
Tyto technologie (média) ovlivňují vnitřní prostředí staveb a týkají se zejména provozu. Jednotlivé profesní části (elektro, voda, 

kanalizace, plyn) technologického zařízení budovy, ve zkratce TZB jsou definovány různými oborovými normami. 

Jak je nastaveno navrhování a provádění těchto systémů:

• požadavek obecný (např. hygienický u vody)

• požadavek zadavatele nad rámec obecných předpisů

• technologické možnosti doby

• technologické možnosti místa a objektu

• požadavek na maximalizaci úspornosti vycházející z legislativy, z hospodárnosti a z environmentálního pohledu

Technická zařízení budov - elektro, voda, kanalizace, plyn

Příčky z akustických keram. bloků
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Elektrozařízení v objektu dělíme na:

• silnoproud (230V/400V)

• slaboproud (domácí telefon, internet, TV, zabezpečovací systémy...)

• ochranu před atmosférickými výboji (hromosvod)

SILNOPROUD

Silnoproudé rozvody v objektu zajišťují základní potřebu spotřeby elektrické energie (vytápění, pokud je voleno, svícení, provoz 

spotřebičů). V České republice je normalizované napětí 230/400 V, 50 Hz, v jiných zemích může být odlišné, např. v USA 110 V. 

Základní schéma distribuce je následující:

Od výroby se distribuuje sítí

přes několik stupňů transformace

k zákazníkovi. Zde je umístěn 

na veřejně přístupném místě

elektroměr (elektroměrná skříň) a 

nožové pojistky. Tím končí veřejná 

část rozvodu a začíná soukromá.

V jednotlivých podlažích (bytech)

jsou umístěné podlažní rozvaděče

s jističi jednotlivých okruhů.

Elektro
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SILNOPROUD

Uspořádání podlažního (bytového) rozvaděče:

• hlavní jistič

• přepěťová ochrana

• časovač (např. u oběh. čerpadla TUV)

• zvonek

• proudový chránič

• jističe

Ukázka výkresu elektro

s rozvržením okruhů

Elektro
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Řešení nanášení omítek na kovové prvky a jiné, na kterých přirozeně nedrží omítka 

Opatření kovového povrchu univerzální penetrací na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi a křemičitých plniv.

Význam křemičitého plniva spočívá ve zvýšení přídržnosti následně nanášených vrstev. Jako příklad lze uvést Eco 

Prim Grip Plus (Mapei), který zaručuje povrchu ideální drsnost pro přídržnost k hladkým a málo savým podkladům. 

Lze jí nanášet na beton, cihly, sádrokarton, pórobeton, keramiku, omítky, nátěry, sádru, OSB desky, dřevo, kov a 

betonové panely. Kontaktní můstek či penetrace Eco Prim Grip Plus může být použita pro zlepšení přídržnosti 

stěrek a lepidel pro keramiku na všechny nesavé podklady v interiéru - keramiku, terazzo, atd. Určeno pro interiéry 

a exteriéry.

SILNOPROUD

V současnosti se instalují vodiče s měděným drátem (případně lanem). 

Pro světelné okruhy se nejčastěji používají CYKY-J 3x1,5 a pro zásuvkové okruhy se nejčastěji používají CYKY-J 3x2,5.

Co toto označení znamená (zažitý způsob značení):

Pro světelné  okruhy se používá obvykle 10A jistič, pro zásuvkové okruhy 16A jistič.

Zatížitelnost okruhu se získá výpočtem:

Elektrický výkon je součinem napětí a proudu ... P(W) = U(V) . I(A)

Příklad: Zásuvkový okruh je jištěn 16A jističem, Napětí v soustavě je 230V: 16 x 230 = 3680. Tento okruh je tedy zjednodušeně 

řečeno možné zatížit 3 rychlovarnými konvicemi o příkonu 1000W i s rezervou 680W.

SLABOPROUD

Zahrnuje elektrické systémy většinou ovládacích či dorozumívacích funkcí. Jsou to především systémy:

• Elektrických požárních signalizací (EPS)

• Poplachových a zabezpečovacích tísňových systémů (PZTS)

• Docházkových a přístupových systémů (EKV)

• Automatizované řízení vzduchotechniky, topení apod. - měření a regulace (MaR)

• Počítačových sítí a datových komunikací (LAN)

• Uzavřených televizních (kamerových) okruhů (CCTV)

• Perimetrických zabezpečení (venkovní obvodová ochrana areálu) (PER)

• Automatické vrátnice

• Inteligentní dům

Elektro

materiál (měď)
materiál izolace žil (měkčené PVC)

typ provedení kabelu (kulatý kabel s pevným kulatým jádrem pro pevné uložení) 
materiál izolace kabelu (měkčené PVC)

barevné provedení žil v kabelu (kabel se zelenožlutým vodičem)
počet žil (3 - zelenožlutá, modrá, hnědá-fáze)

průřez vodiče (1,5mm²)

  
 C

Y
K

Y
-
J 

3
x
1

,5
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VODA

Systém rozvodu vody od zdroje k výtokové armatuře má následující komponenty:

- veřejný řad

- přípojka (šoupě na začátku řadu s možností vypnutí)

- vodoměrná sestava (mimo jiné hlavní uzávěr, voárenský vodoměr)

- vnitřní rozvod

- vodoměr v jednotce

- bytové rozvody k výtokovým armaturám

Zdroj vody je obvykle z veřejného řadu (zde výhoda garantované kvality, ale dražší), ale nezřídka i z vlastního zdroje, především 

studny (vrtané či kopané). Pitná voda se ohřevem mění na TUV - teplou užitkovou vodu. Dále se v objektu může nacházet rozvod 

šedé vody, tedy vody splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, odtékající z umyvadel, van, sprch a dřezů. Šedou vodu je 

možné po vyčištění použít jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů. Další okruh může využívat vodu dešťovou 

(obvykle z akumulační nádrže).

KANALIZACE

Rozlišujeme kanalizaci splaškovou a dešťovou. 

Současná legislativa nařizuje likvidovat dešťové vody 

primárně na svém pozemku.

Hlavní komponenty na kanalizačním stoupacím 

potrubí a ležatém potrubí jsou:

- kanalizační řad (stoka)

- šachta (kanalizační)

- připojovací potrubí v bytech

- odvětrání kanalizace nad střechu

Voda, kanalizace
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KANALIZACE

Rozlišujme kanalizaci vnitřní a vnější (exteriérové). 

Zvlášť u kanalizace je v těchto vedeních značný rozdíl, protože na rozdíl od vnějšího se ve vnitřních polohách používá výhradně 

plast, ojediněle litina (která v současnosti je hůře dostupná). Používaným plastem je tedy neměkčené PVC (polyvinylchlorid), PP 

(polypropylen) a PE (polyetylen), ojediněle ABS (terpolymer akrylonytril-butadien-styren). Vnější potrubí (určené k ukládání do 

země) mají označení KG, vnitřní trubky HT. Vnější potrubí je plastové, z kameniny, z litiny, betonové potrubí či historické zděné 

stoky. Šachty obvykle betonové, někdy zděné. Trubky a tvarovky HT (šedé)

Tvarovky HT (šedé) se vyrábí v průměrech od 32mm do 150mm, tvarovky KG (červenohnědé) se vyrábí v DN 110mm (je prům. 

100mm) až DN 500mm. Dalším typem potrubí je tiché potrubí. Výrobci pro ně používají názvy silent či master. Tiché trubky jsou 

tvořené třemi vrstvami: vnější silná vrstva polypropylenového kopolymeru (PP-CO), střední vrstva z minerálního polypropylenu (PP-

MV) a vnitřní vrstva vyrobená z polypropylenového kopolymeru (PP-CO) zabraňující roztržení vodního sloupce, což by vedlo ke 

vzniku hluku.

Pro dešťové svody se používají systémy klasické či podtlakové, kde se potrubí svařuje (např. haly mladoboleslavské Škodovky). 

VODA

Hojně používaný materiál pro vodovodní rozvody, především historicky. je měď. Spojování probíhalo pájením, dnes se lisuje 

a postačí nám pro její větší odolnost tlaku i menší průměry trubek. Měď nezarůstá, nekoroduje a měděné potrubí má životnost 

převyšující vysoko 50 let. V současnosti se pro vodovody používá polypropylen (PPR), který se spojuje svařováním. Dalšími 

materiály jsou síťovaný polyethylen (VPE, PEX) u požadavku na zvýšený tlak či teplotu, dále chlorovaný polyvinylchlorid (C-PVC), 

který se spojuje lepením a konečně nízko a vysoko hustotní 

polyethylen (LDPE a HDPE) používaný především pro venkovní 

rozvody.

U kanalizace se provádí zkouška těsnosti, u vodovodního potrubí 

tlaková zkouška protokolárně vyjádřená.

Maximální hodnoty součinitelů prostupu tepla U 

vztažených na jeden metr délky u vnitřních rozvodů 

ošetřuje vyhláška č. 193/2007 Sb. a tento požadavek 

vede k důsledné tepelné ochraně potrubí návlekovou 

izolací vč. kolen.

Voda, kanalizace

Ukázka tlakové zkoušky potrubí
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PLYN

Na řad v ulici navazuje plynová přípojka, kdy v oplocení se umisťuje HUP - hlavní uzávěr plynu.  Přípojka je zásadně pro každý 

objekt samostatná. Vedení se provádí kolmo k ose plynovodního řadu. Pro vnitřní rozvody se používají trubky ocelové svařované, 

historicky se závitovými spoji a dále dnes oblíbené trubky měděné spojované častěji lisováním, méně častěji letováním.

Rozdělení dle tlaku:

• nízkotlaké NTL, do 5 kPa

• středotlaké STL, 5 ‒ 400 kPa

Nutno instalovat chráničky při křížení potrubí s ostatními sítěmi, při průchodu dutými prostory a exponovanými místy, při prostupu 

obvodovou zdí

Materiálové provedení vedení: 

• plastové ‒ převážně PE

• ocelové trubky ‒ bezešvé, svařované

V objektu s více jednotkami se instalují plynoměry pro každého odběratele samostatně a to dle směrnice plynárenské společnosti. 

Jednotná pravidla stanovují, aby číselník plynoměru byl umístěn ve výši 1,0 - 1,8 m nad podlahou a byl veřejně přístupný.

Vedení vnitřního plynovodu je prováděno volně (po 

povrchu), nebo krytě zazděně, pokud je vedeno 

např. v SDK konstrukci, musí být podhled či 

předstěna doplněna o větrací mřížky - pravidlo 

měření snímačem plynu (úniku). Nesmí se vést 

výtahovými šachtami, komínovými průduchy a 

komínovým zdivem a pod. V případě vedení pod 

omítkou ve veřejných prostorách se chrání např. 

ocel. úhelníkem, viz foto.

Plyn
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PLYN

Na obrázku je ukázka projektu plynového vnitřního rozvodu. Níže 

pak foto dvířek vedle nástupu do výtahu - otevřená a na druhé 

fotografii zavřená.

Hlavní vertikální rozvod ve světlíku a částečně v domu je z 

ocelových svařovaných trubek s nátěrem. Od jednotlivých 

plynoměrů jsou pak rozvody prováděné měděnými trubkami s 

lisovanými spoji. Plynoměry jsou umístěné v nice s dvířky s 

indexem šíření plamene 0 - tedy opatřené plechem.

Plyn
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