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Anotace 

Bakalářské práce řeší vytápění rodinného domu, včetně návrhu stavební části, výpočtu 

tepelných ztrát a dimenzování otopné soustavy. 

Byl navržen tepelný zdroj pro vytápění a přípravu TV, potrubní rozvody, otopná tělesa, 

regulace a zabezpečovací zařízení.  

Výsledkem je projektová dokumentace, podle které je možné ústřední vytápění realizovat.        

Klíčová slova: 

Vytápění, rodinný dům, plynový kotel, otopné těleso, potrubí 

Annotation 

Bachelor work deals with heating of the house, including project of construction part, 

calculating heat losses and dimension of the heating system. 

Heat source was designed for heating and preparation of hot water, for pipe distributions, 

radiators, regulations and for safety. 

The result is a project documentation, according to the documentation, it is possible to 

implement central heating. 

Keywords: 

Heating, house, gas boiler, radiator, piping 
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Seznam použitého značení: 

b  činitel teplotní redukce       [-] 

gn  normálové tíhové zrychlení       [m/s
2
] 

hmax  maximální dopravní výška teplonosné pracovní látky   [m] 

l  délka úseku         [m] 

n  násobnost výměny vzduchu       [l/h] 

η  součinitel využití        [-] 

t0  počáteční teplota vody       [°C] 

tpmax  maximální teplota teplonosné pracovní látky    [°C] 

v  rychlost proudění        [m/s] 

v  směsný objem soustavy       [l/kW] 

Δv  poměrné zvětšení objemu vody      [l/kW] 

A  plocha obalových konstrukcí budovy    [m2] 

Dxt  průměr potrubí        [mm] 

Φ,HL  tepelné ztráty (tepelný výkon)      [kW] 

Φ,T  tepelné ztráty prostupem       [kW] 

Φ,V  tepelné ztráty větráním       [kW] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla      [W/K] 

M  hmotnostní průtok        [kg/h] 

Pa1  počáteční tlak         [kPa] 

Pa2  konečný tlak         [kPa] 

Pp1  počáteční přetlak        [kPa] 

Q  výkon          [W] 

Qc  potřeba tepla         [kW] 

Qh  potřeba tepla na vytápění       [kWh/a] 

Qi  přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla    [kWh/a] 
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Qmax  největší možný rozdíl mezi Q1 a Q2     [kWh] 

Qs  přibližný tepelný zisk ze slunečního záření     [kWh/a] 

Qt  potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem    [kWh/a] 

Qv  potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním    [kWh/a] 

Q1  teplo dodané ohřívačem do TV v čase t od počátku periody  [kWh] 

Q2  teplo odebrané z ohřívače v TV v čase t od počátku periody [kWh] 

Q1p  teplo dodané ohřívačem do TV během periody    [kWh] 

Q2p  teplo odebrané z ohřívače v TV v době periody    [kWh] 

Q2t  teoretické teplo odebrané z ohřívače TV v době periody   [kWh] 

Q2z  teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody   [kWh] 

R  tepelný odpor konstrukce       [m2K/W] 

RHe  návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu    [%] 

RHi  návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu    [%] 

Tai  návrhová teplota vnitřního vzduchu      [°C] 

Te  návrhová venkovní teplota       [°C] 

U  součinitel prostupu tepla konstrukce      [W/m2K] 

U,em  průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy    [W/m2K] 

Uem,lim  limit odvozený z dílčích konstrukcí      [W/m2K] 

V  objem vody         [l] 

V  objem budovy        [m3] 

Vb  obestavěný prostor        [m3] 

Vc  objem expanzní nádoby       [l] 

Vz  objem zásobníku teplé vody       [l] 

Z  tlaková ztráta místními odpory      [Pa] 

ρ  měrná hmotnost teplonosné látky vody     [kg/m3] 

ξ  součinitel místních odporů       [-] 

ф1n  tepelný výkon ohřevu       [kW] 
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φp opravný součinitel – umístění tělesa v místnosti   [-] 

φx opravný součinitel – připojení tělesa     [-] 

φ0 opravný součinitel – zákryt tělesa      [-] 
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1. Úvod 

Cílem bakalářské práce je vyřešit návrh ústředního vytápění novostavby rodinného domu.  

2. Současný stav řešené problematiky 

Současný stav oboru lze charakterizovat jako dynamicky se rozvíjející. Jako zdroje tepla pro 

vytápění jsou používány jak tradiční kotle na tuhá paliva, tak i současné obnovitelné zdroje 

jako například solární panely. Pod tlakem legislativních požadavků a růstu cen energie, jsou 

na trh uváděny stále nové materiály a výrobky pro obor stavební výroby i pro obor vnitřních 

instalací. Vývoj spěje k používání efektivnějších zdrojů a ke zvýšené míře využívání 

tepelných izolací.  

Vzniká výrazný tlak na úsporná řešení, která ale zaručí komfortní užívání. 

      

3. Metodika řešení bakalářské práce 

3.1. Charakteristika vstupních údajů 

Jako výchozí stav byl zvolen zděný rodinný dům se sedlovou střechou obvyklé konstrukce, 

umístěný teplotní oblasti 1 (1), pro který byl zpracován návrh obvodových konstrukcí a 

následně řešeno vytápění, opět obvyklým způsobem.  

Za obvyklý způsob je v návrhu považován kondenzační kotel s odkouřením do komína, 

desková otopná tělesa a rozvod potrubí z měděných trubek. 

3.2. Vyhodnocení vstupních údajů 

Při hodnocení byla snaha naplnit závazná ustanovení českých státních norem a předpisů, na 

základě kterých byla navržena konstrukce a vytápění domu.   

3.3. Volba metody řešení 

Řešení bylo navrženo s použitím dostupné odborné literatury, softwarových nástrojů firmy 

Protech a.s. a s použitím technických podkladů výrobců stavebních materiálů a výrobků pro 

ústřední vytápění.  
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4. Průvodní zpráva 

4.1. Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba rodinného domu 

Místo stavby:   parc. č. 251, k.ú. Bílá Hora, obec Praha, Hlavní město Praha 

Stavebník: VŠB TU Ostrava 

Projektant: Pavel Korima, Hornická 1586, 356 05 Sokolov 

      

4.2.  Seznam vstupních podkladů 

 Výpis z katastru nemovitostí 

 Snímek z katastrální mapy 

 Geologický průzkum 

 Radonový průzkum 

 Územní rozhodnuté stavební úřadu pro Prahu 6 

 Stanoviska dotčených orgánů 

 Územní plán města Prahy 

 Polohopis a výškopis 

 Studie rodinného domu 

 

4.3. Údaje o území  

Jedná se o rovinný stavební pozemek bez zvýšeného rizika s příznivými základovými poměry.  

Podle územního rozhodnutí, lze stavbu rodinného domu v uvažovaném rozsahu na pozemku 

provést. Na pozemku nejsou ochranná pásma vedení veřejných sítí. 

Na pozemek je přiveden vodovod, splaškové kanalizace, plyn a elektrika.  

Likvidace dešťových vod bude na pozemku. 

Dotčené pozemky jsou parc.č. 252, 153 a 1026 k.ú. Bílá Hora. 

Přístupové komunikace jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy.   
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4.4.  Údaje o stavbě 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. 

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavby a požadavky dotčených 

orgánů. Požadavky na vzájemné odstupy a proslunění jsou splněny.  

  

Zastavěná plocha ………….96 m
2
 dům +  32,39 m

2
 zpevněné plochy = 128,39 m

2
  

Obestavěný prostor………………………..…………………………….. 629,57 m
3
 

Užitná plocha………………………………..…………………………... 148,34 m
2
 

Orientační náklady stavby činí …………..…..…………………………. 2,8 milionu Kč 

Předpokládaný termín realizace stavby je do 24 měsíců od pravomocného stavebního 

povolení 
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5. Dokumentace objektu a technických zařízení 

 

5.1. Technická zpráva  

Výkopové a zemní práce 

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 30 cm. 

S ornicí bude nakládáno dle zákonných požadavků. Poté bude provedeno prostorové vytýčení 

oprávněným geodetem. Výkopy pro základové pasy budou provedeny strojově do nezámrzné 

hloubky. Základovou spáru je nutné ochránit před klimatickými vlivy. Zásypy a násypy 

budou řádně hutněny. Terénní úpravy po dokončení stavby budou provedeny v souladu 

s dokumentací do stanovené výšky upraveného terénu. 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pasech šířky 500 mm z prostého betonu podle části 

STATIKA. Beton bude dovozen od výrobce betonových směsí. Betonáž proběhne pouze při 

teplotách nad 5°C. Budou provedeny také základy pro komínové těleso a pro schodiště. 

Vnější strana základových pasů bude zateplena izolací Perimetr EPS od výrobce Styrotrade 

a.s.  

Svislé konstrukce 

Zdivo RD bude provedeno ze systému POROTHERM od firmy Wienerberger cihlářský 

průmysl a.s. (2) Obvodové stěny budou provedeny z cihel POROTHERM 44 EKO+ na maltu 

tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Vnitřní stěny a příčky budou provedeny z cihel 

P+D. 

Komínové těleso bude provedeno ze systému Schiedel typu ABSOLUT  Ø 14, který je 

vhodný pro připojení kondenzačních spotřebičů. Bude osazena krakorcová deska, na kterou 

bude provedena obezdívka a lehká krycí deska. Pro nadstřešní část bude použita statická 

souprava 4×6 m. (3) 

Vodorovné konstrukce 

Překlady nad okenními otvory budou použity typu POROTHERM překlad 7 se zateplením 

polystyrénem EPS tloušťky 100 mm. Počet překladů a rozměry jsou patrné z 

výkresové dokumentace. 

Stropní konstrukce budou provedeny ze systému Porotherm (2). Budou použity stropní 

věncovky VT 8/238, stropní vložky  Miako 19/625 a stropní nosníky POT v osové 

vzdálenosti 625 mm. Strop bude vybetonován dle požadavků části STATIKA. Prostupy 

stropem budou provedeny v souladu s dokumentací vnitřních instalací před zahájením 

betonáže.   

Celková tloušťka nosné stropní konstrukce činí 250 mm. Bude provedena v souladu s částí 

STATIKA 
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Ve 2. NP bude proveden ztužující ŽB věnec zateplený EPS polystyrenem navržený v části 

STATIKA. 

Schodiště 

Schodiště bude provedeno samonosné betonové v souladu s částí STATIKA. 

Navrženo je jako zakřivené, průchodná šířka činí 1000 mm.  

Šířka stupně 256 mm, výška stupně 182 mm.  

Sklon je 35°.  

Schodiště bylo navrženo v podle ČSN. (4)     

 

 

Výpočet: 

Konstrukční výška 3100 mm.  

Výška stupně (h) = 3100/17 = 182,35  

SS = 630-2×h = 630-2*182,35=265,356 

 

Podchodná výška 

H1min= 1500+750/cosα = 1500+750/cos 35° = 2415 mm  

 

Průchodná výška 

H2min= 750+1500×cosα = 750+1500×cos 35° = 1978 mm 

Úpravy povrchů vnitřních 

Vnitřní omítky jsou vápenocementové POROTHERM Universal. Omítky je nutné provádět 

na suchý vyzrálý podklad. 

Úpravy povrchů vnějších 

Budou provedeny vnější vápenocementové omítky, konečnou vrstvou bude šlechtěná omítka 

Weber Terranova.  

Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah budou provedeny z keramických dlažeb a z laminátových povrchů.  

Na zhutněném terénu bude provedena podkladní betonová mazanina, na kterou bude 

zhotoveno souvrství podlahy na terému dle výkresové části. 

Střecha a střešní konstrukce 

Střecha bude provedena z betonových tašek Bramac (5) na dřevěné laťování. Pod krytinou 

bude použita pojistná hydroizolační folie Bramac VEL. Krov bude proveden jako dřevěný 

vázaný. Pozednice budou kotveny chemickými kotvami do ŽB věnce. Tesařské konstrukce 
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budou ošetřeny protihnilobným přípravkem Bochemit. Podrobnosti viz část STATIKA. 

Budou použity systémové komínové lávky dle výkresu střechy. 

Hydroizolace 

Na podlaze na podkladní mazanině na terénu bude použita hydroizolace charBIT AL S 35. 

Pod sádrokartonové podhledy bude provedena parotěsná folie Jutafol N 110 standard. 

Tepelné izolace 

Tepelné izolace budou použity v souladu s návrhem skladeb dle Svislého řezu. 

Izolovány budou základy EPS polystyrénem PERIMETR, pod podlahou přízemí bude použita 

izolace EPS polystyrén a ve skladbě stropu bude použita kročejová minerální izolace. Ve 

skladbě střechy bude použita minerální izolace Isover Orsik tloušťky 200 mm. 

Podhledy 

Ve 2. NP budou stropní podhledy provedeny jako sádrokartonové opláštění na kovovou 

nosnou konstrukci v souladu s technologickým předpisem výrobce Knauf  (6). 

Klempířské konstrukce   

Klempířské konstrukce budou provedeny z TiZn plechu.  

Obklady a dlažby 

Vnitřní obklady budou provedeny z keramických obkladaček na tmel, dlažby budou 

provedeny z keramické dlažby kladené do tmele. V koupelnách budou použity systémové 

prvky pro hydroizolaci systému Schömburg (7).   

Vnější sokl bude obložen keramickými pásky. 

Konstrukce truhlářské 

Okna budou provedena jako dřevěná Eurookna. Výplň tvoří izolační dvojsklo. Okenní prvky 

jsou opatřeny celoobvodovým kováním s mikroventilací.  

Vnitřní dveře jsou foliované. 

Ve střeše jsou použita střešní okna Velux GZL M06 78×118 cm. 

Konstrukce zámečnické 

Pro vnitřní dveře budou osazeny ocelové zárubně. 

Malby a nátěry 

Malby budou provedeny z malířských směsí např. Primalex. 
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5.2. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a otvorů 

Tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v příloze dokumentace a 

byly navrženy v souladu s požadovanými hodnotami dle ČSN (8).  

 

5.3. Napojení objektu na inženýrské sítě 

Objekt bude napojen na vodu, splaškovou kanalizaci, plyn a elektriku. 

Přípojky řeší samostatné části dokumentace 

 

5.4. Vnitřní instalace – viz samostatné části dokumentace 

  

5.5. Výkresová část  

01 – Koordinační situace 

02 – Základy 

03 – Půdorys 1. NP 

04 – Půdorys 2. NP 

05 – Skladba stropu 

06 – Řez 

07 – Půdorys střechy 

08 – Pohledy 

 

5.6. Statické posouzení  

Statické posouzení je samostatnou částí dokumentace 

 

5.7. Požárně bezpečnostní řešení 

Požární řešení je samostatnou složkou dokumentace 

 

5.8. Technika prostředí staveb 

 zdravotně technické instalace  - samostatná složka dokumentace 

 měření a regulace     - samostatná složka dokumentace 

 silnoproudá elektrotechnika    - samostatná složka dokumentace 

 elektronické komunikace    - samostatná složka dokumentace 
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6. Vytápění 

6.1. Technická zpráva  

Použité normy:  

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov: Část 1-4 2011 

ČSN 06 0310  Ústřední vytápění – Projektování a montáž 2006 

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 

projektování 2006  

ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 2006 

ČSN EN 12 831  Tepelné soustavy v budovách –Výpočet tepelného výkonu 

ČSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných 

soustav 

ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a 

chlazení 

Výchozí podklady: 

 Dokumentace stavební části  

 

Klimatické podmínky místa stavby: 

(Podle tabulky  H.2  ČSN 73 0540-3 ) 

Obec: Praha 

Nadmořská výška:       181 m.n.m. 

Teplotní oblast:       1 

Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období: -13°C 

Zatížení větrem        normální 

 

Návrhové vnitřní teploty v zimním období a návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduch byly 

stanoveny podle Tabulky I.1 ČSN 73 0540-3 (1) 

 

Předpokladem je standardní užívání k bydlení, s trvalým režimem. 
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Tepelné ztráty  

Tepelné ztráty byly stanoveny výpočtem podle ČSN EN 12831 ve výši 6 538 W.  

Tepelný výkon přítoku TV qv průtočného ohřívače dle ČSN 06 0320:2006 (9) tabulky C.1 je 

při teplotě výtoku 40°C pro sprchový výtok 24,6 kW. 

 

Teoretická roční potřeba tepla na vytápění:   QTr = 12 381 kWh  

Teoretická roční potřeba tepla na přípravu TV:   QTVr = 6 278 kWh  

Teoretická roční potřeba tepla na vytápění a přípravu TV: Qr = 18 659 kWh 

Systém byl navržen dvoutrubkový s nuceným oběhem. Topná voda bude o parametrech 

55/45°C s teplotním spádem 10°C.  

 

 

6.2. Zdroj tepla 

Zdrojem tepla je kombinovaný plynový kotel Buderus GB 172-24K v provedení „C“ 

s ekvitermní regulací RC35. Čidlo venkovní teploty bude instalováno na severní stranu domu. 

Referenční místností je obývací pokoj.  

Volba ohřevu vody byla provedena v souladu s tab. 25 (10) jako integrovaný ohřev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princip funkce 
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Logamax plus GB172-24K (10) 
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6.3. Odkouření 

Odkouření a přívod vzduchu jsou zajištěny koncentrickým připojením na typový komín 

Schiedel Absolut Ø 14 cm. Návrh komína byl proveden v souladu s projektovými podklady 

výrobce (3)  Dimenze komína byla navržena v souladu s návrhovým diagramem pro 

kondenzační kotle (11) s teplotou spalin 30°C a ověřena výpočtem v programu Komín 3.4.7.  

Napojení sopouchu je ve výšce 2270 mm. Účinná výška komína činí 6, 646 m, jmenovitý 

výkon kotle 23,6 kW. 
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Ekvitermní křivka (12) 
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6.4. Otopná tělesa 

Desková otopná tělesa 

Otopná tělesa byla použita od výrobce Korado a.s.  

V pokojích a v zádveří desková otopná tělesa Radik Ventil Kompakt, se zabudovaným 

vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, se spodními vývody a tvarovanou přední 

deskou. Důvodem je možnost spodního připojení na otopnou soustavu. Teplonosnou látkou je 

voda nebo vodní roztok o nejvyšší provozní teplotě 110 °C. Tělesa jsou z výroby dodávána 

se zaslepovací a odvzdušňovací zátkou. Vývody jsou s vnitřním závitem G 1/2. Na stěnu 

budou osazena pomocí navrtávacích konzol, které jsou dodávány s tělesy. Tělesa jsou 

dodávána s bočními kryty a s horní mřížkou. Spodní vývody jsou na tělese vpravo. 

Při zabudování do stavby bude použita montážní šablona, která nahrazuje přítomnost tělesa 

v hrubé stavbě a umožňuje i provedení tlakové zkoušky rozvodu otopné soustavy.  

Tělesa budou osazena tak, aby osy těles byly pod osami oken.    

Na otopnou soustavu jsou tělesa připojena pomocí kompaktní připojovací armatury s roztečí 

50 mm s redukcí G 1/2  která je osazena svěrným šroubením Ø 12. Kvs šroubení pro přívodní 

i zpětné potrubí je 1,48. Ventil je příslušenstvím tělesa.   

Termostatická hlavice je uvažována s připojovacím závitem M 30 × 1,5 typu Heimeier WK – 

úhlové provedení. 

Konstrukce dle (13) viz obrázek. 
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Trubková otopná tělesa 

V koupelnách jsou použita tělesa Koralux Linear Max - M. Jedná se o tělesa se spodním 

středovým připojením s připojovací roztečí 50 mm. Teplonosnou látkou je voda nebo vodní 

roztok o nejvyšší provozní teplotě 110 °C. Tělesa jsou dodávána se zaslepovací a 

odvzdušňovací zátkou. Vývody jsou s vnitřním závitem G 1/2. Na stěnu budou upevněna 

pomocí soupravy pro upevnění, která obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty a 

hmoždinky. Spodní vývod je na dolní středu tělesa. 

Na otopnou soustavu jsou tělesa připojena pomocí přímé integrované armatury HM, která je 

dodávána včetně termostatické hlavice.   

Barva těles je uvažována bílá.    

Při dimenzování těles byly délky těles navrženy podle rozměrů oken. Umístění těles je pod 

okny, není uvažováno s jejich zakrýváním. Opravné součinitele byly použity u všech těles. 

V zádveří je upraven koeficient pro umístění tělesa v místnosti na hodnotu φp = 0,95.  

Tělesa byla přepočtena na redukovaný výkon při teplotě 55°/45°.    

Výrobcem těles je stanoven nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 Mpa.  

Konstrukce dle (14) viz obrázek 
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6.5. Armatury 

Armatury byly použity od firmy IMI-Heimeier a Korado HM. Nastavení ventilové vložky je 

patrné ze schématu zapojení a bylo navrženo podle podkladů výrobce (13), (15), (16) 

standardním způsobem. 
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6.6. Potrubí 

Potrubí a fitinky jsou navrženy měděné. Důvodem návrhu je dostupnost a dlouhodobá 

odolnost a životnost tohoto materiálu, zvláště s přihlédnutím k tomu, že rozvody budou 

vedeny v podlaze. Obchodní název je Supersan a bude použito polotvrdé provedení a rozvody 

budou spojovány pájením. Trubky budou izolovány izolací MIRELON. 

Protože jsou svěrné spoje pro připojení potrubí k otopným tělesům vyráběny v nejmenším Ø 

12, byl výběr potrubí při omezen na tento nejnižší rozměr a vyšší. Dimenze potrubí byly 

navrženy pro maximální rychlost 0,5 ms
-1

.   

Použité vzorce (17): 

Hmotnostní průtok:     
 

    
 (kg/s) 

  
      

 
   (kg/s) 

Z toho průměr potrubí    √
   

     
 (m) 

Značky: 

  -  hmotnostní průtok 

Q – přenášený tepelný výkon (W) 

c – měrná tepelná kapacita (c=4 186,8 (J/kg.K)) 

Δθ – jmenovitý teplotní rozdíl (K) 

 

Výkaz materiálu je v příloze k dokumentaci.  

 

Potrubí bude izolováno izolací Mirelon Pro (18)  
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6.7. Čerpadlo 

Kotel je osazen čerpadlem s charakteristikou dle obrázku (10) 

Celkový hmotnostní průtok soustavy činí 567,6 kg.h
-1 

 = 559,11 litrů za hodinu.  

Dispoziční tlak činí = 122,38 mbar = 12 238 Pa 

  

Čerpadlo vyhovuje.  
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6.8. Zabezpečovací zařízení: 

Celkový objem soustavy činí 97,9 dm
3
.  

Objem kotle 7 dm
3
, objem těles 78 dm

3
, objem potrubí 12,9 dm

3
.  

Kotel je osazen membránovou expanzní nádobou velikosti 12 dm
3 
s přetlakem pot = 0,75 bar. 

Pojišťovací ventil pro vytápění má otevírací tlak 3 bary 

Pojišťovací ventil pro studenou vodu má otevírací tlak 10 barů. 

 

Návrh expanzní nádoby (19) článek 7.5. 

    
          

 
 

 

V
s 

- objem vody v otopné soustavě [m
3

] 

n
 

- součinitel zvětšení objemu [-] 

η - stupeň využití expanzní nádoby [-] 

 

Vs =  97,9 m
3
 

n = 0,01413 

  
                 

          
  
          

   
      

                                   

pot
  

otevírací přetlak pojistného ventilu - 

P
d,abs 

- nejnižšší provozní tlak soustavy [kPa] 

 

                       
                                           

                                        

Expanzní nádoba v kotli vyhovuje  
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6.9. Uvedení do provozu 

Před uvedením do provozu bude smontované zařízení vyzkoušeno. Před vyzkoušením bude 

propláchnuto. Propláchnutí bude provedeno při demontovaných zařízeních, která by 

shromážděné nečistoty mohly poškodit. Armatury na otopných tělesech budou nastaveny na 

minimální hydraulický odpor. 

Po propláchnutí budou nastaveny armatury na otopných tělesech a zařízení bude naplněno 

vodou podle ČSN 07 7401 (20). O propláchnutí bude proveden zápis. Dále bude provedena 

zkouška těsnosti a následně provozní zkouška dle ČSN 06 0310 (21).  

Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání dle ČSN EN 12171 (22)  

 

 

6.10. Výkresová část 

Ústřední vytápění 1. NP    ÚT.1 

Ústřední vytápění 2. NP    ÚT.2 

Schéma zapojení otopné soustavy   ÚT.3 

Schéma zapojení kotle    ÚT.4 

  

6.11. Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není v projektu obsažena 

 

7. Dokladová část 

Doklady jsou obsaženy v příloze  

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Pro provedení stavby bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. 
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