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2 Úvod 

Tento projekt řeší tepelně technické vlastnosti a řešení vytápění bytového domu A3 Sylvie v areálu 

Corso Pod Lipami v Řevnicích.  

Dále pro zhotovení této dokumentace bylo přihlédnuto k následujícím platným normám: 

 ČSN 06 0310 „Ústřední vytápění - Projektování a montáž" 

 ČSN 06 0320 „Příprava teplé vody - Navrhování a projektování" 

 ČSN 06 0830 „Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody" 

 ČSN 06 1101 „Otopná tělesa pro ústřední vytápění“ 

 ČSN 73 0540 „Tepelně technické vlastnosti budov" 

 ČSN 73 4201 „Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“ 

 ČSN EN 378-3 „Instalační místo a ochrana osob“ 

 ČSN EN 12 831 „Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu" 

 ČSN EN 12 828 „Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních soustav“ 

K výpočtům byly použity tyto programy: Excel a PROTECH – GDS, výkresy byly provedeny v programu 
AutoCAD a pomocí programu PROTECH – GDS. 

2.1 Popis budovy 

Předmětem projektu je objekt bytového domu, který je součástí komplexu Corso pod Lipami. Objekt 

je převážně navržen za účelem bydlení. Většinu plochy podlaží na terénu zabírají prostory pro 

občanskou vybavenost. V dalších nadzemních podlažích jsou navrženy byty různých velikostí. 

Poslední dvě podlaží jsou tvořena mezonetovými byty. V prvním podzemním podlaží se dále nachází 

hromadné garáže.  
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3 Základní výpočtové údaje 

3.1 Vnější výpočtové údaje 
Při provádění výpočtu byla uvažována venkovní výpočtová teplota -12°C, klimatické podmínky 

normální. 

3.2 Tepelně technické vlastnosti objektu 
Pro výpočet tepelné bilance objektu bylo použito stavebně architektonické dispozice a níže 

uvedených tepelně technických vlastností konstrukcí. 

Hodnoty jednotlivých součinitelů prostupu tepla byly provedeny pomocí programu Teplo EDU. 

Podrobnější popis viz Výpočty – část A, skladby.  

Součinitel prostupu tepla: 

Obvodová (nadzemní) stěna (SO): 0,271 W/(m2. K) 

Ochlazované okno (OD):   0,900 W/(m2. K) 

Ochlazované dveře (DO):  2,300 W/(m2. K) 

Vnitřní stěna (SN):   3,492 W/(m2. K) 

     2,034 W/(m2. K) 

     1,137 W/(m2. K) 

     0,663 W/(m2. K)  

Vnitřní dveře (DN):   2,000 W/(m2. K) 

 Podlaha (PDL):    0,559 W/(m2. K) 

      0,380 W/(m2. K) 

Střecha (STR):    0,190 W/(m2. K) 

3.3 Tepelná bilance 
Údaje o potřebě tepla pro vytápění byly získány výpočtem tepelných ztrát pláště dle normy ČSN EN 
12 831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu". 

Výpočty tepelných ztrát byly vypočítány pomocí programu Excel, jednotlivé výpočty a výsledky jsou 
k dispozici v příloze Výpočty – část B, tepelné ztráty. 
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3.4 Výpočet kotelny 
1) Výpočet přípravy TV – zásobníkový ohřev: 

a. Potřeba TV za časovou periodu: V2p 

Bytový dům: 82 l/osoba.den; 0,082 m3/osoba.den 

1 NP – 3 lidi 

2 NP – 8 lidí 

3 NP + 4 NP – 16 lidí 

                          

b. Potřeba tepla odebraného z ohřívače: E2p 

               [Wh/den] 

   Teoretické teplo pro ohřátí množství V2p: 

                     

ρ = 1000 kg/m3 – hustota vody 

c = 4182 J/kg.K  

   = 1,163 Wh/kg.K – měrná tepelná kapacita vody 

 t1 = 10 °C – teplota studené vody 

 t2 = 55 °C – teplota teplé vody 

                                                

 Teplo ztracené při ohřevu a dopravě TV: 

                                           

z = 0,5 – ztráta tepla při ohřevu 
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c. Velikost zásobníku: 

   
     

            
 

          

                  
                   

ρ = 1000 kg/m3 – hustota vody 

c = 4182 J/kg.K  

   = 1,163 Wh/kg.K – měrná tepelná kapacita vody 

 t1 = 10 °C – teplota studené vody 

 t2 = 55 °C – teplota teplé vody 

ΔEmax = 43 451,14 Wh/den → z grafu 

 

    

 

2) Tepelná roční bilance 

a.  Roční potřeba tepla na přípravu TV: 
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                         Wh/rok 

QTV,d = E2p = 173 804,54 Wh/den – denní potřeba tepla na přípravu TV 

d = 254 dnů – počet dnů za rok s teplotou < 13°C; viz tab. dle ČSN 38 3350 a ČSN 06 0210 

tsvl = 15 °C – teplota studené vody v létě 

tsvz = 8 °C – teplota studené vody v zimě 

N = 360 dnů – počet pracovních dní soustavy v roce 

b. Roční potřeba tepla na vytápění – denostupňová metoda: 

        
         

      
  

                     

        
                      

Qc = 29 618 W – tepelná ztráta objektu 

tis = 19 °C – průměrná vnitřní výpočtová teplota  

te = -12 °C – vnější výpočtová teplota 

   
        

     
 

            

      
       

ei = 0,85 – nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupe  

et = 0,90 – snížení teploty v místnosti během dne respektive noci  

ed = 1,0 – zkrácení doby vytápění v objektu s přestávkami v provozu 

ηo = 1,0 – účinnost obsluhy resp. možnosti regulace soustavy 

ηr = 0,96 – účinnost rozvodu vytápění  

D = (tis - te)*d = (19-(-12))*254 = 7 874 K.den – počet denostupňů 

c. Celková roční potřeba tepla: 

                                                                  

3) Výpočet výkonu a počet kotlů pro ohřev TV a vytápění:  

                                                                         

 Qvyt,h = Qc = 29 618 W 

       
   

  
 

          

  
            

                                         

                                                           ≤ 100 kW→1 kotel 
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4) Výpočet expanzní nádoby: 

                  
    

     
  

      
       

   
      

     

   
           

 e = 2,81 %; pro 80°C 

 Vsystem = 405,2 l – z PROTECHu 

                        

 pe = 2,3 bar 

                                            

h = 9 m; odečteno z projektové dokumentace 

ρ = 1000 kg/m3 

g = 9,81 m/s2 

                        
     

        
          

4 Technický popis rozvodů a zdroje tepla 

4.1 Zdroj tepla 

Zdroj tepla pro celý objekt je umístěn v kotelně v 1PP objektu A2 – Otakar. Zdrojem tepla je 1 plynový 

kondenzační kotel Protherm Panther Condens 30 KKO o maximálním výkonu 35,7 kW. Odkouření a 

přívod vzduchu je zajištěno komínem ø80/125 mm. V kotelně se dále nachází také nepřímotopný 

zásobníkový ohřívač vody Regulus RBC 1 000 o užitném objem 868 l a expanzní nádoba Regulus 

Aquafill HS050. 

Dopravní cesta do kotelny je rozměrově dostatečně široká/vysoká pro dopravu veškerého 

příslušenství. 

Výpočty zařízení kotelny viz kapitola 3.4 Výpočet kotelny. Technické listy jednotlivých výrobků jsou 

přiloženy v deskách. 

Oběhové čerpadlo na hlavní spotřebitelské větvi bylo navrženo na celkovou tlakovou ztrátu bytového 

domu a byly zohledněny i tlakové ztráty jednotlivých armatur před rozdělovačem/sběračem, 

konkrétně kulový ventil DN 42, trojcestný ventil a zpětná klapka, tlaková ztráta je dle katalogů 

výrobců 1 482 Pa, pro návrh budeme uvažovat 2 kPa. Bylo navrženo oběhové čerpadlo Grundfos 

Alpha2 25-50 130 na tlakovou ztrátu 16 kPa a na požadovanou dopravní výšku 1,7 m3/h, viz 

katalogový list. 

Oběhové čerpadlo před zásobníkem teplé vody bylo navrženo na tlakovou ztrátu potrubí DN20 (2 546 

Pa), armatur na potrubí (kulové ventily (DN22), zpětná klapka – 1 371 Pa, uvažujeme 1 500 Pa) a na 

tlakovou ztrátu výměníku (1 961 Pa). Celková ztráta je 6 007,23 Pa a průtok 0,684 m3/h. Bylo 

navrženo oběhové čerpadlo Alpha2 15-40 130 , viz katalogový list.  
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Oběhové čerpadlo nacházející se v plynovém kondenzačním kotli bylo navrženo na tlakovou ztrátu 

potrubí DN 25 (3 430 Pa), armatur na potrubí (kulové ventily (DN35; 76 Pa), termohydraulického 

rozdělovače (196 Pa) a tlakovou ztrátu kotle je již zohledněna v katalogovém listu. Celková ztráta je 

3 430Pa. 

Pro oddělení kotlového okruhu a spotřebitelského okruhu je použit termohydraulický rozdělovač 

Giacomini, který zajišťuje zabránění protichůdného ovlivňování průtoků a tlaků těchto dvou okruhů. 

4.2 Odkouření 

Odkouření plynového kotle je zajištěno komínem o průměru ø 80/125 mm, který je vyveden šachtou 

přes podlaží až na střechu. Vnitřní polypropylenovou trubkou o průměru 80 mm jsou vedeny spaliny 

a vnější plechovou lakovanou trubkou o průměru 125 mm je přiváděn vzduch pro spalování. 

4.3 Topný systém 

4.3.1 Rozvod potrubí 

Ležatý rozvod potrubí je převážně proveden z plastových trubek značky REHAU, který je veden 

v podlaze. Svislý rozvod potrubí a ležatý rozvod v garážích je proveden z kovových trubek značky 

GEBERIT Mapress FeZn a veden v šachtě a dále volně pod stropem. Rozvod topné vody je v teplotním 

spádu 65°C/50°C. 

Délkové roztažnosti vlivem teplotní roztažnosti je zabráněno u ležatého rozvodu v garážích, které je 

z kovových trubek GEBERIT Mapress FeZn, kompenzátorem tvaru „U“. Ležaté rozvody z plastového 

potrubí vedené v jednotlivých bytech jsou zajištěny proti délkové roztažnosti osovými kompenzátory 

a přirozenou změnou přímého směru.  

Izolace potrubí – potrubí, které je vedeno ve vytápěné části bytového domu, je opatřeno izolací o 

tloušťce 13 mm, v šachtách a ležaté potrubí v garáži je opatřeno izolací v plné tloušťce. 

4.3.2 Okruh otopných těles 

Tepelné ztráty jednotlivých místností budou pokryty následovně: 

Byty: 

- u velkých prosklených oken jsou navrženy konvektorová tělesa KORAFLEX FK s přirozenou konvekcí. 

Konvektory budou na přívodu osazeny ventilovou vložkou značky DANFOSS (RA-N), na zpátečním 

potrubí budou osazeny regulačním šroubením značky DANFOSS (RLV*P) – přímé.  

- konvektorová tělesa budou doplňovat desková otopná tělesa RADIK VK, popřípadě RADIK VKL. 

Otopná tělesa umožňují spodní pravé (levé) připojení. Tělesa jsou na přívodu osazena ventilovou 

vložkou KORADO (dodávanou od roku 2015), na zpátečním potrubí je osazen H-ventil typ Multilux 

KORADO.  
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- v koupelnách budou osazena trubková otopná tělesa (žebříky) KORALUX LINEAR COMFORT, která 

budou na přívodu osazena ventilem (ocel) značky DANFOSS (RA-N*P) a na zpátečním potrubí 

regulačním šroubením značky DANFOSS (RLV*P) – přímé.  

Nebytové prostory: 

- obchodní jednotka – v obchodní jednotce budou osazeny u velkých prosklených ploch konvektorová 

tělesa KORAFLEX FK a pod okny s parapety desková otopná tělesa. V koupelně bude osazeno 

trubkové otopné těleso (žebřík). Regulační armatury budou stejné, jako u těles viz výše.  

4.3.3 Okruh TV 

Ohřev vody je zajištěn nepřímotopným zásobníkovým ohřívačem vody Regulus RBC 1 000 o užitném 

objemu868 l, nacházejícím se v kotelně. 

Hlavní rozvod topné vody pro objekt A3 je veden z kotelny v objektu A2, kotelna je umístěna v 1 PP 

objektu A2, šachtou do 2 PP objektu A2, tedy 1 PP objektu A3, dále je veden pod stropem skrz 

společné garáže objektů A2 a A3. Na úrovni 2 PP objektu A2 se tedy nachází 1 PP objektu A3. Rozvod 

je napojen na jednotlivé stupačky bytových šachet.  

5 Bezpečnostní práce 

Při práci byly důsledně dodržovány předpisy vyhlášek ČÚBP a předpisů souvisejících s normami ČSN, 

zejména ČSN 06 0830, 73 0760, 06 0310. Veškeré práce byly prováděny kvalifikovanými a 

vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k montáži teplárenských zařízení. 

6 Otopná zkouška 

Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. Ventily byly 

otevřené, jak požaduje ČSN 06 0310. Potom byla provedena zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310. Po 

provedení této zkoušky se přistoupilo ke zkouškám provozním. Nejdříve zkoušky dilatační dle ČSN 06 

0310 a potom topná zkouška včetně seřízení a zregulování otopné soustavy dle ČSN 06 0310. Tato 

zkouška trvala 24 hodin bez provozních přestávek (ne delších než 60 minut celkem). 

7 Závěr 

Další náležitosti tohoto projektu jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci a ostatních přílohách: 

výpočty tepelných ztrát, sklady konstrukcí, výkresy jednotlivých podlaží, půdorys a schéma kotelny, 

technické listy. 


