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ZADÁNÍ PROJEKTU 

 

Projekt řeší vytápění jednotlivých bytů bytového domu s 12-ti byty samostatnými 

plynovými závěsnými kotli .   

Výchozími podklady pro zpracování projektové dokumentace byla stavební 

dokumentace , požadavky investora a prohlídka na místě stavby. 

  

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Návrh vytápění byl vypracován dle zákona č.406/2000 Sb a zákona č.318/2012 Sb a 

dále dle  vyhlášky 148/2007 Sb a ČSN 013452, ČSN 013450 .Výpočet tepelných 

ztrát  byl proveden pomocí software Protech TOB a TV . Hydronický výpočet 

otopných soustav jednotlivých bytů je proveden pomocí software Protech Dimos. Pro 

zabezpečovací zařízení ÚT jsou respektována technická pravidla H 131 96. Tepelné 

ztráty jednotlivých bytů a domu činí 18 : 

 

                             byt    A1        7370 W   x 3      =    22 100 W 

                             byt    A2        6864 W   x 3      =    20 592 W 

                             byt    B1        2814 W   x 3      =      8 442 W 

                             byt    B2        6080 W   x 3      =    18 240 W 

                              __________________________________ 

                               celkem                                         69 384 W 

 

Bytový dům má celkem 12 bytů tj. 4 byty v každém podlaží. Byty jsou označeny 

písmeny s čísly A1,A2,B1,B2. V každém podlaží je k písmenům přiřazena další 

číslice dle podlaží( např. pro první podlaží to jsou byty A1.1,A2.1,B1.1 a B2.1). 

V bytovém domě je v současné době instalováno ústřední vytápění s centrální 

kotelnou v suterénu objektu. Veškeré stávající rozvody a otopná tělesa je nutné před 

započetím prací na novém vytápění demontovat. Demontáž stávajícího vytápění není 

součástí tohoto projektu. 

Jako  zdroj tepla bude v každém bytě v koupelně osazen plynový závěsný kotel  24 

kW s průtokovou přípravou teplé vody a nuceným odtahem spalin . Pod kotlem je 

nutné osadit připojovací lištu s přepouštěcím ventilem  pro snížení tlaku čerpadla 

kotle. Po instalaci jednotlivých komponentů vytápění je nutné také kotel připojit na 

stávající rozvody teplé a studené vody. Kotle budou odkouřeny do stávajících 

samostatných  průduchů příslušných komínových těles. Odvod zplodin hoření a 

přívod čerstvého vzduchu budou realizovány pomocí schválených komponentů. Od 

kotle ke komínu bude vedeno sdružené odkouření s přívodem vzduchu průměru 

110/80 mm. V komínovém průduchu bude vedeno svislé potrubí průměr 80 mm, 

které bude odvádět zplodiny hoření nad střechu bytového domu. V prostoru mezi 

stěnou komínového průduchu a potrubím 80 mm bude svisle veden přívod čerstvého 

vzduchu do kotle.  
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Pro vytápění jednotlivých bytů je zvolen teplovodní dvou trubkový systém s 

otopnými panelovými tělesy VK a otopným žebříkem s teplotním spádem 

75°C/65°C. 

Provoz vytápění jednotlivých bytů  bude řízen pokojovým regulátorem s týdenním 

programem.  

Všechna tělesa budou na rozvod připojena přes integrovaný termostatický 

radiátorový ventil, regulační šroubení a budou osazena termostatickou hlavicí. 

Rozvodné měděné potrubí  bude vedeno v jednotlivých bytech od kotle k jednotlivým 

tělesům po povrchu zdiva na plastových příchytkách pod stropem nebo částečně nad 

podlahou viz výkresová dokumentace.  Pro rozvodné potrubí Jsou navrženy polotvrdé 

Cu trubky  spojované pomocí fitinek měkkým pájením nebo lisováním. Na trase 

dlouhých přímých úseků potrubí budou vytvořeny odskoky z důvodu dilatace potrubí. 

Regulace jednotlivých místností bude provedena nastavením termostatických hlavic 

na jednotlivých tělesech v příslušných místnostech. V obývacích pokojích 

jednotlivých bytů , kde jsou umístěny pokojové termostaty, se termostatické hlavice 

na otopná tělesa neosazují. Součástí prací jsou zednické pomocné práce , jako 

průrazy stěnou pro potrubí a zazdění otvorů včetně zapucování omítek. 

 

 

 

ROČNÍ POTŘEBA TEPLA  A PALIVA NA VYTÁPĚNÍ  

 

                                roční potřeba tepla :                     429 GJ 

                                roční potřeba paliva :               14097 m3 zem.plynu 

                                                                                       

                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                             

Veškeré montážní práce musí být provedeny odborně dle ČSN 060310 při dodržení 

souvztažných vyhlášek bezpečnosti práce .Po uvedení vytápění do provozu a řádném 

propláchnutí a ošetření systému bude provedena topná zkouška v rozsahu ČSN 

060310 se za-regulováním radiátorových ventilů a jednotlivých regulačních a 

seřizovacích prvků. V případě jakékoliv změny projektu je nutná konzultace 

s projektantem.  
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