pro všechny úhrny 
srážek s periodicitou nejvíce 0,2 rok-1 a dobou trvání od 5 min 
do 72 h a navrhne se největší retenční objem vsakovacího 
zařízení.

maximální návrhové úhrny srážek v ČR s dobou trvání 5 min až 4320 min (72 h)

Dimenzování vsakovacích zařízení

69

• návrhová periodicita srážek záleží na riziku při přeplnění 
vsakovacího zařízení

– pokud je umožněn odtok přepadu mimo budovu, je chráněna kanalizace proti 
zpětnému vzdutí, uvažuje se s periodicitou p=0,2 rok-1

– pokud při přetečení vsakovacího zařízení hrozí zaplavení budov nebo velké 
škody na pozemku náležejícímu k budově nebo na pozemcích sousedních, 
uvažují se ve výpočtu srážek s periodicitou p = 0,1 rok-1

Dimenzování vsakovacích zařízení

periodicita p=0,2 rok-1

periodicita p=0,1 rok-1

70
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Při katastrofických srážkách může dojít k přetečení vsakovacích zařízení, a 
proto musí být z povrchových i podzemních vsakovacích zařízení umožněn 
odtok:

a) na povrch terénu (např. do terénní prohlubně), což se u podzemních 
vsakovacích zařízení provede např. poklopem s otvory nebo mříží,

b) přepadovým potrubím do vodního toku (se souhlasem správce vodního 
toku),

c) přepadovým potrubím do kanalizace (se souhlasem provozovatele a/nebo 
vlastníka kanalizace).

Přepadové potrubí, musí být zabezpečeno proti zpětnému průtoku např. 
zpětnou armaturou nebo umístěním přepadu ze vsakovacího zařízení neméně 
v úrovni terénu v místě napojení přepadového potrubí (přípojky) na stoku.

Dimenzování vsakovacích zařízení

71

Doba prázdnění Tpr [s],která nemá překročit 72 h, se stanoví 
podle vztahu:

vsakv

vz
pr

Ak

Vf
T

⋅

⋅
=

kde 

Vvz je retenční objem vsakovacího zařízení [m3], 

f – součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2),

kv – koeficient vsaku [m/s] uvedený ve výstupech geologického 
průzkumu,

Avsak – plocha propustného dna vsakovacího zařízení [m2] 
(zjednodušeně)

Dimenzování vsakovacích zařízení

72
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Vsakování dešťových vod

PLOŠNÉ POVRCHOVÉ VSAKOVÁNÍ

+ předčištění vegetací a vrstvou humusu

+ různé typy propustných povrchů

-- malá míra propustnosti

-- odvod dešťové vody odveden přímo na plochu (louže…)

-- pro velké plochy střech (velký objem vody) nemožné, není k dispozici 
dostatečná plocha
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Vsakování dešťových vod

POVRCHOVÉ VSAKOVÁNÍ S NADZEMNÍ RETENCÍ

VSAKOVACÍ PRŮLEHY

VSAKOVACÍ POVRCHOVÉ NÁDRŽE

<< plochy

>> plochy
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Vsakování dešťových vod

PODZEMNÍ  VSAKOVÁNÍ

RÝHY

ŠACHTY

POTRUBÍ

SYSTÉMY

75

Retenční nádrže

• Retenční nádrž je jímka, nacházející se obvykle pod úrovní 
terénu vně budovy (zakrytá nebo nezakrytá) nebo 
výjimečně uvnitř budovy, se škrceným odtokem.

• Odtok se škrtí těmito zařízeními:

- potrubím malého průměru,

- škrticím uzávěrem,

- vírovým ventilem,

- přečerpáním (obvykle nejméně dvěma čerpadly, jedno z 
čerpadel je 100% záloha).
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• Před zařízením pro regulaci (škrcení) odtoku by mělo být 
osazeno ochranné zařízení na zachycení nečistot (česle, koš).

• Pokud se přepadová hrana nebo odtok retenční nádrže 
nachází pod hladinou zpětného vzdutí ve stoce, do níž je 
retenční nádrž odvodněna, musí být na potrubí pro odtok 
vody a přepadovém potrubí osazena zpětná armatura.

• Odtok z retenční nádrže může být při dostatečném sklonu ke 
stoce nebo vodnímu toku řešen jako gravitační. Není-li možné 
gravitační odvodnění, řeší se odvodnění přečerpáním.

• Retenční nádrže uvnitř budovy musí být opatřeny přepadem

• Z každého vsakovacího zařízení musí být při přeplnění 
umožněn odtok vody, např. na povrch terénu, tak, aby 
nedošlo k zaplavení budov.

• Každé podzemní vsakovací zařízení musí být odvětráno.

Retenční nádrže
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Stanovení retenčního objemu retenční nádrže

Retenční objem retenční nádrže Vret [l] se stanoví podle vztahu:

( ) 60⋅⋅−⋅= coredret tQAiV

i - intenzita srážky [l/s.m2] dané periodicity a doby trvání,
Ared – redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] (Ared=A.ψ),
Qo - povolený škrcený odtok srážkových vod z retenční nádrže [l/s],
tc – doba trvání srážky [min] dané periodicity.
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• U povrchových (nezakrytých) retenčních nádrží je třeba k 
redukovanému půdorysnému průmětu odvodňované plochy 
přičíst také plochu hladiny retenční nádrže.

• Výpočet se provede pro všechny intenzity srážek s 
periodicitou nejvíce 0,2 rok -1 a dobou trvání od 5 min do 72 h 
a navrhne se největší retenční objem retenční nádrže.

• Pokud při přetečení retenční nádrže hrozí zaplavení budov 
nebo velké škody na pozemku náležejícímu k budově nebo na 
pozemcích sousedních, uvažují se ve výpočtu intenzity srážek 
s periodicitou p = 0,1 rok-1.

• Při výpočtu objemu retenční nádrže umístěné uvnitř budovy 
se ve výpočtu uvažují intenzity srážek s periodicitou p = 0,01 
rok-1 (stoleté srážky).

Retenční nádrže
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Efektivita deště

Objem srážky:

• efektivní složka

• ztráta

• smáčení

• výpar

• infiltrace

• povrchová retence
80
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Retence dešťové vody

zelená střecha :
• chladící efekt (odpařování vody, akumulace tepla, spotřeba tepla na fotosyntézu, odraz slunce)

• tepelně izolační efekt v zimě (teplota pod 16cm zeminy při venkovních -16°C je kolem 0°C)

• pohlcování hluku, požární odolnost, ochrana hydroizolace

• zpomalení odtoku srážek

Osada v Düsseldorfu, Německo

množství srážek

odtok srážek
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Retence zelených střech - experimentální měření

Sestavení modelů zelených střech

82
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Příprava experimentálního měření

• 2 modely zelených střech

• A

• B
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Příprava experimentálního měření

Sestavení zařízení pro simulaci deště

84
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Průběh experimentálního měření

• Měření intenzity
simulovaného deště

• Měření odtoku ze střech
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Výsledky

• 120 min déšť, intenzita 66,7 l/(s.ha)

– Ctop,A=1,14
– Ctop,B=0,74
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– CA=0,77
– CB=0,50
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Výsledky

• 60 min déšť, intenzita 104,0 l/(s.ha)

– Ctop,A=1,0
– Ctop,B=0,92

– CA=0,99
– CB=0,88
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Výsledky

• 30 min déšť, intenzita 170,7 l/(s.ha)

– Ctop,A=0,86
– Ctop,B=0,66

– CA=0,79
– CB=0,66
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Výsledky

• 15 min déšť, intenzita 261,3 l/(s.ha)

– Ctop,A=0,84
– Ctop,B=0,44

– CA=0,94
– CB=0,69
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Výsledky

• 15 min déšť, intenzita 309,3 l/(s.ha)

– Ctop,A=0,86
– Ctop,B=0,30

– CA=0,71
– CB=0,55
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Výsledky

• 5 min déšť, intenzita 448,0 l/(s.ha)

– Ctop,A=0,35
– Ctop,B=0,11

– CA=0,89
– CB=0,83
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Výpočet povrchového odtoku

Matematický výpočet:

Matematický model :

Metodou nelineárních

rezervoárů tj. podíl ploch, kde

každá plocha má přiřazenou

ztrátu (smáčení, výpar, ...)

Racionální výpočet:

Objem přímého povrchového odtoku

Koeficient odtoku

92
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Výpočet – plošné vsakování

Darcyho zákon - matematický vztah, který definuje 
rychlost průtoku kapaliny nebo plynu pevným 

porézním tělesem 
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Příklad – podzemní vsakování
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Příklad – podzemní vsakování

95

Příklad – podzemní vsakování
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Podzemní vsakování  - postup výstavby

97

PŘEČERPÁNÍ SPLAŠKOVÝCH

ODPADNÍCH VOD

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

- katedra technických zařízení budov -
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Odvodnění podzemních prostor

HLADINA VZDUTÉ VODY

WC

WC

WC

WC ČZ

GP

ZK

KANALIZAČNÍ

STOKA

1.
 P

Á
SM

O
2.

 P
Á

SM
O

3.
 P

Á
SM

O

1. pásmo – gravitační pásmo, 
které se nachází nad hladinou 
vzduté vody

2. pásmo – gravitační pásmo pod 
hladinou vzduté vody nad 
kanalizační stokou - opatření proti 
vyplavení objektu z vnější 
kanalizace 

3. pásmo – čerpací pásmo pod 
hladinou vzduté vody a pod 
kanalizační stokou - opatření proti 
vyplavení objektu a přečerpání do 
gravitačního pásma nad hladinu 
vzduté vody

99

hladina vzduté vody
= geodetická výška, do které mohou vystoupit odpadní vody ve 
stokových sítích při přívalových deštích

= se určuje na základě údajů správce kanalizace a obvykle 
odpovídá úrovni terénu nad místem napojení kanalizační přípojky 
na veřejnou stokovou síť 

ochrana proti vzduté vodě
zpětné armatury a uzávěry

čerpací stanice odpadních vod se smyčkou proti 
zpětnému vzdutí 

Odvodnění podzemních prostor
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Hladina vzduté vody

H V V1

HV V 2
H V V 3

H VV 4

N apojen í kanalizačn í p řípojky1

2
3

4

1

2
3

4

Následky vzdutí vody
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Odvodnění podzemních prostor

kanalizační uzávěr • podmínky použití :
• sklon potrubí ke stoce

• v případě zaplavení místnosti nedojde k 
ohrožení zdraví obyvatel ani k ohrožení 
cennějších věcí

• malý počet uživatelů a mají k dispozici 
jeden záchod umístěný nad hladinou 
zpětného vzdutí

• není zapotřebí používat zařizovacích 
předmětů při jejich zaplavení

102
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Odvodnění podzemních prostor

zpětné armatury
typy :

� jednostupňové – pouze 
zpětná klapka 

� dvojstupňové  - zpětná 
klapka s kulovým uzávěrem

� trojstupňové - zpětná klapka 
s kulovým uzávěrem a 
plovákovým ventilem
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ČSN EN 12056-4 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy
Část 4: Čerpací stanice  odpadních vod - Navrhování a výpočet.

Min. 0.5m

Jímka

Čerpadlo

Sací koš

Stoka

Odvodnění podzemních prostor

104
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Odvodnění podzemních prostor

105

Odvodnění podzemních prostor
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• limitují faktor – znečištění 
– svojí konzistencí 
– obsahem různých látek s nimi smíšených
– fekálie jsou zdrojem metanu (ve směsi se vzduchem tvoří třaskavou 

směs)

• nutné odvětrávání
• vývinu výbušných plynů napomáhá teplota => nedoporučuje se 

do zařízení s fekáliemi odpouštět i myčku, nebo pračku jako 
zdroj horké vody 

• el. motorem umístěným vně nádrží 
• nelze přečerpávat tuky !!!!

– vytváří na oběžném kole těžko odstranitelnou vrstvu
– tuky před přečerpávačem separovat 

• s jedním nebo dvěma čerpadly - 100% záskok

Odvodnění podzemních prostor
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Dimenzování přečerpání odpadních vod

• vstupní údaje:
• množství odpadních vod

• výtlačná výška

• vzdálenost od místa napojení na kanalizaci

• výstup
• parametry čerpadla (tlak, dopravní množství)

• objem jímky

• dimenze výtlačného potrubí

108
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Splaškové odpadní vody
• Pro jednotlivé typy zařizovacích předmětů jsou dány hodnoty 

výpočtového  odtoku DU  a pro jednotlivé typy provozů  jsou dány 
součinitele odtoku  K. Celkový přítok Qi se stanoví dle ČSN EN 12056-2 
podle vzorce:

[l/s]

Qi - průtok splaškových odpadních vod [l/s]

K - součinitel odtoku

ΣDU - součet výpočtových odtoků [l/s]

∑⋅= DUKQi

Způsob odběru vody K 
l 0,5/s 0,5 

Rovnoměrný odběr vody (bytové domy, rodinné domky, 
penziony, úřady) 0,5 

Rovnoměrný odběr vody (budovy občanského vybavení sídlišť) 0,7 
Skupiny zařizovacích předmětů s nárazovým odběrem vody 
(např. hromadné umývárny, sprchy) 1,0 

Skupiny zařizovacích předmětů se zvláštním odběrem vody 
(laboratoře v průmyslu) 1,2 

109

Výpočtové odtoky – splaškové vody

Zařizovací předmět Výpočtový odtok 
DU [l/s] 

Pitná fontánka 0,2 
Umývátko 0,3 
Umývací žlab nebo umývací fontánka 0,31) 
Vanička na nohy 0,5 
Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením nebo tlakovým 
splachovačem 

0,5 

Nástěnná výlevka s napojením DN 50 0,8 
Prameník 0,8 
Velkokuchyňský dřez 0,9 
Litinová volně stojící výlevka s napojením DN 70 1,5 
Záchodová mísa s nádržkovým splachovačem  o objemu menším než 6 l 1,8 2) 
Záchodová mísa s tlakovým splachovačem  1,8 
Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka s napojením DN 100                          2,5 
1) Na jednu výtokovou armaturu 
2) Podle systému II 

Tabulka 2-1 Výpočtový odtok zařizovacích předmětů  
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Návrh čerpadla
• Čerpané množství (QČ)

– větší nebo rovno množství přiváděných odpadních vod 
(QSP nebo QD) 

– větší nebo rovno minimálnímu průtoku (QMIN) pro danou 
dimenzi výtlačného potrubí (minimální rychlost v potrubí - usazování)

• Měrná energie čerpadla Y

– výtlačná výška + tlakové ztráty v potrubí

111

Návrh čerpadla
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Výpočet velikosti nádrže

Vstupy :

Qn výpočtový průtok přiváděné vody

Qc čerpané množství

zap počet zapnutí čerpadla za hodinu
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t1+t2= 3600/zap

t2= 3600/zap-t1

čas

Objem nádrže 

-
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Objem nádrže

QN výpočtové množství odpadních vod [l.s-1]

QC čerpané množství čerpadla [l.s-1]

z počet zapnutí čerpadla za hodinu (20, max 30) [h-1]

( )

c

NCN
U

Qz

QQQ
V

⋅

−⋅⋅
=

6,3
[m3]
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Potrubí
Typ čerpací stanice odpadních vod Nejmenší jmenovitá světlost 

výtlačného potrubí 

Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi bez mělniče fekálií podle 

prEN 1050-1 
DN80 

Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s mělničem fekálií podle 

prEN 1050-1 
DN32 

Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií podle prEN 1050-2 DN32 

Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi bez mělniče fekálií pro 

omezené použití podle prEN 1050-3 
DN25 

Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s mělničem fekálií pro 

omezené použití podle prEN 1050-3 
DN20 
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Potrubí 

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Qmin [l.s

-1] 0,76 1,02 1,64 2,72 3,74 6,3 9,5 13,4 23,6

Minimální průtoky ve výtlačném potrubí

� Dimenze výtlačného potrubí

� min DN20 pro čisté odpadní vody

� min DN80 pro fekální odpadní vody

� dále dle čerpadla (min.průtoky)
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Příklady řešení
• přímý vstupem od toalety nad 

podlahou

• připojení sprchové vaničky nebo 
umyvadla pod podlahou

• systémové přečerpávací zařízení pro 
větší průtoky se zálohou čerpadel a 
elektronikou

117

Přítok 
odpadníc

h vod

Hladina 
zpětného 
vzdutí

Odvětrání

Ponorné 
čerpadlo

1- uzávěr DN 100
2-přírubový pružný spoj DN 100,
3-pružný spoj větracího potrubí,
4-sestava dvojice čerpadel

s uzávěry a odvzdušněním,
5-ruční membránové čerpadlo

1/2",
6-zpětná klapka DN 80,
7-uzávěr DN 80,
8-pružný přírubový spoj DN 80,
9 - trojcestný kohout,
10 - kalhotový kus DN 80,
11- mikroprocesorová řídící

jednotka,
12-výstražné zařízení,
13-pružný přípoj ručního čerpadla

Příklad kompaktní stanice WILO

118
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Průzkum a revize potrubí kamerou...
pojízdná kamera napojení přípojky

šachtové dno

volný profil potrubí

žebřík vstupní šachty

otvor vstupní šachty

obyvatel stoky

čistící tryska

119

EXKURZE V RÁMCI PŘEDMĚTU DO ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD V BUBENČI

www.staracistirna.cz

120
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HOSPODAŘENÍ S VODOU
ZDROJE VODY, VLASTNOSTI VODY, ÚSPORY VODY

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

- katedra technických zařízení budov -

121

� světový den vody 
� legislativa, pojmy
� zdroje vody

Obsah přednášky

122
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Světový den vody 

• světový den vody byl určen na 22. března, od roku 1993

• v rámci Agendy 21 v roce 1992 na jednání UNCED v Rio de 
Janeiru, v Brazílii

• důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí 
trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě

zdroj: http://www.unwater.org/worldwaterday
123

Hospodaření s vodou – legislativa

VODNÍ ZÁKON č. 150/2010 Sb.

– vymezení právního rámce v oblasti vodního 
hospodářství v oblastech :

• zásobování obyvatel pitnou vodou

• likvidace odpadních vod

• řešení srážkových vod

→ ve prospěch ochrany vodních ekosystémů, na nich 
závisejících suchozemských ekosystémů, vodních 
zdrojů, tak ochrany obyvatel před povodněmi
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Hospodaření s vodou – legislativa

VODNÍ ZÁKON č. 150/2010 Sb.
Povrchové vody

- složka životního prostředí, jako součást přírody a jako přírodní zdroj

- vody, které se přirozeně vyskytly na zemském povrchu 

Podzemní vody

- vody přirozeně se vyskytující v pásmu nasycení pod zemským 
povrchem v přímém styku s horninami

Povrchové a podzemní vody jsou natolik málo ovladatelné, 
vymezitelné a uchopitelné, že nejsou věcí v právním slova smyslu, a 
proto je nikdo nemůže ani nesmí vlastnit. 

Odebraná voda (podzemní i povrchová) však už je vlastnictvím!

125

Hospodaření s vodou – legislativa
VODNÍ ZÁKON č. 150/2010 Sb.

- člověk nemůže existovat bez přístupu k vodám, platí od římského 
impéria až dodnes 

- každý může bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu 
odebírat povrchové vody nebo jinak s nimi nakládat, pokud je to 
pro jeho vlastní potřebu, tedy nikoliv pro komerční a výrobní 
účely, a není k tomu třeba zvláštního technického zařízení

- přístup k vodě, koupání, (např. v rybníce v krajině)

ODBĚR povrchové vody

- po odběru povrchová voda mění charakter na vodu surovou, užitkovou, pitnou a 
nakládá i likviduje se s ní podle zákona !!!

ODBĚR podzemní vody
- voda odebraná přes sací koš už není podzemní voda, ale surová, pitná, užitková…

- za odběr podzemní vody nad daný limit se platí
126
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Voda = život
lidské tělo:

– 60% lidského těla = voda

– novorozenec je z 80% voda

– ročně člověk vypije kolem 1000 litrů vody (cca 2,5 
l/den)

– za život člověk vypije kolem 60 000 litrů vody

– za život člověk dostane do těla cca 200 kg kamene 
(rozpuštěné minerály ve vodě)
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Voda = život

PLANETA MARS – existence vody ?
Mars Exploration Rover - kosmická mise nesoucí mobilní 
robotická vozítka Spirit a Opportunity za účelem výzkumu 

existence vody 
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Zásoby vody na planetě

planeta Země :

– 71% planety pokrývá slaná voda = 97 % vody na planetě

– 3% vody jsou sladké
• 67% ledovce

• 30% podzemní

• 1% povrchová, atmosférická

Česká republika – zdroje sladké vody :

– 42% podzemní

– 32% povrchové

– 26 % smíšené

Podzemní zdroje
42%

Povrchové zdroje
32%

Smíšené zdroje
26%

129

Koloběh vody
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Charakteristika zdrojů vody v ČR

– území leží na rozvodnici tří moří (zeměpis…)

– významnější toky odvádějí vodu na území 
sousedních států ► naprostá závislost našich 
vodních zdrojů na atmosférických srážkách  (přítok vody 

ze sousedních států je v podstatě zanedbatelný)

– objem obnovitelných zdrojů vody na obyvatele i 
plochu je podstatně menší než jinde v Evropě 

– kolísání srážkových poměrů má za následek 
v konečné bilanci povodně nebo naopak extrémní 
sucho

131

Charakteristika zdrojů vody v ČR

– povodně v roce 2002

– sucho v roce 2003 – rozsáhlé požáry (Balkán,Francie…)

Obnovitelné zdroje vody v ČR
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Roční odtok z území ČR

Zdroje povrchových vod 

Využitelné zdroje
podzemních vod
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Charakteristika zdrojů vody v ČR

– ČR patří k zemím s největším podílem obyvatelstva 
zásobeným z vodovodních systémů

– zaručení vysoké úrovně kvality pitné vody a kontrola jakosti

– individuální zdroje vody pro nemovitosti
• domovní studny

– lokality bez veřejného vodovodu
• místní zdroje – obvykle veřejné studny….

133

Studny - odběr podzemní vody

• dáno zejména geologickým složením spodních vrstev, které působí jako 
přirozený přírodní filtr

• podzemní zdroje jsou chráněny nepropustnými vrstvami, takže případné 
průsaky znečištění z povrchu na kvalitu vody nemají vliv 

• často je kvalita vody na úrovni pitné (kojenecké) vody

• ČR a SR – dostatek zdrojů podzemní a minerální vody

Čerpání vody bez povolení

čerpací pokusy při provádění hydrogeologického průzkumu

- kratší odběr než 14 dní a odběr v té době nepřekročí 1 l/s

- při dlouhodobějších čerpacích pokusech dochází často k omezení 
jiných odběratelů nebo ztrátě vody

Časové nakládání s vodami

- povolení nakládání s vodami dobu časově omezenou (10 let…)

- u studní, zejména pro individuální zásobování vodou je možné časově 
omezit vydané povolení na dobu existence vodního díla 134
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Zdroje podzemní vody - studny

• studna = podzemní stavba, a sice svislé zařízení 
sloužící k odběru vody (vodohospodářské dílo)

• zřízení studny = projektová dokumentace + 
hydrogeologický posudek → územní souhlas

• hydrogeologické posouzení lokality

• hloubka podzemní vody – proměnný faktor !!!

• hydrogeologická skladba území - horizontální a 
zejména vertikální skladba horninového prostředí 

• hydraulické propustnostní parametry - hydrodynamické 
zkoušky (např. čerpací zkouška) 
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Studny 
rozdělení :
• dle účelu

– veřejné – zásobování obyvatel pro území s větším počtem obyvatel a 
objektů (sídliště, skupiny bytových domů, hustá zástavba řadových RD)

– domovní – zásobování pitnou vodou jedné, výjimečně více nemovitostí

– požární – díky akumulaci a vydatnosti umožňují rychlý požární zásah

• dle konstrukce

– šachtové - prostor studny je shora přístupný, obvykle v průměrech 1m 
(min. 0,8m) a více 

• kopané nebo spouštěné                        

– vrtané - studny zhotovené vrtnou soupravou s průměrem větším než 
100mm, běžně 150, 200 a 300 mm
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šachtové studny

• do menších hloubek (max. 15-20m)

• velká statická zásoba podzemní vody

• vhodné prostředí zvětralinového pláště s nízkou propustností 

• nízké množství přítoku podzemní vody do jímacího objektu 
(setiny až tisíciny litru za vteřinu)

• mělká hladina podzemní vody (cca do 10 m)

• zabránit možnosti znečištění povrchovou vodou

Studny 
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Studny 

šachtové studny
spouštěné kopané
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vrtané studny

• do větších hloubek (stovky metrů) malá statická zásoba 

podzemní vody

• prostředí ve větších hloubkách z různou mírou propustnosti 

• důležitý dostatečný přítok podzemní vody (desetiny až litry za 
vteřinu)

• průměr studny záleží na technických a kapacitních 
požadavcích, obvykle 100 – 300mm

• materiál 

Studny 
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Studny 
vrtané studny

ruční „čerpadlo“ motorové čerpadlo
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ochranné vzdálenosti proti znečištění

• zabránit možnosti znečištění povrchovou vodou
– do 10m nesmí dojít k činnostem zhoršujícím jakost

– odčerpaná vodu odvést do vzdálenosti nejméně 5 m od studny

– do 2 m od studny nepropustná plocha (dlažba se sklonem 2%)

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

málo prostupné prostředí prostupné prostředí

Studny 
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Zdroje znečištění
nejmenší 

vzdálenost

žumpy, malé čistírny, kanalizační 
přípojky

12 m

nádrže tekutých paliv pro individuální 
vytápění umístěné v obytné 
budově nebo samostatné 

pomocné budově

7m

chlévy, močůvkové jímky a hnojiště 
při drobném ustájení 

jednotlivých kusů 
hospodářských zvířat

10m

veřejné pozemní komunikace 12m

individuální  umývací  plochy  
motorových vozidel a od nich 
vedoucí odtokové potrubí a 

strouhy

15m

Zdroje znečištění
nejmenší 

vzdálenost

žumpy, malé čistírny, kanalizační 
přípojky

30 m

nádrže tekutých paliv pro individuální 
vytápění umístěné v obytné 
budově nebo samostatné 
pomocné budově

20m

chlévy, močůvkové jímky a hnojiště 
při drobném ustájení jednotlivých 
kusů hospodářských zvířat

25m

veřejné pozemní komunikace 30m

individuální  umývací  plochy  
motorových vozidel a od nich 
vedoucí odtokové potrubí a 
strouhy

40m

Studny – ochranné vzdálenosti 
prostupné prostředí málo prostupné prostředí
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Zdroje povrchové vody
• soustavou přehrad a nádrží 

• závislé na srážkových poměrech 

• v období srážkových deficitů vzrůstá problém s její kvalitou i 
množstvím 

• povrchové zdroje pitné vody mají ochranná pásma
• území stanovená k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 

nezávadnosti vodních zdrojů povrchových a podzemních vod 

Vodní nádrž Klíčava
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ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
LEGISLATIVA, HYDRAULIKA, ZÁSOBOVÁNÍ OBJEKTŮ VODOU, OCHRANA 

VNITŘNÍHO VODOVODU, HYDRAULICKÝ VÝPOČET 

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

- katedra technických zařízení budov -
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Obsah přednášky

• legislativa

• hydraulika proudění vody

• bilance potřeby vody

• zásobování objektů vodou

• vnější vodovod

• ochrana vnitřního vodovodu

145

Legislativa
normy:
ČSN EN  806 1 - 5    Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské 

spotřebě
ČSN EN 1717     Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních 

vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na 
ochranu proti znečištění zpětným průtokem         

ČSN  75 5455            Výpočet vnitřních vodovodů
ČSN  73 6660            Vnitřní vodovody  změna IV/06
ČSN  73 0873            Zásobování  požární  vodou
ČSN  06 0320            Ohřívání  (užitkové)  vody  - Navrhování  a  

projektování
ČSN  75 5411            Vodovodní  přípojky
ČSN  73 6005            Prostorové  uspořádání  technického vybavení      
VYHLÁŠKA č. 62/2013 (původní č.499/2006) o dokumentaci 

staveb – vyhláška stavebního zákona č. 183/2006 
Sb.

NORMA  JE  OBECNĚ NEZÁVAZNÁ, NENÍ TO TEDY PRÁVNÍ PŘEDPIS.  POVINNOST DODRŽOVAT USTANOVENÍ 
NOREM VŠAK MŮŽE PLYNOUT Z JINÝCH PRÁVNÍCH AKTŮ !!! ZÁVAZNOST MŮŽE BÝT DÁNA PROJEKTOVOU 
DOKUMENTACÍ, SMLOUVOU  O DÍLO, POKYNEM NADŘÍZENÉHO, ÚŘEDNÍM ORGÁNEM APOD...
VYHLÁŠKA JE ZÁVAZNÝM, OBVYKLE ZPŘESŇUJÍCÍM PROVÁDĚCÍM PŘEDPISEM PRO PLATNÉ ZÁKONY 
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Obsah prezentace

• vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb

• bilance potřeby vody – roční x denní potřeba

• vnější vodovody – majetkoprávní vztahy, připojení objektů a 
měření spotřeby, objekty na síti 

• vodovodní přípojky

• výpočet vnitřního vodovodu – zjednodušená metoda, podrobný 
výpočet

• vnitřní vodovod – armatury na vnitřním vodovodu, ochrana 
proti zpětnému nasátí vody

147

stanovuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro :

• ohlášení stavby

• stavební řízení

• provádění stavby

• skutečné provedení stavby

• bourací práce

• vedení a obsah stavebního deníku

Vyhláška č. 62/2013 o dokumentaci staveb 
(stavební zákon č. 183/2006 Sb.)

účinnost od 1.1.2007

nevztahuje se na :
• letecké a drážní stavby, silnice, dálnice …
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obsah projektové dokumentace pro:

ohlášení, stavební povolení, zkrácené stavební řízení

A : Průvodní zpráva

B : Souhrnná technická zpráva

C : Situace stavby

D : Dokladová část 

(stanoviska, posudky atd.)

E : Zásady organizace výstavby

(zařízení staveniště, napojení na energie…)

F : Dokumentace objektů

1 . Pozemní (stavební) objekty

2 . Inženýrské stavby – mosty, tunely, parkoviště, inž. sítě

3 . Provozní soubory – technologická zařízení, zařízení stavby …

Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb 
(stavební zákon č. 183/2006 Sb.)
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obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, stavební povolení, 
zkrácené stavební řízení :

Technika prostředí staveb – zdravotně technické instalace 
Technická zpráva :

bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, 
podmínky připojování na sítě technické infrastruktury) 

Výkresová část :

pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů a zařízení, jejich 
základní dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích předmětů, požadavky 
na stavební úpravy 

Výpočty :

zpracovávají se potřebné výpočty tepelně technické, akustické, osvětlení nebo 

oslunění  - pro vnitřní ZTI instalace bez zvláštních požadavků

Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb 
(stavební zákon č. 183/2006 Sb.)
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obsah projektové dokumentace pro provádění stavby – součástí není výrobně 
technická dokumentace a dokumentace výrobků :

Technika prostředí staveb – zdravotně technické instalace 
Technická zpráva :

bilance potřeby vody, výpočtové množství, měření odběru vody, úpravy vody,  tlakové 
poměry vodovodu, čerpací a posilovací zařízení, popis řešení materiálů s 
technologickými postupy, popis a podmínky připojení, požární vodovod, popis 
zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

Výkresová část :

situace, řezy, podélné profily přípojek, detail vodoměrné sestavy, šachty, půdorysy 
všech podlaží včetně základů, izometrie x rozvinuté řezy

Výpočty :

přílohy k technické zprávě 

Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb 
(stavební zákon č. 183/2006 Sb.)
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Hydraulika potrubí - pojmy
Základní veličiny, které charakterizují pohyb kapaliny, jsou :

- průřezová rychlost v [m/s] 

- tlak p [Pa]

IDEÁLNÍ KAPALINA

KAPALINA - objemově stálá, nestlačitelná, nevazká

SKUTEČNÁ KAPALINA

- změna objemu – f (t,p), „stlačitelná“, 
vizkozita (vnitřní tření)

USTÁLENÉ PROUDĚNÍ (STACIONÁRNÍ)

PROUDĚNÍ - veličiny proudu se nemění v čase

NEUSTÁLENÉ PROUDĚNÍ (NESTACIONÁRNÍ)

- veličiny proudu se mění v čase
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Hydraulika potrubí - pojmy

LAMINÁRNÍ - ztrátovou energii ovlivňuje pouze viskozita

PROUDĚNÍ kapaliny- f (t)

PŘECHODOVÉ - ztrátovou energii ovlivňuje viskozita 
kapaliny a nerovnosti vnitřního povrchu

TURBULENTNÍ - plně rozvinuté turbulentní proudění má z
ztráty závislé na průřezové rychlosti  a 
tvaru potrubí

LAMINÁRNÍ TURBULENTNÍ

υ

dv
Re

.
=Reynoldsovo číslo
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Proudění kapaliny
ideální skutečné
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Základní pojmy pro výpočty :

- průtočný průřez S [m2] je plocha průřezu kolmá k proudnici

- hydraulický poloměr [m]

S je skutečný průtočný

průřez proudící kapaliny [m2]

o odpovídající smáčený obvod [m] 

- objemový průtok (průtočné množství) Q [m3/s, l/s]

při ustáleném (stacionárním) pohybu kapaliny je objem kapaliny, 
protékající za časový interval jakýmkoliv průřezem stálý

rovnice kontinuity

konstvSvSvSQ ==== ... 2211

.

S1 S2

v1 v2

∫=
s

S

dSu
v

.
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Hydraulika potrubí
Základní veličiny, které charakterizují pohyb kapaliny, jsou :

- průřezová rychlost v [m/s] 

- tlak p [Pa]

- průřezová rychlost v [m/s] střední rychlost průtočného průřezu

Chezyho rovnice

Rychlostní součinitel Chezyho rovnice C vyjadřuje ztráty třením,

určuje se na základě empirických zjištění. 

White-Colebrookova 
rovnice

λ – součinitel ztrát třením (Reynoldsovo číslo, hustota kapaliny, 
drsnost vnitřního povrchu) 

vRlC
g

Rlgdlv ====
λλ

8
.2.

1














+−=

d

k

Re
71,3

51,2
log2

1

λλλ
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8
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Druhy proudu vody

Proudění plným profilem –
- celá průřezová plocha je zcela uzavřena a zaplněna

(tlakové proudění vodovodu, tlaková kanalizace, topná voda…)

Proudění částečně zaplněným profilem –
- nad hladinou je vytvořen vzduchový prostor, s rostoucí výškou plnění h se 
zvětšuje hydraulický poloměr R, při uzavírání profilu zase zmenšuje (beztlaké 
proudění kanalizačním potrubím, žlaby…)

Proudění s provzdušněním –
- kde sklon potrubí přestoupí 10 %, přesáhne rychlost proudění hodnotu 7 
m/s a dochází k intenzivnímu provzdušnění proudu 
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Druhy proudu vody

závislost průtoku a rychlosti na plnění

Q/QC

v/vC

d – průměr potrubí

h – výška plnění potrubí

Q, v – průtok a rychlost při částečném plnění

Qc, vc - rychlosti proudění kapaliny při úplném plnění

α = Q/Qc

β = v/vc
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Bilance potřeby vody

– za posledních 15 let klesla 
spotřeba o více jak 50%

– spotřeba vody klesá – odhad cca 
100 litrů na osobu a den (podle 
WHO hygienické minimum ?)

– zvýšení ceny (rodina-4 osoby) o 
700 Kč, změna sazby daně

– menší spotřeba = technologie 
využití (pračky, myčky), 
využívání podzemní vody

– cena podle lokality – asi polovina 
než v EU

– zvýšené investice do ČOV = 
PROMÍTNUTÍ DO CENY
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POTŘEBA   VODY   - BILANCE

potřeba vody - vteřinová
podle výpočtových průtoků ZP – slouží pro hydraulické výpočty potrubí 
(podle typu ZP 0,1-0,3 a více l/s)

potřeba vody - hodinová
- vychází z denní potřeby vody s uvažováním odběrových špiček podle typu zástavby a 
počtu obyvatel 

potřeba vody - denní
- dříve směrnice MLVH č. 9/73 – specifická potřeba vody pro občanskou a technickou 
vybavenost – litry/den, lůžko, zam…
- dříve pro bytový fond cca 150-280 l/os,den – postupné snížení až o 40 % v důsledku 
zavádění měření a promítnutí reálných nákladů do ceny (90.léta 20 století)
- dnes přepočet z roční potřeby (časová definice provozu...)

potřeba vody - roční
- směrná čísla roční potřeby vody dle přílohy č.12 k vyhlášky č.120/2011 Sb. k zákonu č. 
274/2001 o vodovodech a kanalizacích
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POTŘEBA   VODY   - BILANCE

- průměrná  denní potřeba
Qp =  q . n                   [l/d]

q  …  specifická potřeba vody [l/jedn.,d]
n …  počet  jednotek

- maximální  denní potřeba
Qm = Qp . kd

kd …   součinitel  denní nerovnoměrnosti

- maximální hodinová potřeba
Qh = Qm . kh / z

kh …   součinitel hodinové nerovnoměrnosti
soustředěná zástavba  kh = 2,1
roztroušená zástavba  kh = 1,8  

z – doba čerpání vody (byty 24h, admin 10-12h…)

pro návrh 
vodojemu, 
zdroje vody, ČOV 
…

pro návrh vodov. 
řadů, stok. sítí…
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- vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
(příloha č.12 - Směrná čísla roční potřeby studené vody) došlo k výraznému  
snížení potřeby:
– bytový  fond původní nová

• pouze studená voda (mimo byt) --- 15 m3

• studená voda bez tekoucí teplé vody --- 25 m3

• studená voda s tekoucí teplou vodou 56 m3 35 m3

150 l/os,d → 100 l/os.d

– hotely
• pokoj s WC a koupelnou 160 m3 45 m3

440 l/lůžko,d   → 120 l/lůžko,d
• pokoj bez WC a koupelny 40 m3 23 m3

– kanceláře
• pouze výtoky s WC 12 m3 8 m3

60 l/os,d → 40 l/os,d
• WC, umyvadla, tekoucí teplá vody 16 m3 14 m3

Potřeba vody
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vyhláška č. 120/2011 Sb. :

– hodnoty potřeby vody např. pro bytové domy jsou součtem potřeby 
studené i teplé vody

– pro energetickou náročnost je tedy problematický údaj množství teplé 
vody

• ČSN 06 0320 – množství teplé vody pro návrh zdroje, nikoli reálná 
spotřeba teplé vody, nevhodný údaj 

• ČSN EN 15316 Tepelné soustavy v budovách

• DIN V 18599 - část 3 - energetická náročnost přípravy teplé vody
• vyhláška č. 120/2011 Sb. – směrná čísla spotřeby vody, množství 

teplé vody určit odborným odhadem
• podrobný rozbor provozu, měření vody, fakturační údaje …

Potřeba teplé vody
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Zdroje vody v ČR – podzemní a povrchové (50/50 - kvalita x vydatnost)

DOPRAVA VODY OD ZDROJŮ KE SPOTŘEBITELI

PODZEMNÍ
ZDROJ VODY

VODOJEM 
AKUMULACE

VEŘEJNÁ SÍŤ

SPOTŘEBIŠTĚ-OKRUHOVÁ SÍŤ

POVRCHOVÝ
ZDROJ VODY

ÚPRAVA VODY

SPOTŘEBIŠTĚ-VĚTEVNÁ SÍŤ

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
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TLAK Z VODOJEMU, ATS

hydrostatický tlak

hydrodynamický tlak

zdroj + úprava 
vody

vodojem

ATS
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ZÁSOBOVÁNÍ VODOU – OBJEKTY NA SÍTI

Funkce vodojemu :
– vyrovnání rozdílu mezi spotřebou a potřebou vody v průběhu dne, 

obvykle tedy dimenzován na denní spotřebu vody nebo minimální 
požární zásoba

– zajištění rovnoměrných tlakových poměrů v síti

166



84

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU – OBJEKTY NA SÍTI

ATS – tlakové stanice
- posílení tlaku v místech nedostatečného přetlaku na výtokových 
jednotkách – vyčerpání tlaku pro zastavěnou lokalitu, zarostlé sítě, denní 
odběrové špičky

– vývoj čerpací techniky – snížení energie na provoz !!! + plynulá regulace 
podle potřeb ( < tlakové nádoby, pouze vypínací nebo žádné )

tlakově posílená síť

stávající síť

měřený bypass
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ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
MĚŘENÍ A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

VNITŘNÍ VODOVOD

VODNÍ DÍLO

DO 50 EO

NAD 50 EO

V
N

ĚJ
ŠÍ

 V
O

D
O

V
O

D

EO - Ekvivalentní obyvatel - pojem slouží pro vyjádření kapacity ČOV.1 EO odpovídá průměrné hodnotě znečištění 
způsobené jedním obyvatelem za den, což je 60 g BSK5. 

BSK5 - Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je definována jako množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy 
při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě při aerobních podmínkách. Standardizovaná 
metoda pro stanovení BSK5, je mikrobiální spotřeba kyslíku za 5 dní při 20 °C. Určuje míru organického (biologicky 
odbouratelného) znečištění.
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TLAK VODY – vnitřní vodovod:

• nejmenší přetlak nad nejvyšším výtokem 0,05 (0,1) MPa

• největší přetlak u nejníže položeného výtoku 0,5 MPa

• doporučený rozsah přetlaků 0,4-0,45 MPa

• max. výška tlak. pásma otevřené soustavy 50 m

minimální tlakové požadavky pro různé zařizovací předměty a zařízení 

(masážní sprchy, tlakové splachovače, průtokové ohřívače teplé vody…)

169

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU – ARMATURY NA SÍTI

požadavky na vnější vodovod ≈ požadavky na vnitřní vodovod :

- zajištění požadovaného přetlaku

- zajištění požadované kvality vody

- zajistit nepřetržitou dodávku (okruhové sítě)

- uzavření úseků při poruše – odstavení objektů apod…

- napuštění, vypuštění, odvzdušnění → desinfekce

UZÁVĚRY – ŠOUPATA

HYDRANTY – POŽÁRNÍ, ODKALOVACÍ

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY

VYPOUŠTĚNÍ 
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PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ

171

terén

PŘÍMÉ 
NAPOJENÍ

• přes přerušovací nádrž

– hydraulické oddělení vnějšího a vnitřního vodovodu

• přímé napojení

– dostatek tlaku

– není zařízení, které by tlak 
snížilo, popř. je blokováno

terén

S PŘERUŠOVACÍ 
NÁDRŽÍ - SPODNÍ 
ROZVOD

terén

S PŘERUŠOVACÍ 
NÁDRŽÍ - HORNÍ 
ROZVOD

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU – způsoby připojení objektů
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Způsoby připojení na vnější siť :

• s akumulační nádrží

– nedostatek vody a tlaku ve 
vnějším vodovodu

– dělení na tlaková pásma

• ze dvou nezávislých zdrojů

– pokud to vyžaduje provoz

– studna a veřejný vodovod

– zdroje nesmí být 
propojeny

– napojení přes přerušovací 
nádrž

STUDNA
vodoměrná

sestava

PŘERUŠOVACÍ
NÁDRŽ

TLAKOVÁ
NÁDRŽ

Č

Č

VEŘEJNÝ 
VODOVOD

TERÉN TERÉN

STUDNA
vodoměrná

sestava

PŘERUŠOVACÍ
NÁDRŽ

TLAKOVÁ
NÁDRŽ

Č

Č

VEŘEJNÝ 
VODOVOD

TERÉN TERÉN

S AKUMULAČNÍ 
NÁDRŽÍ – DVĚ 
TLAKOVÁ PÁSMA

terén
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Napojení přípojky na vodovodní síť :

• pomocí odbočky

– při realizaci vodovodního řadu

– známá budoucí poloha přípojky

– pro větší DN80 a více

• pomocí navrtávacího pasu

– tam, kde není známa budoucí poloha přípojky

– bez uzávěru – vyloučení provozu DN 20-50 

– s uzávěrem – připojení za provozu
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Napojení přípojky – zemní souprava

navrtávací pás

stahovací objímka

vodovodní litinový 
řad

teleskopické 
vedení uzávěru

ovládání zemního 
uzávěru na 

budoucím terénuvodovodní přípojka

175

…volně uložená vodoměrná sestava…
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ZESILOVÁNÍ TLAKU VODY

� TLAKOVÁ ČERPACÍ STANICE

– zdrojem vody:
• vlastní studna 
• nádrž s volnou hladinou 

� ZESILOVACÍ ČERPACÍ STANICE

– nedostatečný tlak ve veřejné vodovodní síti
– kolísavý tlak v době odběrových špiček 
klesne
– trvale nedostatečný tlak vody z veřejné sítě 
(garance tlaku v síti ????)

TERÉN

CERPACÍ ZARÍZENÍ

STUDNA

DLE TLAKOVÝCH POMĚRŮ ZDROJE:

177

TLAKOVÉ POMĚRY:

� nejmenší přetlak nad nejvyšším výtokem …….. 0,05 (0,1) MPa

� největší přetlak u nejníže položeného výtoku … 0,5 MPa

� doporučený rozsah přetlaků …………………... 0,4 - 0,45 MPa

� max. výška tlak. pásma otevřené soustavy …... 50 m

ZESILOVÁNÍ TLAKU VODY
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� UZAVŘENÉ SYSTÉMY
– s tlakovou nádrží
– bez tlakové nádrže

terénterén

ZESILOVÁNÍ TLAKU VODY

� OTEVŘENÉ SYSTÉMY
– přerušovací nádrž 

nad tlakovým pásmem

179

ATS ATS

SAMOSTATNÉ ATS
PRO PÁSMA

ATS S REGULACÍ 
TLAKU PÁSMA

ATS

ATS S REGULACÍ 
PODLAŽÍ

ZESILOVÁNÍ TLAKU VODY - ATS

ATS
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ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

�posouzení stávajících tlakových poměrů

�rozdělení na tlaková pásma

�volba systému s ohledem na:

– možnost umístění ATS (suterén, techn. podlaží)
– možnost umístění akumulační či tlakové nádrže
– kvalitu vody
– požární požadavky
– investiční a provozní náklady

ZESILOVÁNÍ TLAKU VODY

181

� ČSN EN 1717 a ČSN 73 6660 
� Zpětný průtok vzniká při zpětném nasátí vody do rozvodu způsobeném 

podtlakem v potrubí, který vzniká: 
– uzavřením přívodu vody do vnitřního vodovodu nebo jeho části a otevřením níže 

položené výtokové armatury, velkou netěsností (prasknutím) potrubí vnitřního 
nebo veřejného vodovodu, kterou voda z vnitřního vodovodu uniká

– velkým odběrem vody z poddimenzovaného vodovodu, podtlak v síti 
nedovoleným odběrem, požárním zásahem…

�ČSN EN 1717 a ČSN 73 6660 

Tlakové poměry v 
poddimenzovaném 
stoupacím potrubí (nejvyšší 
výtokovou armaturou se 
může nasávat voda do 
potrubí)

Zpětné nasátí vody při uzavření stoupacího 
potrubí
1 - uzavřené uzávěry
2 - sání vody ruční sprchou ponořenou pod 
hladinou vody ve vaně (nezabezpečená 
baterie)
3 - vytékání nasáté vody níže položenou 
výtokovou armaturou

Ochrana vnitřního vodovodu
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Zakázané propojení
� vnitřní vodovod zásobovaný z veřejného vodovodu nesmí být přímo 

spojen s jiným zdrojem vody
� je-li vnitřní vodovod zásobován z veřejného vodovodu a z jiného zdroje=>

veřejný vodovod chránit volným výtokem, nebo vodovodu s odděleným 
(nepropojeným) potrubím pro vodu z různých zdrojů

Tlak
� v místě napojení zařízení na vnitřní vodovod, kde je umístěna ochranná 

jednotka, může být atmosférický tlak nebo přetlak
� Atmosférický tlak působí tehdy, pokud se místo napojení s ochrannou 

jednotkou nachází nad maximální provozní hladinou zařízení a v zařízení 
není vyšší tlak než ve vnitřním vodovodu

� Přetlak působí, pokud se místo napojení s ochrannou jednotkou nachází 
pod maximální provozní hladinou v zařízení nebo je tlak v zařízení vyšší 
než tlak ve vnitřním vodovodu

Ochrana vnitřního vodovodu
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Třídy tekutin: tekutiny, které jsou nebo by mohly být ve styku s pitnou 
vodou, jsou zatříděny do tříd podle tabulky

Třída Druh tekutiny

1 Voda určená k lidské spotřebě odebíraná přímo z rozvodné sítě pitné vody.

2
Tekutina, která nepředstavuje žádné ohrožení lidského zdraví. Tekutina uznaná jako 
vhodná k lidské spotřebě, včetně vody odebírané z rozvodné sít ě pitné vody, u které
případně došlo ke změně chuti, pachu, barvy nebo teploty (ohřevem nebo zchlazením).

3
Tekutina, která představuje určité nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti 
jedné nebo více toxických látek (podle směrnice EU 93/21/EHS z 27. dubna 1993).

4
Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti jedné
nebo více toxických nebo velmi toxických látek (podle směrnice EU 93/21/EHS z 27. 
dubna 1993) nebo jedné či více radioaktivních, mutagenních, nebo karcinogenních látek.

5
Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti 
mikrobiologických látek a virů.

Ochrana vnitřního vodovodu
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Napojení vnitřního vodovodu na vodovodní přípojku
musí být osazena kontrolovatelná zpětná armatura, tedy 
zpětný ventil se zkušebním kohoutem (ochrana veřejného 
vodovodu)

Zásobování vnitřního vodovodu 

z veřejného vodovodu 

a jiného zdroje vody
přerušovací nádrž s volným 

výtokem (ochrana veřejného vodovodu)

2 - UV, 3 a 8 - redukce, 4 a 6 - uklidňovací kus, 5 - vodoměr, 9 - HUVV, 10 - zkušební kohout, 11 - ZV, 
12 - VV

1 - veřejný vodovod, 2 - jiný zdroj vody, 
3 - přerušovací nádrž s volným výtokem, 
4 - čerpání vody ze studny, 5 - automatická 
tlaková stanice pro zásobování vnitřního vodovodu

Ochrana vnitřního vodovodu
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Napojení odděleného požárního vodovodu
� ochrana vnitřního vodovodu – proti vodě, která stagnuje v požárním 

vodovodu
� oddělené potrubí u hadicových systémů – v místě odbočky v rozvodu 

vnitřního vodovodu umístit kontrolovatelnou zpětnou armaturu (zpětný 
ventil se zkušebním kohoutem) – pravidelný proplach !!!

Vnitřní vodovod s odděleným požárním 
vodovodem
1 - veřejný vodovod, 2 - vodovodní přípojka, 3 -
vodoměrová souprava, 
4 - ležaté potrubí, 5 - stoupací potrubí, 
6 - připojovací potrubí, 7 - hadicový systém, 9 -
lokální ohřívač vody

Ochrana vnitřního vodovodu
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Míchací baterie s ruční sprchou

� zabezpečení alespoň nekontrolovatelnou zpětnou armaturou

� u vanových baterií automatická přepínací armatura - při podtlaku na 
přívodu vody do baterie automaticky přepne průtok do výtoku => do 
vodovodního potrubí se nasaje vzduch z výtoku (nad okrajem vany)

Přepínací armatura ruční sprchy 
1 - manžeta, 2 - kuželka s O kroužkem, 3 -
těsnění kuželky, 4 - nástavec, 5 - hadice 
ruční sprchy, 6 - těsnící kroužek, 7 -
přepínací knoflík, 8 - táhlo, 9 - stavěcí 
šroub, 10 - vratná pružina, 11 - tlačná 
podložka, 12 - závitový nástavec, 13 -
pevný výtok baterie

Ochrana vnitřního vodovodu
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Výtokové armatury s připojením na hadici
� umístěné nad maximální provozní hladinou používané v domácnostech 

musí mít zpětný a přivzdušňovací ventil 

Výtokové ventily s připojením na hadici, 1 - zpětný ventil (O kroužek), 
2 - zpětný ventil (volná kuželka),3 - kuželka přivzdušňovacího ventilu, 4 - vršek ventilu, 5 -
hadicová přípojka

Ochrana vnitřního vodovodu
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Nádržkové splachovače

� požadavky na zabezpečení proti zpětnému nasátí vody do vodovodu: ČSN 91 
4640

� musí mít plnící zařízení opatřené některou z ochranných jednotek

� pokud je plnící zařízení splachovače opatřeno výtokovou trubkou ponořenou 
pod hladinu 

vody v nádržce = > nutný 

speciální zavzdušňovací uzávěr, 

který je součástí plnícího zařízení

� plnící zařízení bez výtokové trubky 

musí splňovat požadavky kladené 

na volný výtok
Plovákový ventil s výtokovou trubkou: 1 - těleso plovákového ventilu, 
2 - vložka s membránou, 3 - kuželka s těsněním, 4 - plovák, 5 - škrtící 
kolík, 6 - kuželka přivzduš. ventilu, 7 - těsnění kuželky, 8 - výtoková 
trubka

Ochrana vnitřního vodovodu
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Tlakové splachovače záchodových mís 
� ČSN EN 12541: použít jen tlakové splachovače s 

přerušovačem průtoku a trvalým zavzdušněním z 
ovzduší 

� dolní část tl. splachovače min. 400 mm nad horním 
okrajem záchodové mísy

� záchodové mísy nesmějí být napojeny přímo (bez 
splachovače) na vodovodní potrubí

Splachovací zařízení pisoárových mís
� ČSN EN 12541 nepředepisuje ochranu
� ČSN 73 6660 zakazuje připojení pisoárové mísy přímo 

na vodovodní potrubí
� potrubí vedené ke splachovači se zpětným ventilem 

(nad horním okrajem pisoárové mísy)

Přerušovač průtoku, 1 - výtoková tryska tl. splachovače, 
2 - spára pro přívod vzduchu, 3 - splachovací trubka

1 - pisoárová mísa, 2 – tl. splachovač, 3 – UV+VV, 4 - mechanický filtr, 5 - ZV

Ochrana vnitřního vodovodu
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ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Výpočet vnitřních vodovodů dle ČSN EN 806-3

a ČSN 75 5455

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

- katedra technických zařízení budov -

191

� nevylučuje použití národních norem pro dimenzování potrubí (revidovaná 
norma ČSN 75 5455 "Výpočet vnitřních vodovodů")

Předmět normy
� zjednodušená metoda pro dimenzování potrubí běžných instalací vnitřního 

vodovodu
� není možné dimenzovat potrubí požárního vodovodu a cirkulační potrubí 

teplé vody
� v ČR se podle této normy nemohou dimenzovat vodovodní přípojky
� nejsou podklady pro výpočet tlakových ztrát v potrubí

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN EN 806-3

192
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Podmínky pro použití normy

� instalace v budově musí být běžná

� hydrodynamický přetlak vody na vstupu potrubí do budovy musí být 
takový, aby tlaková ztráta třením a místními odpory v potrubí vnitřního 
vodovodu mohla dosáhnout až 150 kPa a před výtokovou armaturou 
zůstal hydrodynamický přetlak min. 100 kPa (před tl. splachovačem min. 
120 kPa)

� aby byla splněna podmínka b) nesmí být potrubí vnitřního vodovodu 
extrémně dlouhé

Běžná instalace vnitřního vodovodu

� jmenovité výtoky vody výtokovými armaturami nejsou větší než je 
uvedeno v normě

� charakter odběru vody nezpůsobí překročení výpočtového průtoku 
uvedeného v grafu v příloze B normy ČSN EN 806-3

� není navrhován nepřetržitý odběr vody (delší než 15 min.)

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN EN 806-3
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Druhy budov, jejichž vnitřní vodovod je možné zjednodušeně dimenzovat
� v národní předmluvě k českému znění normy byly vyjmenovány budovy, ve 

kterých se předpokládá běžná instalace a potrubí uvnitř budovy není extrémně 
dlouhé. Jedná se o tyto budovy:
� rodinné domy; 
� bytové domy do pěti nadzemních podlaží s jedním schodištěm, ze kterého jsou byty 

přímo přístupné
� administrativní budovy do pěti nadzemních podlaží s jedním schodištěm
� prodejny, ve kterých se voda používá pouze k osobní hygieně zaměstnanců a úklidu a 

nepředpokládá se hromadné a nárazové používání zařizovacích předmětů
� multifunkční budovy s byty, administrativními prostory a prodejnami, které splňují výše 

uvedená omezení

� v ostatních budovách se předpokládají tzv. speciální instalace nebo extrémně 
dlouhá potrubí, které se dimenzují podle ČSN 75 5455

� pokud vodovodní přípojka a potrubí vnitřního vodovodu slouží také pro 
zásobování požárního vodovodu, musí se potrubí hydraulicky posoudit na průtok 
při odběru vody a průměry potrubí případně zvětšit

� cirkulační potrubí se dimenzuje podle ČSN 75 5455

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN EN 806-3
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� Splnění tlakové podmínky se prokáže nerovností: 

pdis  > pminFI + ∆pe + ∆pWM + ∆pAp + ∆pRF + S(l.R+ ∆pF)

pdis je dispoziční přetlak na vstupu potrubí do budovy (kPa)

pminFl minimální požadovaný hydrodynamický přetlak u nejvyšší výtokové 
armatury

(kPa)

Δpe tlaková ztráta způsobená rozdílem mezi výškovou úrovní nejvyšší výtokové 
armatury a vstupu potrubí do budovy

(kPa)

ΔpWM tlakové ztráty vodoměrů (kPa)

ΔpAp tlakové ztráty napojených zařízení, např. průtokových ohřívačů vody (kPa)

Σ (l . R + 
ΔpF)

součet tlakových ztrát třením a místními odpory (předpokládá se celková 
hodnota 150 kPa)

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN EN 806-3
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Výtoková armatura DN
Jmenovitý výtok QA

(l/s)
Hodnota

LU

Nádržkový splachovač, směšovací baterie u umyvadla, 
umývátka nebo bidetu

15 0,1 1

Výtokový ventil pro umyvadlo, umývátko, pračku v 
domácnosti nebo myčku nádobí, směšovací baterie pro 
dřez, výlevku nebo sprchu

15 0,2 2

Tlakový splachovač pisoárové mísy nebo stání, výtokový 
ventil u výlevky nebo v kotelně

15 0,3 3

Směšovací baterie u vany, velkokuchyňského dřezu nebo 
prádelnových necek

15 0,4 4

Výtoková armatura na zahradě nebo v garáži 15 0,5 5

Směšovací baterie u velkokuchyňského dřezu, 
velkoobjemové vany, sprchy

20 0,8 8

Tlakový splachovač záchodové mísy 20 1,5 15

Hodnoty výtokových jednotek LU a jmenovitých výtoků QA

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN EN 806-3
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Postup dimenzování
� sečtení výtokových jednotek připadajících na jednotlivé úseky potrubí a stanovení 

průměru každého úseku potrubí v závislosti na počtu výtokových jednotek
� hodnoty výtokových jednotek: LU =10 * jmenovitý výtok vody
� výtokové jednotky zvlášť pro SV a zvlášť pro TV, v místě odbočení potrubí SV k 

ohřevu se výtokové jednotky TV sčítají s výtokovými jednotkami SV 
� dimenzování potrubí podle ČSN EN 806-3 se skládá ze tří kroků:

� rozdělení potrubí na úseky od výtokové armatury k odbočujícímu potrubí nebo od 
odbočujícího potrubí k další odbočce

� stanovení součtu výtokových jednotek v jednotlivých úsecích potrubí počínaje od 
nejvzdálenější výtokové armatury

� určení průměru potrubí v příslušném úseku podle součtu výtokových jednotek a materiálu 
potrubí s použitím tabulky, v níž je zohledněn výpočtový průtok při současnosti použití 
výtokových armatur a průtočných rychlostech, které předpokládá výpočtová metoda v ČSN 
EN 806-3; je třeba přihlížet také k největší jednotlivé hodnotě výtokových jednotek, kterou 
má některá ze zásobovaných výtokových armatur, a k délce potrubí, jež nesmí překročit 
maximální hodnotu uvedenou v tabulce

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN EN 806-3
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Určení průměru potrubí podle výtokových jednotek LU

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN EN 806-3
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Příklad dimenzování potrubí zjednodušenou metodou dle ČSN EN 806-3

� u výtokových armatur 
jsou uvedeny hodnoty 
výtokových jednotek 
LU pro TV a SV

� u úseků potrubí jsou 
uvedeny součty 
výtokových jednotek 
LU připadající na tyto 
úseky a průměr 
potrubí

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN EN 806-3
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zajištění dodávky požadovaného množství QA o požadovaném přetlaku pminFI
do každého odběrného místa

�stanovení výpočtového průtoku

– rozdělíme vodovodní systém na úseky, kterými protéká stejné 
množství vody

– pro jednotlivé úseky stanovíme výpočtový průtok

�předběžný návrh světlostí

– navrhneme jmenovité světlosti pro jednotlivé úseky

�hydraulické posouzení navrženého potrubí

– vyčíslíme tlakové ztráty v jednotlivých úsecích

– zjistíme celkovou tlakovou ztrátu třením a místními odpory po 
trase od místa napojení přípojky k nejnepříznivěji položeném 
výtoku

– provedeme vlastní posouzení tlakových poměrů

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Stanovení výpočtového průtoku QD [l.s-1] :

A) rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, prodejny a jednotlivé 
koupelny pro jeden hotelový pokoj 

QD výpočtový průtok jednotlivých druhů výtokových armatur [l.s-1]

QA jmenovitý výtok jednotlivých druhů výtokových armatur [l.s-1]

n počet výtokových armatur téhož druhu

m počet druhů výtokových armatur

∑
=

⋅=
m

i

iAiD nQQ
1

2

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Stanovení výpočtového průtoku QD [l.s-1] :

B) ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem (např. hotely, 

zdravotnická zařízení a jesle ) 

QD výpočtový průtok jednotlivých druhů výtokových armatur [l.s-1]

QA jmenovitý výtok jednotlivých druhů výtokových armatur [l.s-1]

f součinitel výtoku

n počet výtokových armatur téhož druhu

m počet druhů výtokových armatur

∑
=

⋅⋅=
m

i

iAiiD nQfQ
1

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Požadavky na armatury pro rovnoměrný odběr vody

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Stanovení výpočtového průtoku QD [l.s-1] :

C) budovy s hromadným a nárazovým odběrem (např. veřejné lázně, 

hygienická zařízení průmyslových závodů)

QD výpočtový průtok jednotlivých druhů výtokových armatur [l.s-1]

QA jmenovitý výtok jednotlivých druhů výtokových armatur [l.s-1]

n počet výtokových armatur téhož druhu

ϕ součinitel současnosti odběru vody pro jednotlivé druhy ZP

m počet druhů výtokových armatur

∑
=

⋅⋅=
m

i

iAiiD nQQ
1

ϕ

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Požadavky na armatury pro nárazový odběr vody

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Předběžný návrh světlosti potrubí :
� Stanovení světlosti vychází ze vztahu Qv = S.v, světlost potrubí (vnitřní průměr)

� Rychlost proudění vody v potrubí se stanoví s ohledem na největší dovolenou 
rychlost vody v potrubí a celkovou tlakovou ztrátu ( rozpětí 1,0 až 3,0 m/s podle 
účelu a materiálu).

v

Q
d v

.

4

π
=

--
65 
až
80

50 
až
65

40 
až
50

32 
až
40

2515 až 20Cirkulace nucená

--80655040322520Cirkulace gravitační

150125100806550403225201510Studená voda, TV

Jmenovitá světlost potrubí DN [mm]Druh rozvodu

27,019,012,07,55,43,22,01,40,80,50,30,2
Výpočtový průtok
QD [l.s-1]            ≤

--
65 
až
80

50 
až
65

40 
až
50

32 
až
40

2515 až 20Cirkulace nucená

--80655040322520Cirkulace gravitační

150125100806550403225201510Studená voda, TV

Jmenovitá světlost potrubí DN [mm]Druh rozvodu

27,019,012,07,55,43,22,01,40,80,50,30,2
Výpočtový průtok
QD [l.s-1]            ≤

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455

206



104

Nejnižší doporučené a nejvyšší průtočné rychlosti

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Předběžný návrh světlosti potrubí

208
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Hydraulické posouzení

pdis  > pminFI   + ∆pe  + ∆pWM + ∆pAp + ∆pRF

A

B

ps

pdis

preq

pdis

req

pv ps

pr

pdis dispoziční přetlak na začátku 
počítaného rozvodu

[kPa]

pminFl min. pož. přetlak u výtoku [kPa]

∆pe tlaková  ztráta rozdílem výšek 
∆pe  =  h . ρ . g / 1000

[kPa]

∆pWM tlakové ztráty vodoměrů [kPa]

∆pAp tlakové ztráty zařízení [kPa]

∆pRF tlakové ztráty třením a vlivem 
místních odporů

[kPa]

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Tlakové ztráty
• přibližně - ∆pRF = a . Σ ( lj . Rj )   

• přesně - ∆pRF =  Σ ( lj . Rj   + ∆pF)

• ∆pF   =  Σξ . v2. ρ / 2000

a - součinitel vlivu místních odporů

g - tíhové zrychlení [ms-2]

R - ztráty třením délkové [kPa.m-1]

L   - délka posuzovaného úseku [m]

h - výškový rozdíl [m]

ξ   - součinitel místního odporu

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Druh potrubí součinitel 
místních odporů  

a

Malý rozsáhlý vnitřní vodovod s velkým počtem místních
odporů, např. rodinné domy, připojovací a podlažní
rozvodné potrubí

3,0

Rozsáhlý vnitřní vodovod 2,0

Ležaté potrubí, stoupací potrubí nebo vodovodní přípojka
s malým počtem místních odporů

1,8

Cirkulační potrubí teplé vody 1,5

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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pdis  >  pminFI   + ∆pe  + ∆pWM + ∆pAp + ∆pRF 
 
 kde pdis  -    dispoziční přetlak na začátku počítaného rozvodu [kPa] 

pminFI –  minimální požadovaný přetlak u výtoku [kPa] 
           ∆ pe  -    tlaková  ztráta rozdílem výšek   [kPa] 
                        ∆pe  =  h . ρ . g / 1000 
           ∆pWM –  tlakové ztráty vodoměrů  [ kPa ] 
             ∆pAp   -  tlakové ztráty zařízení   [ kPa ] 
             ∆pRF  -   tlakové ztráty třením a vlivem místních odporů   [ kPa ] 
                             přibližně -  ∆pRF = a . Σ ( lj . Rj )    
                             přesně -    ∆pRF =  Σ ( lj . Rj   + ∆pF    )                   
                                              ∆pF   =  Σξ . v2

. ρ / 2000 

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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• Stanovení nejdelší trasy potrubí

• Rozdělení na úseky

• Stanovení průtoků v úsecích

• Návrh DN

• Stanovení délky úseků

• Tlaková ztráta třením

• Tlaková ztráta místními odpory

• Celková tlaková ztráta

• Porovnání s přetlakem

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Stanovení nejdelší trasy potrubí (studená voda)

4N
P

2N
P

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Úsek qi 0,1 0,2 0,3 0,4  Qv DN délka

číslo qi
2 0,01 0,04 0,09 0,16 úseku

počet počet počet počet počet l/s mm m
1 0,2 15 0,8
2 0,282843 15 0,8
2 1 0,412311 20 1,35

1 3 1 0,469042 20 3,3

1
2
3

Výpočtový průtok Q v =

4
5
6
7

pračka

pračka + dřez

pračka + dřez + sprcha

pračka + dřez + sprcha + WC a umyvadlo

v

Q
d v

.

4

π
=

∑
=

⋅=
m

i

iAiD nQQ
1

2

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Ztráty třením míst.odpory Tlakové ztáty 

 Qv DN délka  pRF1  pRF2 pRF=R*L+Z

úseku R R*L ⊥ Z
l/s mm m kPa/m kPa - kPa kPa

0,2 15 0,8 2,1527 1,72216 0,51665 2,238808
0,282843 15 0,8 4,2335 3,3868 1,01604 4,40284
0,412311 20 1,35 0,998 1,3473 0,40419 1,75149
0,469042 20 3,3 1,285 4,2405 1,27215 5,51265

DN

Z = % z R*l

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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VÝPOČET VODOVODNÍHO POTRUBÍ

výška objektu h = 12 m pp = pdis-pminFL-pe = kPa

pdis = 350000 Pa

pe = 6*g*h = 120000 Pa

pminFL = 50000 Pa

180000

pRF = ≅ 124 kPa

pp = 180 kPa

VYHOVUJE či NEVYHOVUJE

Hydraulické posouzení tlaku

Celkové ztráty z 
posledního sloupce 
tabulky!

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Dimenzování teplé vody – příprava teplé vody u přípojky

4N
P

2N
P

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Dimenzování teplé vody – příprava teplé vody mimo přípojku

4N
P

2N
P

Výpočet vnitřních vodovodů ČSN 75 5455
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Cirkulace teplé vody
� Koncové úseky, které nejsou napojeny na cirkulačním okruh, musí být 

takové maximální délky, aby jejich vodní objem v trase od ohřívače vody 
nebo od odbočení z potrubí s cirkulací k nejvzdálenější výtokové armatuře 
nebyl větší než:

• 2,0 l při napojení výtokových armatur u umyvadel a dřezů,

• 3,0 l při napojení výtokových armatur u van, sprch, velkokuchyňských dřezů 
a výlevek.

222
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Cirkulace teplé vody
Cirkulace teplé vody musí zabezpečit, aby rozdíl teplot mezi výstupem 

přívodního potrubí z ohřívače nebo vstupem teplé vody do objektu 
(při ústředním ohřívání vody v okrskovém ohřívači) a spojením 
přívodního s cirkulačním potrubím nepřekročil 3 K. Průtoky v 
jednotlivých větvích cirkulace se regulují buď ručním, nebo 
automatickým nastavením armatur. Vypočtené cirkulační průtoky se 
podle potřeby zvýší, aby průtočná rychlost vody v cirkulačním potrubí 
byla alespoň 0,3 m/s (u měděného potrubí alespoň 0,2 m/s). Při 
těchto průtočných rychlostech je omezeno usazování kalu v potrubí. 
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Cirkulace teplé vody

HOSPODAŘENÍ S VODOU
vlastnosti vody, legionella, úspory vody

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

- katedra technických zařízení budov -
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Vlastnosti vody

• chemicky čistá voda o 100 % koncentraci H2O se v přírodě nevyskytuje

• chemicky čistá voda je pro zdraví škodlivá – vlivem absence rozpustných 
sloučenin je tato voda z lidského těla odčerpává (řídnutí kostí úbytkem 

vápníku a hořčíku, poškození ledvin apod..)

• pitná voda je směsí minerálů a jiných látek rozpuštěných ve vodě

• množství rozpuštěných látek je závislé na původu vody :

– podzemní voda v sobě při průchodu zeminou rozpouští různé látky, proto je 
jejich obsah zpravidla vyšší než u vody povrchové

– povrchová voda - zastoupení vyššího podílu dešťové vody s minimálním 
obsahem rozpuštěných látek

227

Vlastnosti vody

� chemické složení vody – chemický rozbor

� pH faktor

� tvrdost vody

� koncentrace rozpuštěných a veškerých látek
• kationty - vápník, hořčík, mangan, železo, sodík, draslík, zinek, hliník, olovo

• anionty - chloridy, sírany, fosforečnany, dusičnany, dusitany, 
hydrogenuhličitany, uhličitany

obsah chemických látek = ukazatele

CHSK (chemická 
spotřeba kyslíku)

BSK (biochemická 
spotřeba kyslíku)

TOC (celkový 
organický uhlík)
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Vlastnosti vody

� hodnoty pH vody (kyselost vody, 
vodíkový exponent)
� závislá na chemickém a biologickém 

znečištění vody a na teplotě 

� hledisko posuzování agresivity vody

• ovlivňuje účinnost většiny chemických, 
fyzikálně – chemických a biologických 
procesů používaných při úpravě a čištění 
vod 

� mezní hodnota pH pro pitnou vodu je 6,5 
až 9,5 (vyhláška č. 252/2004)

� jaké má pH Coca-cola ?
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Vlastnosti vody

� tvrdost vody
� celkový obsah solí vápníku a hořčíku ve vodě 

� minerální soli jsou velmi důležité pro lidský organismus, jejich 
přítomnost je v pitné vodě žádoucí

� v systémech zdravotní techniky je tvrdá voda nežádoucí (baterie, 
ohřívače vody, armatury…)

� tvrdost vody :
• přechodná - může se měnit v důsledku změny rovnováhy mezi oxidem uhličitým, uhličitany a 

hydrogenuhličitany - např. při zahřívání, vaření. To se projevuje vysrážením formou tzv. vodního nebo 
kotelního kamene na teplosměnných plochách.

• trvalá - např. sírany, chloridy, dusičnany, křemičitany... Tento typ tvrdosti se změnou teploty nebo tlaku 
nemění. 

• celková - je součtem trvalé a přechodné tvrdosti

Povrchová voda = obvykle měkká (zdrojem jsou z velké části srážky)

Podzemní vody = středně tvrdá až tvrdá (složení hornin a schopnost vody rozpouštět jejich jednotlivé složky)
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Vlastnosti vody

� stupnice tvrdosti vody

Voda mmol/l °dH (DE) °F (FR)

velmi měkká <0,5 <2,8 <5

měkká 0,7 - 1,25 3,9 - 7 7 - 12,5

středně tvrdá 1,26 - 2,5 7,01 - 14 12,51 - 25

tvrdá 2,51 - 3,75 14,01 - 21 25,01 - 37,5

velmi tvrdá >3,76 >21,01 >37,51
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Vlastnosti vody

� tvrdost vody v praxi
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Vlastnosti vody

� neutralizační kapacita
� většina přírodních a odpadních vod se vlivem obsažených látek vyznačuje 

určitou tlumivou neutralizační kapacitou

� při přidávání silné kyseliny (resp. louhu) do vzorku vody se pH vzorku 
nemění přímo úměrně dávce kyseliny (resp. louhu), ale v určitém rozsahu 
má voda schopnost vázat vodíkové nebo hydroxidové ionty 

� chloridy
� základní anionty vyskytující se ve vodách

� indikátory fekálního znečištění !!! (max koncentrace v pitné vodě 100 mg/l)

� chloridy jsou hygienicky nezávadné, při vyšších koncentracích však ovlivňují 
chuť vody

� nízké v prostých podzemních vodách (jednotky mg/l)

� v labské vodě v profilu Děčín je 20 až 40 mg/l chloridů

� v mořích je průměrně 20 g/l chloridů, ve vodě Mrtvého moře přesahují i 
100 g/l
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Vlastnosti vody
� chlor

� ve vodě se přirozeně nevyskytuje

� používá se k hygienickému zabezpečení pitné vody nebo jako oxidační 

činidlo při úpravě vody a při čištění odpadních vod

� v pitné vodě je povolena koncentrace volného chloru 0,3 mg/l nebo 
vázaného chloru 0,4 mg/l

� chlorace se používá k sanačním zákrokům proti mikrobiálnímu znečištění 
vodovodních systémů

� kyslík
� ve vodě se přirozeně nevyskytuje 

� do vody se dostává difúzí z atmosféry a při fotosyntetické asimilaci vodních rostlin a řas 

� spotřebovává různými chemickými, biochemickými i biologickými procesy 

� koncentrace kyslíku je důležitým indikátorem čistoty povrchových vod 

� v pitné vodě kyslík pozitivně ovlivňuje chuťové vlastnosti vody, jeho obsah není legislativně stanoven 

� vliv na korozi potrubí (důlková, kyslíková koroze)
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Teplota
� důležitým parametrem vody je její teplota, která se liší podle toho, kde se 

voda v systému nachází a k čemu je určena
� důsledky kolísání teploty v systému vodovodu :

� vliv na životnost prvků v celém systému
� v případě rozvodu teplé vody energetické ztráty teplotě při její přípravě 

a distribuci
� v případě studené vody možnost kondenzace na povrchu potrubí a při 

nežádoucím ohřátí pak postupná ztráta její kvality

změna teploty pro vodovodní systém znamená :
→ objemovou roztažnost
→ délkovou roztažnost potrubí
→ změnu mechanických vlastností materiálů

Vlastnosti vody
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Délková roztažnost vody :

-délková roztažnost potrubí v systému teplé vody závisí na součiniteli délkové 
roztažnosti materiálu potrubí, které je možno řešit přirozenou změnou trasy 
potrubí, nebo kompenzátory vkládanými do potrubí. Délková změna potrubí, 
způsobená rozdílem teplot média, je rovna:

Vlastnosti vody
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Délková roztažnost vody :
- délka ohybových ramen u kompenzátorů vytvořených trasou potrubí, je dána:

Vlastnosti vody

- volba geometrie kompenzátorů je dána prostorem a materiálem potrubí

- jak ve stěnách, tak v podlaze se tedy musí potrubí uložit s dostatečnou vůlí
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Objemová roztažnost vody
� závislá na teplotě vody, vyjádřená součinitelem zvětšení objemu n, který je 

funkcí hustoty

n - součinitel zvětšení objemu  - poměrné zvětšení objemu vody při jejím ohřátí z teploty 10°C na 
maximální teplotu vody tmax

ρt,max - hustota vody při maximální teplotě při ohřevu vody

ρ10°C - hustota vody při teplotě studené vody 10°C

kompenzace objemové roztažnosti:
→ pojistný ventil

- zvýšením tlaku v systému na hranici otevíracího tlaku ventilu a odpuštěním vody ze 
systému 

→ expanzní nádoba
- objem je závislý na výpočtových tlakových poměrech v systému (obdobný výpočet jako 
u vytápění)
- expanzní nádoba musí pojmout nejméně 4 % celkového objemu vody určené k ohřevu 

0004,1
100010001000

max,10max,

−=−=
° tCt

n
ρρρ

Vlastnosti vody
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Objemová roztažnost vody

- bez ohledu na kompenzaci roztažnosti musí být zásobníky vody vybaveny 
pojistným ventilem proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku. 
V případě více zásobníků, musí být pojistný ventil umístěn před každým 
zásobníkem. 

Vlastnosti vody
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Parametry teplé vody
� Vysoké teploty kolem 95°C jsou uvažovány jako hraniční a vyskytují se v podstatě 

pouze v případě poruchy. Jednak jsou uvedeny jako maximální v projekčních 
podkladech výrobců akumulačních nádržích a zároveň jsou uvedeny v legislativě 
jako maximum pro rozvody teplé vody. V běžném provozu se tedy pohybujeme 
v teplotách od 40-60°C z důvodů požadavků teploty na výtoku a potřebné zásoby 
tepla v zásobníku. Při vyšších teplotách dochází ke zvýšení účinků koroze a 
vylučování usazenin. 

• Rozvod teplé vody musí podle ČSN EN 806-2 zajistit, aby při úplném otevření 
výtokové armatury vytékala nejpozději po uplynutí 30 s voda o teplotě 50 °C až 
55°C, výjimečně 60 °C (v odběrové špičce krátkodobě nejméně 45 °C). 

Vlastnosti vody
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Maximální teplota vody pro součásti a zařízení ve vnitřním rozvodu teplé vody při poruchách
(ČSN EN 806-2) 95 °C

Maximální doporučená teplota vody v akumulačních zásobnících tepla s plovoucím
zásobníkem teplé vody nebo průtokovým ohřevem (doporučení výrobců nádrží, nastavení
havarijního termostatu)

95 °C

Doporučená teplota pro termickou desinfekci (ČSN 06 0320) 70 °C

Doporučená maximální teplota pro samostatné ohřívače teplé vody (ČSN 06 0320) 60 °C

Teplota vody v místě odběru (výtoku) u uživatele (ČSN 06 0320) 50-55 °C

Teplota na výtoku u spotřebitele dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. s výjimkou možnosti
krátkodobého poklesu v době odběrných špiček 45-60 °C

Maximální teplota na výtoku např. v nemocnicích, školách, domovech pro seniory
(ČSN EN 806-2) 43 °C 

Výpočtová teplota vody pro mytí osob (ČSN 06 0320) 40 °C

Maximální teplota nastavená na termostatických bateriích pojistkou 38 °C

Doporučení teplota na výtoku pro děti v mateřských školách (ČSN EN 806-2) 30-35 °C(max 38 °C) 

Maximální teplota studené vody na výtoku dle ČSN EN 806-2 (legionella) max 25 °C 

Výpočtová teplota studené vody (zima, léto) 10, 15 °C

Teplota studené vody v závislosti na ročním období ve vodovodním řadu 8-12 °C

Vlastnosti vody
Provozní teploty ve vnitřním vodovodu
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Legionella – legislativa

• Vyhláška č. 252/2004 zákona č. 258/2000 Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody

• § 3 zákona 258/2000 Sb. :

– teplou vodu, dodávanou potrubím užitkové vody nebo vnitřním 
vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s 
vodovodním potrubím pitné vody, může výrobce vyrobit jen z vody pitné.
Tato teplá voda musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, 
biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů 
jakosti, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem. 
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Legionella – legislativa

• Vyhláška č. 252/2004 zákona č. 258/2000 Sb. – příloha č.2

vysvětlivky :

KTJ – kolonie tvořící jednotka

1 – odběr vzorků se provádí po 
odpuštění vody po dobu 1 minuty, 
teplota by neměla klesnout pod 
50°C (optimálně nad 55°C z důvodu 
minimalizace rozvoje legionel v 
rozvodu vody

2 – pro nemocnice, jiná zdravotní a 
ubytovací zařízení je to mezní 
hodnota. Pro oddělení nemocnic s 
pacienty se sníženou imunitou se 
požaduje limitní hodnota 0 KTJ/50 
ml 
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Legionella – legislativa

• Vyhláška č. 252/2004 zákona č. 258/2000 Sb. – příloha č.2

vysvětlivky :

KTJ – kolonie tvořící jednotka

2 – vyšetření na přítomnost 
legionely není třeba provádět, 
jestliže je ohřev prováděn v místě 
spotřeby (např. průtokovým 
ohřívačem)
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Legionella – legislativa

• ČSN ISO 11731 - Jakost vod – Stanovení bakterií rodu Legionella

– předmět normy - norma popisuje kultivační metodu pro izolaci organismů 
rodu Legionella a jejich kvantitativní stanovení ve vzorcích z prostředí

– Legionella = rod gramnegativních organismů obvykle schopných růstu po 
nejméně 2 dnech na agaru s aktivním uhlím a kvasničným extraktem 
obsahujícím L-cystein a Fe a tvořících kolonie často bílé, purpurové až 
modré nebo zbarvené zeleně jako limeta*
* Limeta = druh malých citronů (Citrus aurantifolia), výrazně světlezeleně až žlutozeleně zbarvených
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Legionella  pneumophila

• Tyčinková bakterie, průměr 0,2 až 0,7 
μm a délka 1 až 4 μ m 

• v přírodě se vyskytují zcela běžně ve 
všech vodách a vlhké půdě

• jsou přítomny v rozvodech vody, 
vzduchovodech, zařízeních pro 
solární ohřev TV

• jsou citlivé na teplotu
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Legionella – legislativa

• ČSN 060320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava 
teplé vody – Navrhování a projektování (2006)

– K zamezení tvorby bakterií (např. Legionelly pneumophily) se 
doporučuje u zásobníkových ohřevů v bezpodmínečně nutných 
případech na přechodnou dobu periodicky zvyšovat teplotu TV 
nejméně na 70 °C. Dobu periody určí zadavatel. Během zvýšené 
teploty musí být zajištěno, že nemůže dojít k opaření uživatelů. 
Možný je i jiný způsob desinfekce TV.
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Legionella

Legionella pneumophila

– Legionely jsou všeobecně rozšířeny v nejrůznějších typech přirozených 
vod, v rozvodech pitné vody, v zařízeních jež ke své funkci a účelu jsou 
napojeny na zdroj pitné vody, v aerosolech, jež tato zařízení mohou tvořit

– V přírodě se Legionella vyskytuje ve všech sladkovodních zdrojích, ale i ve 
vlhké půdě. Legionella obsažená v pitné vodě však při nízké teplotě
přežívá pouze v zanedbatelném množství bakterií. 

Objevení Legionelly pneumophily

– na srazu účastníku Americké Legie ve Philadelphském hotelu, kde 
propukla neznámá forma plicního onemocnění (pneumonie) a najednou 
onemocnělo 221 legionářů a 34 z nich zemřelo

– pojmenování bakterie a nemoci dle legionářů  - Legionářská nemoc

– další nemocnění  - Pontiacká horečka (nepatří mezi smrtelné nemoci)
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Legionella

Infikace organismu

– závisí na věku, pohlaví a fyzickém stavu pacienta

– největší rizikové faktory = kouření, chronické plicní nemoci, cukrovka, 
srdeční nemoci, AIDS, užívání steroidů a všechny léčebné postupy 
potlačující imunitu pacienta (transplantace orgánů, kostní dřeně..) 

Teorie infikace organismu

– proniknutím bakterie do žaludku se účinky nijak neprojevují

– nebezpečná je inhalace vodních aerosolů s mikroorganismy přímo do plic
(tvorba aerosolů - klimatizace, vypařování vody…)
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Legionella a teplota
� rozmnožování bakterie 5 – 45°C

� nárůst počtu bakterií do 15°C zanedbatelný

� exponenciálnímu množení nad 25°C

� optimum pro množení 35 – 42°C

� zpomalení množení (ale přežití !!!) 45-55°C

� úhyn bakterií během minut 60 - 65°C

� přežití bakterie 8 minut 62,5 °C

� úhyn bakterií během vteřin nad 70°C

rychlost úmrtí bakterie při různých 
teplotách
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Legionella - vliv teploty a prostředí

100°C 
Parní zvlhčování  

90°C 
  

80°C 
Teplovodní vytápění 

ÚHYN BĚHEM NĚKOLIKA MINUT AŽ 

SEKUND 
70°C 

  

60°C 
  

50°C 
Teplá voda ÚHYN BĚHEM NĚKOLIKA HODIN 

40°C Lázně 
Chladící věže 
Sprchy 

OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY PRO 

ROZMNOŽOVÁNÍ 
30°C 

 ROZMNOŽOVÁNÍ 

20°C Vodní zvlhčovače 
Chladiče  

10°C 
Studená voda MINIMÁLNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ 

251

Legionella  a prostředí

závislost pozitivních odběrů 
Legionelly na teplotě vody

• Legionella pneumophila

– velký vliv na přežití bakterie má i mikrobiální složení prostředí, neboť 
Legionella je schopna přežívat uvnitř jiných buněk, v amébách, nebo 
jejich cystách, které jsou podstatně odolnější proti všem metodám 
dezinfekce

– kritické koncentrace se v literatuře uvádí 103 - 104 zárodků v 1 ml vody
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Legionella  - zdroje kontaminace

• zdroje kontaminace – vnitřní vodovod

– v rozvodném potrubí při souběžném vedení rozvodů teplé a studené 
vody , kde dochází k ohřevu necirkulující studené vody absencí 
dostatečné izolace až na 25-30°C a rozmnožení bakterií

– v potrubí, které je napadeno korozí, inkrustací, přítomností biofilmu

– v prostředí, kde se hromadí sedimenty a kal (zásobníky)

– stagnující voda ve slepých, nebo málo používaných ramenech

– nízká teplota v dolní části zásobníků s malým průtokem

– v prostředí s teplotou mezi 20 až 45 °C a nízkém tlaku vody

• zdroje kontaminace – zařízení s použitím vody

– zvlhčovače a pračky v klimatizačních jednotkách

– vířivé lázně a bazény s teplou vodou

– vodoléčba

– zubařské nástroje

– inhalátory

– nástroje s přímým vodním chlazením 253

Legionella  - vliv způsobu ohřevu vody

ZÁSOBNÍKOVÝ PŘÍMOTOPNÝ 
OHŘEV

ZÁSOBNÍKOVÝ 
NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘEV

PRŮTOKOVÝ OHŘEV

V ZÁSOBNÍKU

T T T TT
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Legionella – systémová opatření
� likvidace legionell, ať již na bázi chemické, termické či kombinované 

dezinfekce mají obvykle jen krátkodobý efekt (1 až 2 měsíce dle reálných 
podmínek systému) a je nutno je podpořit systémem ostatních opatření :

� technických 

� provozních

� sanačních

� technicko provozní opatření :
� hydraulické vyregulování systému rozvodu teplé vody 

� ohřev na 60 °C s možností termodezinfekce jednou týdně při ≥ 70 °C 

� cirkulující teplá voda - teplota přívodní a vratné vody max∆t =5 °C

� max∆t = 3 °C po 30 s při plném průtoku vody

� vyrovnaný tlak teplé i studené vody na všech místech odběru 
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Legionella – systémová opatření
� technicko provozní opatření :

� zajištění trvalého průtoku i v málo používaných větvích systému, nebo 
vypouštění systému ☺

� rozdělení na jednotlivé provozní části !!!

� absence osamocených a málo používaných zařizovacích předmětů (již ve 
fázi projektu !!!)

� zajištění alespoň minimálního průtoku :

hydraulický dělič proudění vody na principu Venturiho trubice
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Legionella – systémová opatření
� termická desinfekce :

� teplota nad 70°C a doba výtoku na koncových místech v rozsahu 3-10 minut

� velmi účinná, ale s krátkodobým efektem

nevýhody :

� pravidelnost přehřívání, opakování v intervalu 30-60 dní

� odolnost potrubí nad 70°C

� ochrana proti opaření - optoelektronická jednotka při funkci termické 
desinfekce „hlídá“ prostor okolí zařizovacího předmětu a vypíná při 
narušení snímané, aby nedošlo k opaření (armatury EIB)

� zaregulovaný systém teplé vody

� minimum biofilmu a sedimentu

� energetická = finanční náročnost !!!
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Schéma zařízení na 
tepelnou desinfekci TV

258



130

Legionella – systémová opatření

� chemická dezinfekce chlorováním :
� chlorace a zejména její varianta hyperchlorace

� kontinuální chlorace v rozmezí 4 až 6 mg/l akt. chloru

� šoková dezinfekce s 20 až 50 mg/l v celém rozvodu po dobu 1 až 2 h

� běžným postupem je kontinuální chlorování

nevýhody :

� chlor způsobuje korozi potrubí
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Legionella – systémová opatření

� Ionizace měď/stříbro :
� působení těžkých kovů na mikroorganismy, ovlivňují propustnost 

buněčné membrámy 

� výhodou ionizace proti termodezinfekci či chloraci je vyšší účinnost a 
delší protektivní účinek, což je dáno schopností penetrace Ag a Cu do 
biofilmů 

� Ionizační jednotka se umísťuje na cirkulačním potrubí

nevýhody :

� náklady na pořízení ionizační jednotky a chemikálií přidávaných do vody 
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Legionella – systémová opatření

� dezinfekce pomocí UV záření :
� ultrafialové záření o vlnové délce 253,7 nm má maximální germicidními 

účinky proti virům, bakteriím i plísním 

� UV záření poškozuje strukturu nukleových kyselin (DNA, RNA) 
exponovaných mikroorganismů, následkem čeho dochází k zastavení 
reprodukce mikroorganismů a k jejich rozpadu 

� UV záření pro desinfekci vody je vysoce spolehlivé a bezpečné řešení s 
okamžitým efektem 

� UV záření neovlivňuje chuť, barvu ani zápach vody 

nevýhody :

� zařízení musí být umístěno těsně před odběrová místa ze sítě (baterie, 
kohouty, sprchy), průběžně provozované
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Legionella – systémová opatření

� ozonizace :
� ozonová dezinfekce odstraňuje zápach i zbarvení vody, odbourává 

organické látky, sloučeniny síry a některých kovů, nitridy, sulfidy, sulfity, 
kyanidy a také například chlórfenoly, při ozonizaci jsou rovněž odstraněny 
choroboplodné zárodky, včetně bakterií Legionelly

� metodu dezinfekce a úpravy vody, při které se výrazně zlepšuje její 
kvalita, Výsledkem je na pohled "překvapivě čistá, jiskřivě modrá voda" 

� dochází k mikroflokulačnímu efektu,  při němž jsou ozonizací organické 
látky oxidované na polárnější sloučeniny, které vytvářejí nerozpustné 
látky

� tato metoda se používá pro čištění vody ze studní, vrtů a zejména pro 
dezinfekci bazénové vody
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Legionella – systémová opatření

� vliv materiálu ??? :
� laboratorně byl tedy prokázán i vliv volby materiálu proti osídlování 

přirozené mikroflóry a bakterií Legionelly pneumophily u mědi

� selektivní vliv iontů mědi na mikroorganismy

� proti těmto závěrům vycházejícím z výsledků těchto testů se ohradilo 
mnoho výrobců plastových potrubí i část odborníků

� poukázaly na vliv vápenných sedimentů, které výrazně potlačují pozitivní 
vliv mědi a nejpozději do pěti let úplně ztrácí
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Úspory vody - armatury

• instalace úsporných (inteligentních) 
armatur

– snížení množství vody snímači

– snížení množství vody provzdušněním

– snížení množství teplé vody termostatickým 
smísením - úspora vody až 50%

– automatické vypnutí, zapnutí, ochrana proti 
vytopení

– dvojí využití odpadní vody
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Úspory vody - armatury

• instalace úsporných armatur
– úspora zejména teplé vody až 50%

tlačítkové ventily

Pracují na hydromechanickém principu 
ovládání. Podle nastavené tuhosti 
stisku lze nastavit čas, po který bude 
ventil otevřen. Je třeba vyvinout 
počáteční energii pro stisk tlačítka.
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Úspory vody - armatury

automatické baterie (zásah 

uživatele)

Stojánková umyvadlová baterie s 
automatickým ovládáním na studenou 
nebo předmíchanou vodu. Snímá 
přítomnost rukou v umyvadle a 
okamžitě spouští vodu. Vypíná 1–2 
sec. po vyjmutí rukou z umyvadla. 
V případě nepřetržitého chodu cca 1 
min. automaticky vypíná (ochrana proti 
vytopení). 
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Úspory vody - armatury

automatické baterie (bez 

zásahu uživatele)

Podomítková baterie s automatickým 
ovládáním na studenou nebo 
předmíchanou vodu. Ovládání dtto…
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Úspory vody - armatury

automatické splachovače

Podomítkový pisoárový splachovač

Automatický splachovač integrovaný 
do předstěnového modulu 
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Úspory vody - armatury

snížení množství vody pro 

splachování (až 50% spotřeby 

vody)

- klasické množství = 10/6 litrů

- úsporné množství = 6/3 litry

- stanovení limitního množství = 
zaručení hygienických podmínek pro 
použití zařizovacího předmětu

- využití polohové energie nebo 
tlakové energie = cca 20m 
vysokopoložená nádržka
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Úspory vody - armatury

snížení množství vody 

perlátory (20-30%)

úsporné tvary zařizovacích předmětů

270



136

Úspory vody - armatury

speciální zařizovací předměty

„tlalock“ – toaleta a umyvadlo v 
jednom
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