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1 ÚVOD 
 

 Předmětem projektu je novostavba bytového domu, který se nachází v městě Praha – 

Nebušice. Vstup na pozemek a vchod do objektu je orientován ze severní strany z 

příjezdové ulice Spojová.  Z jižní strany pozemek hraničí s Nebušickým potokem. 

 Majitelé objektu jsou vlastníci jednotlivých bytů. 

 Provoz je v celém objektu bytový. 

 Celková plocha pozemku je 1474 m2 (včetně zpevněných ploch), půdorysná plocha 

bytového domu je 338,625 m2 s obestavěném prostorem o objemu 5 580 m3. Před 

domem bude situováno parkoviště pro 16 aut o celkové ploše 330 m2.  

 Bytový dům je podsklepený a je navržený jako třípatrový.  

 V Suterénu jsou sklepy a jedna technická místnost o ploše 39,3 m2, která je situována 

na jižní stranu objektu. V Přízemi a v 1.-2.PATRO jsou rozmístěny 4 byty. Ve 3. PATRO 

jsou 2 luxusní byty, a 2 veřejné terasy. Celkem se v bytovém domě nachází 14 bytů. 

 Počet osob v objektu je určen podle obsazenosti jednotlivých bytů. Pro byty v Přízemi 

- 2.PATRO je počítáno se 3 osobami, pro byty 3.PATRO se 4 osobami. Na celý objekt tedy 

připadá 44 osoby. 

 

2 PODKLADY  
 

 Výkresová dokumentace stavební části bez výpisu stavebních materiálů – studie 

jednotlivých půdorysů 

 Pro návrh izolace potrubí, návrh expanzní nádoby, roční bilance byly použité výpočtové 

pomůcky na internetovém portálu www.tzbinfo.cz 

 ČSN EN 15450 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování tepelných soustav s 

tepelnými čerpadly 

 ČSN EN 14511-1 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná 

čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru 

 ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž 

 ČSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovách – navrhování teplovodních otopných 

soustav 

 ČSN EN 12831 Otopné soustavy v budovách 

 Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu  

 

www.tzbinfo.cz
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3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

 Bytový dům se nachází ve městě Praha – Nebušice 271,2 m.n.m BpV. Dle normy ČSN EN 

12831 je venkovní výpočtová teplota te = -12°C. Pro střední denní venkovní teplotu pro 

začátek a konec otopného období tem = 13 °C. Otopných dnů je 225 a střední venkovní 

teplota za otopné období tes = 4,3°C. Vnitřní výpočtové teploty jsou stanoveny podle  

ČSN 06 0210 – obývací pokoj, ložnice, pokoj, kuchyň, chodba – 20 °C, koupelna – 24 °C, 

schodiště/chodba – 10 °C pro vytápěné prostory. Pro nevytápěné prostory – sklepy, 

technická místnost – 10 °C.  

 Celková tepelná ztráta objektu: 29,03 kW. 

 Potřebný výkon zdroje tepla pro přípravu TV: 26,2 kW. 

 Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody je 162.7 MWh/rok, z toho 

potřeba energie na vytápění je 63 MWh/rok.  

 

4 ZDROJ TEPLA 
 

 Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo Země/Voda IVT typu GEO G 248 se dvěma 

kompresory a s využitím systémů hlubinných vrtů. Topný faktor COP (coefficient of 

performance) se rovná 3,58 (při A0/W45) spolu se jmenovitý výkonem 46,97 kW.  

 Pro potřeby tepelného čerpadla je navrženo 9 vrtu o hloubce 115 m a s rozestupem  

11,5 m. 

 Ve venkovní šachtě bude instalován rozdělovač/sběrač pro 9 chladicích okruhů 

zemních vrtů.  

 Pro dohřátí pitné vody ve dvou zásobnících bude instalována do každého z ní elektrická 

topná jednotka TJ 6/4“ 9 kW. 
 

5 OTOPNÁ SOUSTAVA 
 

 Navržená otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s nuceným oběhem. Otopná 

soustava je tvořena 4 samostatnými okruhy – TO1, TO2, TO3, TO4, které vycházejí z 

rozdělovače/sběrače v technické místnosti a každý je opatřen vlastním oběhovým 

čerpadlem. Topným médiem je voda s teplotním spádem 38/32°C.  

 Na vratné větvi tepelného čerpadla bude instalovaná uzavřená expanzní nádoba Reflex 

NG 80/6 s objemem 80 litrů.  

 Zásobníky teplé vody OKC 750 NTR/BP a OKC 1000 NTR/BP jsou zapojené podle 

Tichelmana na potrubí přímo z tepelného čerpadla. 
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 Rozvody teplonosné látky k jednotlivým bytem jsou vedeny ve stoupačkách: S1a, S1b S2, 

S3. V Přízemi, 1-2. PATRO stoupací potrubí se napojují v šachtě na chodbové rozvody 

teplonosné látky, které vedou ke rozdělovačům jednotlivých bytů, kde v  instalační skřínce je 

instalován kompaktní měřič tepla. Ve 3. PATRO stoupací potrubí se napojují v šachtě na 

potrubí bytového rozvodu, kde je ve výšce 1,5 m nad podlahou umístěn kompaktní měřič 

tepla. Jednotlivé dimenze potrubí jsou patrné z projektové dokumentace. 

 Veškeré rozvody jsou zhotoveny z mědi a plastů PE-Xa. Měděné trubky jsou spojeny 

měkkým pájením. Spojování plastového potrubí PE-Xa je provedeno pomocí násuvné 

objímky Rehau. Rozsah navržených dimenzí je 15x1-35x1,5 mm. 

 Izolace potrubí byla navržena dle vyhlášky č. 193/2007. Výpočet tloušťky izolace potrubí 

je uveden v příloze. Izolace potrubí je Paroc – Section AluCoat T. Jednotlivé tloušťky izolací 

jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

 Vypouštění otopné sestavy je navrženo tak, že v technické místnosti jsou vypouštěcí 

ventily umístěny na nejspodnější místo každého potrubí. Každé potrubí topného okruhu, 

které vede z rozdělovače/sběrače, bude taky opatřeno kulovým ventilem s vypouštěním. 

Pod každou stoupačkou je umístěn kulový ventil s  vypouštěním. Tepelné čerpadlo, zásobník 

teplé vody a expanzní nádoba mají každý svůj zabudovaný vypouštěcí ventil . Vypouštěcí 

ventil také bude instalován na patu potrubí na začátku rozvodu každého patra a do 

rozdělovače/sběrače jednotlivých bytů. Veškeré vypouštěcí ventily jsou patrné z výkresové 

dokumentace. 

 Odvzdušnění je zajištěno odvzdušňovacími ventily v každém rozdělovače/sběrače 

jednotlivých bytů a otopném tělese. Na vrcholů stoupacích potrubí a v nejvyšším místě 

potrubí v technické místnosti také navrženy odvzdušňovací ventily. Veškeré odvzdušňovací 

ventily jsou patrné z výkresové dokumentace. 

 

6 OTOPNÉ PLOCHY 
 

 Otopná tělesa jsou od firmy Korado a Rehau. V bytovém domě jsou navrženy 2 typy 

otopných těles – desková otopná tělesa Radik VK-Z (TYP 10) a podlahové vytápění 

s použitím rozdělovačů/sběračů Rehau HKV-D 5 a topných hadů Rautherm S 17x2 mm 

uložených na systémové desky VARIONOVA.  

 Délky topných hadů a jejich rozteči jsou navržený v  závislosti na tepelné ztrátě, ploše 

místnosti a skladby její povrchové vrstvy.  

 Tělesa jsou navržena různé délky, tloušťky i výšky v závislosti na tepelné ztrátě v 

místnosti. 

 Desková tělesa jsou umístěna 300 mm nad podlahou upevněna na stěnu pomocí  dvou 

horních a dvou dolních příchytek přivařených k zadní straně tělesa. 
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7 ARMATURA, REGULACE 
 

 Regulace deskových otopných těles je řešena integrovaným termoregulačním ventilem: 

Radik Ventil Kompakt, na který je osazeno termostatickou hlavicí a přímým regulačním 

šroubením HERZ-RL-5 DN15 na přívodu tak i na zpátečce.  

 Regulace podlahového vytápění je řešena tak, že do každého pokoje bytu bude 

instalován pokojový termostat TERMEC, který bude napojen na příslušnou 

elektrotermickou hlavici IVAR.TE 3040. Elektrotermická hlavice bude osazena na příslušnou 

smyčku podlahového vytápění v rozdělovače/sběrače Rehau HKV-D 5. 

 Pro hydraulickou regulaci podlahového vytápění na zpátečku  rozdělovače/sběrače 

Rehau HKV-D 5 bude instalován vyvažovací ventil STAD-R DN 20.  

 Jednotlivé nastavení termoregulačních ventilů a vyvažovacích ventilů jsou patrné z 

projektové dokumentace. 

 

8 ZÁVĚR  
 

 Všechna zařízení budou připojena podle montážních návodů výrobců ke dni instalace. 

Jednotlivá zařízení smí obsluhovat jen kvalifikovaná osoba. Návody pro provoz, údržbu, 

obsluhu a užívání jednotlivých zařízení budou dodány výrobci.  

 Všechna smontovaná zařízení budou před uvedením do provozu propláchnuto a 

vyzkoušeno. Proplachování se provádí za provozu čerpadel bez armatur, u kterých by 

mohlo vlivem nahromaděné nečistoty dojít k poškození.  

 Na systému budou provedeny zkoušky tlaková a těsnosti, a na konci bude provedena 

topná zkouška dle ČSN 06 0310. A během níž bude topný systém zregulován – na tělech 

ventilů bude klíčem nastavena vnitřní regulace.  

 

 


