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1. Úvod 

 
Cílem této diplomové práce je zpracovat projekt na revitalizaci bytového domu, tak 

aby v rámci možností co nejlépe splňoval požadavky na moderní bydlení.  

Původní panelové domy mají často nevyhovující dispoziční řešení jednotlivých bytů, 

které vyžadují stavební úpravy. Možnosti provedení těchto úprav, jsou však velmi omezené 

z důvodů daného rozmístění nosných stěnových prvků. Proto se stavební úpravy uvnitř bytů 

týkají především příček. Typickou stavební úpravou je změna jádra bytu, tak aby se zvětšila 

koupelna a realizovalo propojení kuchyně se společným obytným prostorem. 

K tomu aby bylo možné zajistit tepelnou pohodu uvnitř obytného prostoru panelového 

dumu při přijatelné spotřebě energie je nutné zlepšení tepelně technických vlastností 

konstrukcí ve styku s venkovním prostředím. Úpravy těchto konstrukcí jsou navrženy tak aby 

splňovaly normu ČSN 730540. Tepelná ochrana budov - Část 2. 

Velký vliv na spotřebu energie má i způsob dodávky tepla, který je u panelových 

domů řešen většinou centrálním zásobováním teplem, u kterého je velká část energie ztracena 

vnějšími rozvody. Proto jsem rekonstrukci tohoto objektu navrhnul tak, aby nebyl závislý na 

centrální dodávce tepla.  

Jako zdroj pro vytápění a pro přípravu teplé vody bude sloužit kaskáda plynových 

kotlů. Kaskáda bude řízena tak, aby pokryla jak aktuální potřebu tepla pro přípravu teplé 

vody, tak i tepelné ztráty budovy. Zároveň bude vyměněn celý otopný systém a veškeré 

rozvody teplé a studené vody. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

2.1 Identifikační údaje 

 

Název akce:  Revitalizace bytového domu  

Místo stavby:  Majakovského 9, Havířov, 76301  

Parcela číslo:  893 

Stupeň PD:  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Kraj:   Moravskoslezský 

Stavební úřad:  Havířov 

Investor:  Město Havířov 

Dodavatel stavby: ABCstav 

Projektant:  Bc. Filip Valík 

 

 

2.2 Údaje o stavebním pozemku 

 

Stavba se nachází na stavební parcele č. 893, celková výměra je 3346 m2. Majitelem parcely 

je investor. Terén parcely je rovinatý s upravenými zpevněnými plochami. Na parcele se 

nenachází, kromě revitalizovaného objektu, žádná stavba. Pozemek je z části zatravněn a 

vyskytují se na něm stromy a keře. Území je s nízkým radonovým rizikem. Základová půda je 

tvořena jílovitými hlínami s příměsí štěrku. Území je bez radonového rizika. Pozemek není 

oplocen. Pozemek je součástí území určeného pro bydlení. Na okolních pozemcích se nachází 

obytné budovy.  

 

 

2.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Přístup na parcelu je z ulic Majákovského a 17. Listopadu. Elektrická přípojka je stávající o 

dostatečné kapacitě napojena podzemním vedením ze el. sítě. Napojení vlastního objektu je 

provedeno přes hlavní spínač a pojistkovou skříň do rozvaděče. Vodovod je napojen 
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z uličního řadu. Přípojka kanalizace je napojena do jednotné obecní kanalizace, procházející 

v těsné blízkosti pozemku. Plynová přípojka je nově provedena o dostatečné dimenzi. viz. 

Výkres situace. 

 

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:2000 

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:250 

- inženýrsko-geologické a radonové mapy¨ 

 

 

2.4 Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Tato projektová dokumentace je určena pro provádění stavby a jsou splněny požadavky 

dotčených orgánů. 

 

 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Projekt stavby je navržen podle zákona č. 183/2006 [1] Zákon o územním plánování a 

stavebním řádu a dle příslušných vyhlášek. Vyhláška [2] č.499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb; vyhláška 501/2006 [3] Sb. o obecných požadavcích na využití území; vyhláška 

268/2009 [4] Sb. O technických požadavcích na stavby. 

 

 

2.6 Údaje o splnění územních regulativů 

  

Navrhovaný objekt je dle územního plánu v zóně funkce obytné. 

 

 

2.7 Věcné a časové vazby 

 

 Stavba nemá vazbu na stavby související či stavby podmiňující. Pozemek nespadá do 

památkově chráněného území. 
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2.8 Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

 

Předpokládaný počátek rekonstrukce je po skončení otopného období v roce 2013. 

Zateplování objektu a výměna oken budou prováděny souběžně s instalatérskými pracemi 

uvnitř domu. 

 

 Dokončení projektu   říjen 2012 

 Zahájení stavby   červen 2013 

 Ukončení stavby   říjen 2013 

 

 

2.9  Orientační statistické údaje o stavbě 

 

 Zastavěná plocha celkem:  783,2 m2 

 Obestavěný prostor:    11118,6 m3 

 Podlahová plocha celkem:  2352 m2 

 Celkové náklady stavby:  není řešeno  
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

  

 

3.1.1 Zhodnocení staveniště 

 

Stavba se nachází na stavební parcele č. 893, celková výměra je 3346 m2. Majitelem parcely 

je investor. Terén parcely je rovinatý s upravenými zpevněnými plochami. Na parcele se 

nenachází, kromě revitalizovaného objektu, žádná stavba. Pozemek je z části zatravněn a 

vyskytují se na něm stromy a keře. Území je s nízkým radonovým rizikem. Základová půda je 

tvořena jílovitými hlínami s příměsí štěrku. Území je bez radonového rizika. Pozemek není 

oplocen. Pozemek je součástí území určeného pro bydlení. V bezprostředním okolí se 

nenachází žádné architektonicky ani historicky významné památky. Na okolních pozemcích 

se nachází obytné budovy.  

 

 

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Bytový dům byl vystavěn jako blokopanelová soustava T02B-OS na konci padesátých let. 

Jedná se o blok dvou objektů stojících vedle sebe. Je to objekt s podélným nosným stěnovým 

systémem. Dům má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstupů do domu je celkem 

šest, dva jsou z jihu a čtyři ze severu. První nadzemní podlaží je ve výšce 1,6 m nad 

upraveným terénem. Půdorysný tvar budovy je obdélníkový. V 1.NP se nachází celkem šest 

třípokojových bytů, jeden čtyřpokojový byt, dva jednopokojové byty a jeden dvoupokojový 

byt. V ostatních nadzemních podlažích je pět třípokojových bytů, dva čtyřpokojové byty a 

jeden pětipokojový byt. Každý byt je vybaven sociálním zařízením a kuchyňskou linkou. 

Budova má sedlovou střechu s malým spádem. 
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3.1.3 Technické řešení 

 

Bytový dům byl postaven blokopanelovou technologii T02B-OS. Jedna se o podélný stěnový 

systém. Obvodový panel je ze struskopezobetonu tl. 300mm podokenní panely mají tloušťku 

250mm. Dělící příčky jsou ze svisle děrovaných cihel.Stávající okna jsou dřevěná zdvojená. 

Vodorovné konstrukce byly prováděny montované z železobetonových dutinových stropních 

panelů o světlém rozponu 5000mm. Střešní konstrukce je po rekonstrukci. Jedná se o 

jednoplášťovou sedlovou střechu o sklonu 5,5% s odvodem dešťových srážek pomocí svodů 

na obvodovém plášti. Instalace rozvodů vody a  kanalizace jsou soustřeďovány do 

instalačního jádra. 

 

Rekonstrukce se bude týkat obvodových stěn, které budou opatřeny kontaktním 

zateplovacím systémem s nově provedenou fasádou, výměny oken a vchodových dveří. 

Změny vnitřního prostorového uspořádání, výměny rozvodů vody a vytápění. 

 

Vnější plochy 

Jsou tvořeny upraveným terénem a zpevněnými plochami s parkovými upravami. Těchto 

ploch se plánovaná rekonstrukce nedotkne. 

 

 

3.1.4 Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

 

Přístup na parcelu je z ulic Majákovského a 17. Listopadu. Elektrická přípojka je stávající o 

dostatečné kapacitě napojena podzemním vedením ze el. sítě. Napojení vlastního objektu je 

provedeno přes hlavní spínač a pojistkovou skříň do rozvaděče. Vodovod je napojen 

z uličního řadu vedoucím pod chodníkem v blízkosti budovy. Přípojka kanalizace je napojena 

do jednotné obecní kanalizace, procházející v těsné blízkosti pozemku. Plynová přípojka je 

nově provedena o dostatečné dimenzi. 
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3.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení    podmínek, stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území  

 

Stavba neklade nároky na vybudování nových příjezdových komunikací. Obyvatelům domu 

slouží k příjezdům na parkoviště ulice 17. listopadu. Dům je v dosahu městské hromadné 

dopravy Havířov. Kapacita parkovacích stání pro obyvatele bytového domu je dostatečná. 

Navrhovaná rekonstrukce nebude mít vliv na podloží budovy. 

 

 

3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí 

 

Při dodržení projektu a všech souvisejících norem a správného provedení všech prací, nebude 

stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. Hluk při stavebních činostech 

nesmí překračovat stanovené limity v době nočního klidu. Pro omezení prašnosti budou 

bourací práce prováděny ručně s použitím ochranných pracovních prostředků. 

Stavební suť, stavební materiály apod. budou tříděny a odvezeny na řízenou skládku dle 

příslušných předpisů, kde budou odborně likvidovány. 

Budou provedena opatření proti úniku pohonných hmot a olejů. 

 

 

3.1.7 Bezbariérové řešení okolí stavby 

 

Objekt nebyl řešen jako bezbariérový, ani při rekonstrukci není možné řešit budovu bez 

barier. Dispozice a konstrukční systém objektu neumožňuje dodatečné provedení výtahu.   

 

3.1.8 Průzkumy a měření 

 

V rámci projektové přípravy byly provedeny stavební průzkumy budovy, které upřesňují 

skladby původních konstrukcí a posuzují, zda jsou schopny plnit svoji funkci nebo potřebují 

upravit z hlediska statického nebo tepelně technického. V rámci průzkumů byly také 

sledovány vady a poruchy konstrukcí, zdravotně technických instalací a rozvodů tepla. 

Dále bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu a fotodokumentace vybraných 

částí objektu. 
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3.1.9 Geodetické podklady 

 

Katastrální mapa 1:1000, polohopisné a výškopisné zaměření  

 

 

3.1.10 Členění stavby 

 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 – Rekonstrukce budovy 

SO 02 – Vnitřní vodovod 

SO 03 – Rozvody tepla 

 

 

3.1.11 Vliv stavby na okolí 

 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Výstavba bude prováděna lehkou 

stavební technikou, která nebude výrazně zatěžovat negativními vlivy okolní prostředí a 

budovy.  

Z důvodů omezení dopadů hluku na okolní zástavbu budou stavební práce probíhat pouze 

v denní době a tak aby nedošlo k překračování hlukových limitů. 

 

 

3.1.12 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Při realizaci stavby musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy a ustanovení ČSN.  

Při výstavbě musí být dodržován projekt a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých materiálů. Zejména nařízení vlády č. 591/2006 [5] Sb. o bližších požadavcích na 

minimální bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dále je nutné postupovat podle zákona č. 309/2006 [6] Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy. 
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3.2  Mechanická odolnost a stabilita 

  

Průkaz statickým výpočtem že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 

v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

 

3.2.1 Zřícení stavby nebo její část 

 

Stavba neklade nárok. 

 

3.2.2 Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 

Stavba neklade nárok. 

 

3.2.3 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

 

Stavba neklade nárok. 

 

3.2.4 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Neklade nárok 

 

 

3.3  Požární bezpečnost 

 

- Zachování únosnosti a stability kce po určitou dobu. 

- Omezení vývoje a šíření ohně a kouře ve stavbě. 

- Omezení šíření požáru na sousední budovu. 

- Umožnění evakuace osob a zvířat. 

- Umožnění bezpečného zásahu hasičských záchranných jednotek. 

 

 Požární bezpečnost stavby bude posouzena požárním specialistou, který vypracuje 

požární zprávu.  
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3.4  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

  

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru nebude mít vliv na životní prostředí. 

Sociální zázemí na staveništi není navrhováno. Na stavbě budou použity běžné technologie, 

které nemají negativní vliv na životní prostředí. S vytříděným stavebním odpadem je nutno 

nakládat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, 

popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu 

se zákonem č. 185/2001[7] Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci stavby 

dojde k produkci odpadů skupiny 17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 

381/2001[8] Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 

Zásady pro nakládání s odpadem: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování 

 

Doklady o uložení odpadních materiálů na skládku a o jejich zneškodnění zhotovitel stavby 

předá investorovi při kolaudaci stavby. 

 

Kategorie odpadů které se vyskytnou při rekonstrukci 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihla 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železobeton  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
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3.5 Bezpečnost při užívání 

 

Rekonstrukce budovy je navržena tak, aby při jejím užívání nebylo ohroženo zdraví obyvatel, 

ani jejich majetek. 

 

 

3.6 Ochrana proti hluku 

 

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neklade nároky na zvýšenou ochranu proti 

hluku. Hluk z venkovního prostředí bude dostatečně tlumen nově osazenými plastovými 

okny. 

 

 

3.7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

3.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. 
 

Objekt bude splňovat požadavky vyhlášky č. 151/2001 [9].Budova bude také splňovat 

požadavky na energetickou náročnost budov a jednotlivých konstrukcí, dle ČSN 730540 [10] 

Tepelná ochrana budov z roku 2007. 

 

Splnění požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla: 

průměrný součinitel prostupu tepla U,em =  0,41 W/m2K  

max. průměrný součinitel prostupu tepla U,em,N =  0,72 W/m2K  

U,em < U,em,req ... Limit je dodržen 

Klasifikační třída B 

  
 

3.7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 

Bylo stanoveno podle normy ČSN EN ISO 13790 [11]  a ČSN EN 832 [12] 

Tepelné chování budov – výpočet energie na vytápění.  
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Měrná spotřeba energie představuje množství energie, která je potřebná k pokrytí 

potřeby tepla pro vytápění, potřeby tepla pro přípravu teplé vody a potřebu energie pro 

osvětlení, včetně pomocné energie na provoz čerpadel. Tato energie je vztažená na 1 m2 

celkové podlahové plochy budovy. Délka periody pro bilanci se uvažuje jeden rok. 

 

 

Energetická náročnost budovy. 

 

Graf č. 1 znázorňuje potřebu energie po měsících. Délka periody pro bilanci se 

uvažuje jeden rok. Graf číslo 2 znázorňuje množství dodané energie a druh jejího využití 

v průběhu jednoho roku.  

 

 

 

Graf. č. 1 Měsíční spotřeby energie dodané do budovy 
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3.10 Ochrana obyvatelstva 

  

V rámci výstavby nedojde k ohrožení obyvatelstva.  

 

 

3.11 Inženýrské stavby (objekty) 

 

 3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

  

dešťová i splašková kanalizace je ve vyhovujícím stavu. Stávající kanalizační přípojka je 

vedena přes suterén do veřejné kanalizace. 

  

 3.11.2 Zásobování vodou 

  

Vodovod je napojen z uličního řádu, procházejícím pod obecním chodníkem. Vodoměr se 

nachází v suterénu budovy 

 

3.11.3 Zásobování energiemi 

 

Napojení k elektrické síti je pomocí podzemní přípojky, která je napojena ze stávající 

elektrické sítě, jež vedou pod chodníkem vedle parcely. Plynovod byl provedený o dostatečné 

dimenzi napojení je schematicky zobrazeno ve výkrese situace. 

 

3.11.4 Řešení dopravy 

 

Nedojde ke změnám v dopravě. 

 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby 

 

Po dokončení rekonstrukce bude okolí uvedeno do původního stavu. 

 

3.11.6 Elektronické komunikace 

 

V rámci rekonstrukce nedojde k úpravám.
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍHO OBJEKTU 

 
 

4.1 Účel objektu 

  

Bytový dům je budova určená k bydlení pro obyvatele města Havířov. Počet bytů v budově je 

34. Jiný účel budovy není předpokládán.  

 

 

4.2 Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

 

Bytový dům byl vystavěn jako blokopanelová soustava T02B-OS na konci padesátých let. 

Budova je situována v obytné zóně poblíž centra města Havířov. Jedná se o blok dvou objektů 

stojících vedle sebe. Je to objekt s podélným nosným stěnovým systémem. Dům má čtyři 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstupů do domu je celkem šest, dva jsou z jihu a čtyři ze 

severu. První nadzemní podlaží je ve výšce 1,6 m nad upraveným terénem. Půdorysný tvar 

budovy je obdélníkový. V 1.NP se nachází celkem šest třípokojových bytů, jeden 

čtyřpokojový byt, dva jednopokojové byty a jeden dvoupokojový byt. V ostatních 

nadzemních podlažích je pět třípokojových bytů, dva čtyřpokojové byty a jeden pětipokojový 

byt. Každý byt je vybaven sociálním zařízením a kuchyňskou linkou. Rozvody instalací jsou 

soustředěny do instalačních jader. Budova má sedlovou střechu s malým spádem.  

 

4.3 Statistické údaje o stavbě, orientace ke světovým stranám 

  

Plocha parcely   3346 m2 

Zastavěná plocha celkem:  669 m2 

Obestavěný prostor:    9998 m3 

Podlahová plocha celkem:  2840,8 m2 

Zpevněné plochy:   84 m2 

 

Čelní strana budovy s hlavními vstupy je orientována na jih. Hlavní osa budovy je 

rovnoběžná s ulicí Majakovského a směřuje z východu na západ. 
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4.4 Technické a konstrukční řešení 

 

Objekt bude od prvního do čtvrtého nadzemního podlaží zateplen fasádním polystyrenem. 

Tloušťka zateplení vychází ze zpracované přílohy v programu Teplo. Zateplení obvodových 

stěn bude tloušťky 150 mm. Vnější nadpraží ostění a horní hrana parapetu bude zateplena 

fasádním polystyrenem tl. 50 mm. Zateplení musí být provedeno jako certifikovaný systém 

jakostní třídy „A“. Na zateplovací sytém budou provedeny tenkovrstvé probarvené silikonové 

omítky. Strop suterénu bude opatřen izolací o tloušťce 100 mm z polystyrénu. 

 

V prvním až čtvrtém patře budou vyměněny stávající dřevěná okna za plastová. U hlavních 

vstupů budou vyměněny dveře ze stávajících dřevěných na hliníkové s nadsvětlíkem. Budou 

zde také osazeny poštovní schránky, které budou plněny zvenčí a vybírány zevnitř. Ve vstupu 

vně i zevnitř budou podesty nově obloženy keramickou dlažbou. Nově bude provedeno 

oplechování stříšky nad vstupem a překrytí větracích otvorů plastovými mřížkami, vzhledem 

k nové šířce zdiva po zateplení objektu. Dlážděné chodníky v blízkosti domu budou nově 

nespádovány. 

 

 

 4.4.1 Příprava území a zemní práce 

 

Před započetím stavebních a bouracích prací budou odstraněny keře a stromy které by vadily 

při stavbě lešení a provozu v okolí stavby. 

 
 

4.4.2 Bourací práce 

 

Budou vybourány příčky podle projektu v prvním až čtvrtém nadzemním podlaží. 

Budou vybourána dřevěná zdvojená okna včetně parapetních desek. Vybourány budou i 

hlavní vstupní dveře. Budou odsekány keramické dlažby vnitřní a vnější podesty u vstupních 

dveří. Budou demontovány klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu z oplechování 

stříšek vstupu, parapety okenních otvorů.  

 

 

 



Diplomová práce 
 

27 
 

 4.4.3 Základy a podkladní betony 

  

Nedojde k zásahu. 

 

4.4.4 Izolace proti zemní vlhkosti 

 

Nepředpokládá se zásah do izolace stavby proti zemní vlhkosti 

 

4.4.5 Svislé konstrukce 

  

Nově budou provedeny příčky Ytong tloušťky 50 mm (navrženo dle [43]), budou vyzděny 

systémem přesného zdění na lepicí tmel. Pro překlenutí nadpraží bude použito překladů 

Ytong. V koupelnách bude  zhotovena sádrokartonová předstěna šířky 100 mm a výšky 1500 

mm   

 

 4.4.6 Vodorovné konstrukce 

 

 Strop suterénu bude izolován polystyrenem tloušťky 100 mm. Střecha bude doplněna 

o izolaci o tloušťce 150 mm z expandovaného samozhášivého polystyrenu v kombinaci 

s krycí vrstvou z hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu a nosné vložky z polyesterové 

rohože. 

 

4.4.7 Schodiště 

 

V prostoru schodiště budou provedeny opravy poruch, které se vyskytly vlivem 

dlouhodobého užívání stavby. 

 

Posouzení schodišťě 

Konstrukční výška: 3000 mm 

Počet stupňů: 3000/170 ≈ 18 

Výška stupně: 3000/18 = 166,66 mm 

Šířka stupně:  b = 264mm          

  2.166,66 + 264 = 596        

  2h + b = 596         
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4.4.8 Zastřešení 

 

Konstrukci zastřešení tvoří jednoplášťová střecha se sklonem 5,5 %. Na původní skladbu 

střechy budou přikotveny kombinované izolační dílce ze samozhášivého extrudovaného 

polystyrénu a hydroizolačním souvrstvím. 

 

 

4.4.9 Výplně otvorů 

 

Původní dřevěná okna budou vybourána a vyměněna za plastové s izolačním dvojsklem 

s parametry součinitele prostupu tepla Ug=1,1 W/m2K, Uf= 0,9 W/m2K. Neprůzvučnost 

oken Rw musí splňovat nařízení vlády č. 272/2011 [13] Sb. podle účelu místnosti.  Okna musí 

splňovat požadavek na minimální hygienickou výměnu vzduchu v místnosti, musí mít 

neuzavíratelnou vzduchovou mezeru, která zajistí přirozené větrání. [34]   

 

Budou osazeny nové parapetní desky bílé barvy. U hlavních vstupů budou vyměněny 

dveře ze stávajících dřevěných na hliníkové s nadsvětlíkem s bezpečnostním sklem a 

maximálním součinitelem prostupu tepla Ud=1,7 W/m2K. 

 

 

4.4.10 Úpravy povrchů 

 

Nově vyzděné příčky budou nataženy tenkovrstvou vápenocementovou štukovou omítkou. Na 

venkovní plášť budovy bude provedena úprava tenkovrstvou, probarvenou silikonovou 

točenou omítkou se zrnitostí 2 mm. Na sokl budovy bude provedena tepelná izolace 

s povrchovou úpravou z dekorativní omítky zrnitosti 2 mm.  Sádrokartonová předstěna bude 

obložena keramickým obkladem lepeným do stavebního lepidla odolného proti vlhkosti. 

 

4.4.11 Malby, nátěry 

 

Veškeré vnitřní stěny budou nově vymalovány nátěrovými hmotami na bázi vápna. Budou 

provedeny syntetické nátěry – základní nátěr s dvojnásobným emailováním na stávající 

ocelová okna v suterénu. Nové parapety budou upraveny z výroby a oplechování z titanzinku 

zůstane bez povrchové úpravy. 
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4.4.12 Podlahy 

 

Budou odstraněny původní nášlapné vrstvy. Pokud bude mít podkladní vrstva pod podlahou 

větší odchylku od roviny podlahy větší než 2 mm na vzdálenosti 1 metru, musí být provedena 

vyrovnávací vrstva pomocí samonivelačního materiálu. Nové nášlapná vrstvy budou dle účelu 

místnosti. V koupelně a WC bude keramická dlažba lepená do stavebního lepidla odolného 

proti vlhkosti. V ostatních místnostech obytného prostoru bude nášlapná vrstva složena 

z podlahových dílců na zámky na pružné podložce. 

 

 

4.4.13 Tepelná izolace 

 

Zateplení Obvodových zdí bude provedeno Fasádním polystyrenem EPS 70F. Tepelná izolace 

bude k podkladu přilepena lepícím tmelem na silikonové bázi a následně přikotvena 

plastovými hmoždinkami. Na tepelnou izolaci bude nanesen stejný tmel, do kterého bude 

vtlačena sklotextilní síťovina – perlinka. Povrch perlinky musí být překryt tímto tmelem 

alespoň z 1/3 celkové tloušťky tmelu. Následně bude povrch opatřen penetračním nátěrem a 

po zaschnutí a vyzrání bude provedena úprava tenkovrstvou, probarvenou, silikonovou 

točenou omítkou o zrnitosti 2 mm. Materiály, které budou použité na zateplení objektu, musí 

být certifikovány jako systém a splňovat požadavky a kritéria ETICS. 

 

Výpis tepelné izolace: 

Izolace stropu suterénu - polystyren EPS 70 tl. 100 mm 

Izolace obvodových zdí - polystyrén EPS 70 F tl..150 mm 

Izolace vnějšího ostění - polystyrén EPS 70 F tl..50 mm 

Izolace soklu – nenasákavý EPS (perimetr)(sokl) tl. 50mm 

Dodatečná izolace střechy – polystyren EPS 150 tl. 150 mm 
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4.4.14 Truhlářské a zámečnické výrobky 

 

Okenní vnitřní parapety budou formované z dřevní hmoty s postformingovou povrchovou 

úpravou. Parapet bude šířky 200 mm s čelním nosem. Barva parapetů bude bílá. 

 

 

4.4.15 Klempířské výrobky 

 

Původní okapní svody je nutno demontovat a po provedení zateplení znovu instalovat 

s ohledem na minimalizaci tepelných mostů při kotvení dešťových svodů. Vnější parapety 

budou z eloxovaného hliníkového plechu tl. 2 mm v bílé barvě s plastovými bočními 

krytkami. Oplechování stříšky nad vstupem bude z titanzinku o minimální tloušťce 0,7 mm, 

bez nátěru. 

 

4.4.16 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

  

Tepelné izolace jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky dle normy ČSN 73 0540 [10]. 

V přílohách jsou výsledné protokoly z výpočetních programů Teplo a Area. Objekt bude 

splňovat požadavky vyhlášky č. 151/2001[9].  

 

4.4.17 Způsob založení objektu 

 

Obytná budova byla založena na základových pásech z prostého betonu prokládaného 

kameny. Při rekonstrukci nedojde k zásahu do základů stavby. 

 

 

4.4.18 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

 

Objekt vzhledem ke svému obytnému účelu nebude mít negativní vliv na okolní životní 

prostředí. Jako zdroj energie pro vytápění a přípravu teplé vody bude využíván zemní plyn, 

který bude spalován plynovými kotli s odkouřením nad střechu. Spaliny vznikající při 

spalování zemního plynu výrazně nepřispívají k zhoršení kvality ovzduší.  
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4.4.19  Dopravní řešení 

 

Jako příjezdové komunikace k budově slouží ulice Majakovského a 17. Listopadu. Jako 

parkoviště pro obyvatele domu slouží parkovací pruh na ulici Majakovského. Rekonstrukcí 

bytového domu nedojde k navýšení potřeby parkovacích stání. Pěší dostupnost je možná po 

chodnících kolem budovy, v blízkosti je zastávka městské hromadné dopravy. 

 

 

4.4.20  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Vnější plášť budovy bude splňovat požadavky na ně kladené tj. ochrana vnitřního prostoru 

budovy proti vlivům vnějšího prostředí, funkce izolační, funkce estetická, trvanlivost a 

rozměrová stálost, tepelná ochrana a akumulace, průvzdušnost, difůze a kondenzace vodních 

par, ochrana proti hluku, požární odolnost, zdravotní nezávadnost. Objekt se nachází v oblasti 

s nízkým radonovým rizikem. Není třeba provádět dodatečná opatření proti jeho působení. 

Objekt se nenachází v záplavové oblasti.  

 

 

4.4.21  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Odpovědná osoba, tj. osoba odpovídající za výstavbu nebo její část, je povinna zajistit 

bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními-proškolení, ochranné 

pomůcky osob, a to v souladu s platnými právními předpisy. Dále je povinen zabezpečit 

ověřování znalostí pracovníků z předpisů BOZ a PO. 

 

Pracovníci jsou povinni se seznámit a dodržovat technologické postupy, návody od 

výrobce, pokyny a další dokumentaci k provádění činnosti, používat přidělené ochranné 

prostředky, nářadí, stroje a pomůcky, dodržovat bezpečnostní a výstražná označení a 

nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu odpovědné osoby. 
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH  INSTALACÍ 

 
 

5.1 Bilance potřeby vody studené a teplé, popis měření odběru vody a její 

požadované úpravy  

 

Dle vyhlášky č.120/2011 [14] kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství č.428/2001 o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Připadá na 1 obyvatele bytu s tekoucí vodou 

(teplá voda na kohoutku) za rok 35 m3. Hodnota je součtem studené a teplé vody. 

 

Bilance potřeby teplé vody byla stanovena ve výpočetním programu Energie 2010. 

 

Množství teplé vody na 1 obyvatele: 41 l/den 

Bylo zohledněno úsporné užívání teplé vody. (redukce spotřeby na 50% oproti údajům 

z normy ČSN 06 320 [15]) 

Předpokládaný počet osob v obytné zóně: 125 

Počet bytů: 34 

 

1. Celková potřeba vody [m3/rok]   35 . 125 = 4375 m3/rok 

2. Celková potřeba teplé vody [m3/rok]  0,82 . 0,5 . 365 . 125 = 1870,6 m3/rok 

 

Měření spotřeby vody bude probíhat na přípojce k veřejné vodovodní síti pomocí 

vodoměru. Vodoměr bude také namontován na vstupu studené vody do ohřívače. Dále budou 

osazeny vodoměry a bude probíhat podružné měření spotřeby teplé i studené vody na 

odbočkách do jednotlivých bytů. Voda z vodovodní sítě nebude nijak dále upravována. 

Zařízení na ohřev teplé vody bude řízeno řídící jednotkou, která bude zaručovat ochranu proti 

legionelam zahříváním vody na min 60°C jednou denně. 
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5.2  Popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a posilovacích zařízení  

 

Přetlak v přípojce je 450 kPa. Podle výpočtu tlakových ztrát v potrubí vnitřního rozvodů je 

ztráta nižší než požadovaný přetlak v přípojce. Čerpadlo zajišťující cirkulaci teplá vody musí 

mít při průtoku 0,72 l/s dopravní výšku 3,63 m. Výpočet je uveden v přílohách č. 5 této 

dokumentace.  

 
Hydraulické posouzení přívodního potrubí: 
 

pdis  ≥ pminFl +Δpe+ΔpWM+ΔpAp+ΔpRF 

450  ≥ 100 + 117,68 + 0 + 216 

450  ≥  444 kPa 

 

 

5.3  Popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s určenými 

parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na veřejné 

vodovodní sítě 

 

Rozvody vodovodu budou tvořeny Hlavním horizontálním a vertikálním rozvodem studené a 

teplé vody s cirkulací. K tomuto rozvodu budou připojeny přes měřící zařízení jednotlivé 

bytové jednotky s připojovacím potrubím k výtokovým armaturám. Materiálem pro rozvody 

studené i teplé vody bude vícevrstvé potrubí ze síťovaného polyetylénu s vrstvou hliníku 

s atestem pro pitnou vodu, podle [31]. Spojování bude prováděno pomocí press fitinků. 

 

Napojení vnitřního vodovodu bude v technické místnosti umístěné v suterénu. Ležaté 

potrubí bude v minimálním spádu 0,05% k vypouštěcím ventilům. Uchycení potrubí bude 

přes tepelnou izolaci a musí umožňovat posunutí potrubí vlivem teplotní roztažnosti. Na 

ležatém rozvodu jsou navrženy kompenzace teplotní roztažnosti tvaru “U“ dle obrázku č. 1. 

Hodnota Lu se rovna 500 mm, celkově jsou navrženy tři kompenzační smyčky. Výpočet je 

uveden v příloze č. 14. 

 

 Izolace potrubí teplé vody a cirkulace bude z návlekové izolace určené pro sanitární 

rozvody tloušťky 30 mm. Izolace studené vody bode tloušťky 9 mm zabraňující kondenzaci. 

Tloušťky izolace byly stanoveny v souladu s vyhláškou 193/2007 [16] kterou se stanoví 
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podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné 

energie a chladu.  

 

Obr. č. 1 kompenzační smyčka tvaru “U“ 

 

 

5.4  Popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické 

infrastruktury 

 

Napojení vnitřního vodovodu na veřejnou vodovodní sít je přes stávající vodovodní přípojku, 

která je v dobrém stavu a má dostatečnou kapacitu. Napojení vnitřního vodovodu na přípojku 

je v suterénu v místnosti č. 0.09. ve výšce 300 mm nad podlahou suterénu. Napojení bude 

provedeno přes vodoměrnou sestavu.   

 
Obr. Č. 2 Vodoměrená sestava 

 
Pořadí armatur ve směru proudění vody: UV- Uzavírací ventil, F - Filtr, Redukce, VD 

- Vodoměr, Redukce, ZK -  Zpětný ventil, UV- Uzavírací ventil s vypouštěním 
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5.5 Příprava Teplé vody, cirkulace 
 
  

Teplá voda bude připravována v nepřímo ohřívaném zásobníku o objemu 1500l. Připojení 

zásobníku na studenou vodu bude přes manometr, pojišťovací ventil s otvíracím tlakem 8 

baru a expanzní nádobu o velikosti 80 l a vodoměr. Vstup studené vody do zásobníku bude 

v jeho dolní části. Výstup teplé vody z horní části zásobníku bude přes termostaticky ventil 

zaručující maximální teplotu výstupní vody 55°C. Termostatický ventil bude napojen na 

přívod studené vody. Cirkulační potrubí bude napojeno ve střední části zásobníku. Cirkulační 

okruhy budou osazeny na patě vertikálního rozvodu regulačními armaturami. Podíl škrcení 

bude nastaven dle přílohy č. 5. 

  

Ohřev zásobníku bude zajišťovat kaskáda plynových kotlů o výkonu 3 x 28 kW. 

Řízení soustavy bude probíhat řídící jednotkou se vstupy teplotních čidel v horní a dolní části 

zásobníku. Řízeno bude i čerpadlo cirkulace v závislosti na teplotě v ústí napojení cirkulace 

do zásobníku a na denní době. Předpokládaná potřeba tepla pro ohřev teplé vody je 

znázorněna na grafu č. 3 a tabulce č. 1. Graf zobrazuje proměnnou potřebu tepla během dne a 

jeho pokrytí tepelným zdrojem.  

 

 

5.6 Návrh zásobníkového ohřevu 

 

Vstupní hodnoty 

Počet osob: 125 

Teoretická potřeba tepla na ohřev vody pro 1 osobu za den:  4,3 kWh 

součinitel poměrné ztráty z = 0,5 

Z celkového množství teplé vody se odebere v době:  

- od 5 do 17 hodin 35 %  

- od 17 do 20 hodin 50 %  

- od 20 do 24 hodin 15 % 
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Graf č. 3 potřeba tepla pro ohřev teplé vody 
 
 
*Celková potřeba tepla = vypočtená potřeba tepla pro ohřev teplé vody + tepelné ztráty 

 

perioda [hod] Potřeba tepla [kWh] Dodávka tepla [kWh] 

0-5  56,03 56 

5 -17  322.71 401 

17 – 20  302.26 225 

20 – 24  125.49 125 

 
Tabulka č. 1 potřeba tepla pro ohřev teplé vody 

 

 Spínaní jednotlivých kotlů v kaskádě je ukázáno grafem č.4 a tabulkou č.2.  Graf 

znázorňuje potřebný výkon pro pokrytí potřeby tepla pro ohřev teplé vody během dne. Pořadí 

spínání kotlů se bude měnit tak, aby byly využívány všechny kotle a nedocházelo 

k nadměrnému zatěžování pouze jednoho z kotlů. 
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Graf č. 4 pokrytí potřeby tepla pro ohřev teplé vody 
 
 
perioda [hod] Výkon kotle č.1[kW] Výkon kotle č.2[kW] Výkon kotle č.3[kW] 

0-5  11,4 0 0 

5 -17  16,6 16,6 0 

17 – 20  28 28 19 

20 – 24  15,6 15,6 0 

 
Tabulka č. 2 pokrytí potřeby tepla pro ohřev teplé vody 

 
 

Návrh ohřívače byl proveden na základě ČSN 06 320 [15] z roku 2006 – Tepelné 

soustavy v budovách, příprava teplé vody, navrhování a projektování. Byl navržen zásobník 

firmy DZD dražice o objemu 1500 l s názvem OKC 1500 NTRR/1MPa. 

Při montáži zásobníkového ohřívače je nutné dodržet pokyny ČSN 06 320[15] a to především: 

- Ohřívač musí byt možno odstavit a vypustit  
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- Za účelem snížení účinků koroze a vylučování usazenin se doporučuje, aby teplota 

TV v ohřívačích a zásobnících nepřevýšila 60 °C, kromě doby krátkodobé 

desinfekce zvýšenou teplotou 

- Zásobník TV se doporučuje vybavit vhodně situovaným revizním otvorem, aby 

bylo možno zabezpečit provozní prohlídky, popř. čištění bez demontáže zařízení, 

resp. otopné vložky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 popis a připojovací rozměry zásobníku TV [35] 

 

Popis: 1 - Tepelná izolace 100 mm; 2 - Smaltovaná nádoba 1500 l3 - Otvor pro přídavné 

topné těleso jímka G 2“ - nutno použit redukci pro TJ G 6/4“ 4 - Indikátor teploty 5 - Jímky 

čidel 6 - Otvor pro topné těleso TPK o210 mm -Revizní otvor 7 - Vystup teple vody 8 – 

Anoda 9 - Trubkový výměník 10 – Cirkulace 11 - Anoda  12 - Vstup studené vody 

 

Obě spirály zásobníku budou využity k připojení na ohřev kotli therm 28 lx. Pokud 

bude v budoucnu instalován solární termický systém, je možné ho napojit do spodní spirály. 
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5.7 Připojovací potrubí a zařizovací předměty 

Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům je vedeno v předstěně ve spádu 0,5 % ve směru 

k stoupacímu potrubí, je vedeno ve výšce 550 mm nad úrovní podlahy. Připojovací potrubí 

teplé vody musí byt opatřen návlekovou izolaci tloušťky 30mm, studené vody tloušťkou 

izolace 9 mm. Materiál pro připojovací potrubí je síťovaný polyetylén s vrstvou hliníku. 

 

Výpis zařizovacích předmětů 

Typ předmětu, rozměr [mm] připojení[DN] výtok počet [ks] 

Umyvadlo keramické, 600 x 450 RV 15 Stojánková baterie 34 

Vana laminátová, 1600 x 600 přímé Nástěnná baterie 32 

Dřez nerezový, 860 x 450 RV 15 Stojánková baterie 34 

WC s Nádržkovým splachovačem RV 15 Flexi hadice, nerez 34 

Automatická pračka, 600 x 600 RV 15 Flexi hadice, nerez 32 

Sprchový kout obkládaný, 1200 x 750 přímé Nástěnná baterie 2 

 
Tabulka č. 3 výpis zařizovacích předmětů 

 

5.8 Zkouška vnitřního vodovodu 

Tlaková zkouška se provádí na potrubí před jeho zakrytím. Hodnota zkušebního přetlaku je 

1,5 Mpa. Systém se naplní vodou, odvzdušní a dočerpáním se vytvoří zkušební přetlak (15 

barů), tato hodnota se udržuje dočerpáváním po dobu 30 minut, poté se měří úbytek tlaku 

mezi hodnotou po 30 minutách a 60 minutách (maximální povolený pokles tlaku je 0,6 bar) a 

úbytek tlaku mezi hodnotou po 60 minutách a 180 minutách (maximální povolený pokles 

tlaku je 0,2 bar). Po skončení zkoušky se zpracuje protokol o jejím průběhu a výsledku. 
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ 

6.1Všeobecně 

 

Vytápění bytového domu bude zajišťovat nízkoteplotní otopná soustava s nuceným oběhem 

topné vody s teplotním spádem 60/50 °C. Soustava bude tvořena hlavním rozdělovačem s 

čerpadly, který bude umístěn v kotelně, dále budou rozvody pokračovat převážně 

horizontálním rozvodem k dílčím rozdělovačům, které budou celkem čtyři a rozdělí objekt na 

vytápěné úseky (koncept dle [30]). Z těchto rozdělovačů povedou převážně vertikální rozvody 

do jednotlivých podlaží k otopným tělesům. Zdrojem tepla je kaskáda plynových kotlů, které 

bude zajišťovat i nepřímý ohřev teplé vody. Kaskáda je složená ze čtyř kotlů, z nichž jeden 

má výkon 90 kW a zbývající tři mají 28 kW. Kotle o výkonu 28 kW budou sloužit pro ohřev 

teplé vody a vytápění v přechodném období. Kotel o výkonu 90 kW bude zajišťovat pouze 

vytápění objektu. Napojení kaskády k otopnému sytému bude probíhat přes hydraulický 

rozdělovač. Napojení kotlů k zásobníkovému ohřívači bude realizováno pomocí trojcestných 

ventilů, dle schématu zapojení. K předávání tepla do místností budou sloužit otopná tělesa. 

Teplotní spád soustavy je 60/50 °C, tento spád byl volen s ohledem na energetické ztráty 

budovy po zateplení a velikost otopných těles. Rozměry otopných těles jsou navrženy pod 

okny tak, aby jejich délka odpovídala 0,8 násobku délky okna. Vytápění je navrženo jako 

nepřetržité a jeho provoz bude plně automatický. Grafické značení dle [28] 

 

 

6.2 Klimatické a provozní podmínky objektu, Tepelná ztráta, Bilance potřeby 

tepla  

 

Výpočet tepelných ztát byl proveden dle ČSN EN 12 831[17]. Za pomoci výpočtového 

programu Ztráty. Vnitřní návrhové tepoty místností jsou stanoveny podle normy ČSN EN 

12 831[17]. Tepelně technické parametry jednotlivých konstrukcí byly spočítány v programu 

Teplo a splňují požadavky normy ČSN 73 0540 [10]-2.  Energetická bilance potřeby tepla 

byla vypočtena podle normy ČSN EN ISO 13790 [11] a ČSN EN 832 [12]. 
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Klimatické a provozní podmínky objektu 

 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :   -15.0 C 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :  8.3 C 

Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :   1.45 

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :    20 C 

Půdorysná plocha podlahy objektu A :    2840,8 m2 

Exponovaný obvod objektu P :     710,2 m 

Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :   9998 m3 

Typ objektu :        bytový 

Počet otopných dní:      229 

Průměrná teplota v otopném období:    4 °C 

 

Porovnání součinitele prostupu tepla s normovými požadavky. 

Popis Konstrukce 

Požadované hodnoty 

Un/20 

[W/m2.K] 

Vypočtené hodnoty 

U 

[W/m2.K] 

Posouzení 

Obvodová stěna 0,38 0,217 U< Un/20 -vyhovuje

Vnitřní stěna 2,70 2,320 U< Un/20 -vyhovuje

střecha 0,24 0,188 U< Un/20 -vyhovuje

Podlaha nad suterénem 0,6 0,310 U< Un/20 -vyhovuje

Okno 1,7 1,09; 1,15 U< Un/20 -vyhovuje

 

Tab. č. 4 Součinitele prostupů tepla jednotlivých konstrukcí 

 

Splnění požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla: 

 

průměrný součinitel prostupu tepla U,em =  0,44 W/m2K  

max. průměrný součinitel prostupu tepla U,em,N =  0,73 W/m2K  

U,em < U,em,req ... Limit je dodržen 

Klasifikační třída B 
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 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     48.542 kW    48.8 % 

 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL   99.541 kW   100.0 % 

 

 

6.3 Zdroj tepla 

   

Jako zdroj tepla bude sloužit kaskáda kotlů složená z jednoho kotle therm trio 90 a tří kotlů 

therm 28 LX (podle [33]). Celkový výkon kotlů bude tedy 174 kW s účinností 90-92%. 

Systém kaskády zajišťuje okamžitou potřebnou kapacitu postupným přiřazováním více 

menších kotlů, oproti jednomu velkému kotli s neefektivním provozem při malých výkonech. 

Pomocí kaskádové regulace s programovým řízením se odstraní problémy se stanovením 

optimálního poměru kapacity systému a spotřeby tepla. Široký regulační rozsah kaskády 

umožní dlouhodobý provoz na nižších teplotách topné vody, tím se sníží ztráty vyzařováním a 

ztráty při pohotovostním stavu systému. Navíc bude možné optimálně pokrýt potřebu tepla 

pro ohřev teplé vody přiřazováním dalších kotlů ve špičkovém odběru, tím se sníží 

požadovaná velikost zásobníku na ohřev teplé vody.  

  

Dalším důvodem pro volbu tohoto zdroje tepla je norma ČSN 06 310[18], v niž je 

uvedeno:  K zajištění spolehlivosti provozu je třeba volit přiměřenou zálohu ve výkonu zdroje 

tepla případně úpravy parametrů. Velikost zálohy závisí na charakteru provozu a volí se, tak 

aby při poruše největšího kotle bylo zbývajícími jednotkami zajištěno 60% maximálního 

provozního výkonu zařízení. 

 

Kotle budou připojeny k hydraulickému rozdělovači Trio thermset line l 360/4, který 

bude oddělovat kotlový a topný okruh. Tento okruh musí být oddělen, protože objemový 

průtok vody kotlového okruhu se mění v závislosti na počtu pracujících kotlů a objemový 

průtok v otopném okruhu zase v závislosti na jeho regulačních prvcích. Napojení kotlů je 

znázorněno na obrázku č. 3 a č 4. Napojení topné vody bude přes zpětnou klapku. Napojení 

vratné vody přes filtr. Aby bylo možno kotle odstavit, bude na topné i vratné vodě před 

kotlem osazen kulový kohout. 

 

Kotle budou umístěny v kotelně č. místnosti 0.09. Instalovaný výkon je vyšší než 100 

kW. Jedná se tedy o kotelnu III. kategorie, která musí splňovat požadavky na kotelny se 

zařízením na plynná paliva. 
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Obr. č. 3 popis a připojovací rozměry kotle therm trio 90 

Popis: 1 - Plynový ventil SIT Sigma 845; 2 - Nízkonoxový horák 2x; 3 - Výměník 3x; 4 - 

Oběhové čerpadlo Wilo RS 15/7-3 2x; 5 - Průtokový spínač; A - Vstup vratné vody G 1 ½"; B 

- Výstup topné vody G 1 ½"; G - Vstup plynu G 5⁄4"  

 

Obr. č. 4 popis a připojovací rozměry kotle therm 28 LX 

Popis: 1 - Plynový ventil SIT Sigma 845; 2 – Hořák; 3 – Výměník; 4 - Oběhové čerpadlo 

Grundfos; 5 - Průtokový spínač; A - Vstup vratné vody G ¾"; B - Výstup topné vody G ¾";C 

- Vstup studené vody G ½"; D - Výstup TUV G ½"; G - Vstup plynu G ¾" 
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6.4 Rozvody otopné soustavy. 

 

Hlavní rozvod 

Od hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků, přes které bude napojena otopná soustava 

na kaskádu kotlů, bude hlavní rozvod pokračovat do trubkového rozdělovače umístěného v 

kotelně, který bude budovu rozdělovat na čtyři vytápěné úseky. Tento rozdělovač bude 

vybaven čerpadly grundfos magna 25/60 nastavenými podle přílohy č. 9, pro každý z těchto 

úseků. Před čerpadly budou osazeny filtry. Dále bude vybaven trojcestnými směšovacími 

ventily s motorovým pohonem, tyto budou umožňovat míchání vratné vody do topné vody a 

budou řízeny řídící jednotkou umožňující ekvitermní regulaci v závislosti na venkovní teplotě 

a teplotě topné vody. Hlavní rozdělovač bude dále osazen vypouštěcím ventilem, uzavíracími 

ventily umožňující regulaci, a průtokoměry pro každý okruh rozdělovače.  

 

Dále bude hlavní rozvod pokračovat horizontálním vedením pod stropem prvního 

podzemního podlaží k podružným rozdělovačům, které budou umístěny v zamykatelných 

skříních přístupných z 1. PP, ty budou vybaveny uzavíracími a regulačními ventily 

s vypouštěním. Potrubí bude vedeno ve spádu směrem k vypouštění. 

  

Materiálem pro hlavní rozvod bude ocel. Spoje na potrubí budou nerozebíratelné 

svařované Kyslíko-acetylenovým plamen. Na hlavním horizontálním rozvodu je navržen 

kompenzace účinku dálkové roztažnosti ve tvaru “U“ s rozměry 700 x 350. Výpočet je 

uveden v příloze č. 14.  

 

Vedlejší rozvody  

Vedlejší rozvody povedou potrubí od vedlejších rozdělovačů k jednotlivým vertikálním 

větvím otopného sytému. Na vertikálním rozvodu budou odbočky v každém podlaží pro 

připojení rozvodu k otopným tělesům, ty budou vedeny kolem stěn ve výšce 100 mm nad 

podlahou, v poloze přívodního a vratného potrubí nad sebou. Potrubí bude přichyceno ke 

stěně ve vzdálenostech udávaných výrobcem potrubí. Toto potrubí nemusí být izolováno. 

Potrubí bude ve spádu směrem k vertikálním rozvodům, tak aby bylo možné systém 

odvzdušňovat přes otopná tělesa.  

  

Materiálem vedlejšího rozvodu je měď. Spoje budou prováděny buď letováním nebo 

pomocí press fitinků. 
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6.5 Izolace potrubí 

 

Izolace potrubí vytápění bude z Řezaných potrubních pouzder z minerální vlny pro izolaci 

potrubních rozvodů, kašírovaná hliníkovou fólií. Tloušťky izolace měděného potrubí udává 

tabulka č. 5. Tloušťky izolace ocelového potrubí je podle tabulky č. 6. Posouzení je dle vyhl. 

193/2007 [16]. 

 

Dimenze potrubí vnější 

průměr x tl. stěny [mm] 
Tloušťka izolace [mm] 

Posouzení Uo,193/2007 > U 

[W/m.K] 

10x1 25 0.15 > 0.122 - vyhovuje 

12x1 25 0.15 > 0.133 - vyhovuje 

15x1 25 0.15 > 0.148 - vyhovuje 

18x1 30 0.15 > 0.150 - vyhovuje 

22x1 30 0.18 > 0.167 - vyhovuje 

28x1,5 40 0.18 > 0.165 - vyhovuje 

Tabulka. č. 5 izolace měděného potrubí 

 

Dimenze potrubí vnější 

průměr x tl. stěny [mm] 
Tloušťka izolace [mm] 

Posouzení Uo,193/2007 > U 

[W/m.K] 

DN 32 50 0.18 > 0.173 - vyhovuje 

DN 40 30 0.27 > 0.252 - vyhovuje 

DN 50 40 0.27 > 0.250 - vyhovuje 

DN 65 50 0.27 > 0.264 - vyhovuje 

Tabulka. č. 6 izolace ocelového potrubí  

 

 

6.6 Otopná tělesa 

 

Jsou navržena ocelová desková otopná tělesa radik typ VK, množství jednotlivých typů je 

uvedeno v tabulce č. 7. Podrobný výpis s výkony a umístění otopných těles je v příloze č 7. 

Připojení otopných těles bude přes spodní připojení radiátorovým šroubením tvaru H, které již 

obsahují ventilovou vložku Heimeier. Nastavení regulačního šroubení bude na přívodu i na 
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zpátečce. Základní nastavení podílu škrcení je uvedeno v příloze č. 7 a ve výkresech. Na 

Přívodu bude namontována termostatická hlavice. Každé těleso bude mít odvzdušnění. 

 

V celém objektu v obytných místnostech jsou použity otopná tělesa se stavební výškou 

400 mm, 500 mm a 600 mm délka otopných těles přizpůsobena šířce okna. V koupelných 

budou osazeny trubková otopná tělesa koralux linear. Připojení těchto těles bude realizováno 

pomocí armatury s integrovaným termostatickým ventilem a regulačním šroubením na 

přívodu i zpátečce. Otopná tělesa budou z výroby opatřena povrchovou úpravou bílé barvy 

RAL 9010. Otopná tělesa budou kotvena do stěny pomocí navrtávacích konzol, které jsou 

součástí dodávky[36]. 

 

č. objednávkový Kód Název, výška / délka, barva Množství

1 KL-12000750-0- 10 KORALUX LINEAR  1200/750 (Bílá RAL 9010) 2 

2 KL-18300750-0- 10 KORALUX LINEAR  1830/750 (Bílá RAL 9010) 32 

3 10-040120-60- 10 RADIK 10 VK  400/1200 (Bílá RAL 9010) 14 

4 10-040180-60- 10 RADIK 10 VK  400/1800 (Bílá RAL 9010) 24 

5 10-050120-60- 10 RADIK 10 VK  500/1200 (Bílá RAL 9010) 10 

6 10-050140-60- 10 RADIK 10 VK  500/1400 (Bílá RAL 9010) 1 

7 10-050180-60- 10 RADIK 10 VK  500/1800 (Bílá RAL 9010) 38 

8 10-050200-60- 10 RADIK 10 VK  500/2000 (Bílá RAL 9010) 1 

9 10-060120-60- 10 RADIK 10 VK  600/1200 (Bílá RAL 9010) 7 

10 10-060180-60- 10 RADIK 10 VK  600/1800 (Bílá RAL 9010) 25 

11 11-040180-60- 10 RADIK 11 VK  400/1800 (Bílá RAL 9010) 10 

12 11-050160-60- 10 RADIK 11 VK  500/1600 (Bílá RAL 9010) 1 

13 11-050180-60- 10 RADIK 11 VK  500/1800 (Bílá RAL 9010) 7 

14 11-050200-60- 10 RADIK 11 VK  500/2000 (Bílá RAL 9010) 1 

15 11-060180-60- 10 RADIK 11 VK  600/1800 (Bílá RAL 9010) 3 

Tabulka. č. 7 výpis otopných těles 
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6.7 Kotelna 

 

Jako kotelna bude sloužit místnost č. 0.09. Celkový instalovaný výkon kotlů přesahuje 100 

kW, jedná se proto o kotelnu III. kategorie a její projektování se řídí dle normy ČSN 07 

0703/2005 [19] - kotelny se zařízením na plynná paliva. 

 

Pro zajištění bezpečnosti proti výbuchu musí být plynové kotelny vybaveny 

bezpečnostním systémem. Podrobnosti určuje TPG 908 02 [20]. Hlavní součástí 

bezpečnostního systému je detekční systém s automatickým uzávěrem plynu, který samočinně 

uzavře přívod plynu do kotelny při překročení indikovaných limitních parametrů.  

Detekční systém má dvoustupňovou funkci: 1. Stupeň je optická a zvuková signalizace do 

místa obsluhy kotelny, 2. Stupeň je blokovací funkce 

  

Zdroje tepla musí byt vybaveny zařízením, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení 

z provozu pří: 

- Výpadku elektrické energie 

- Překročení hodnot nejvyššího nebo nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě 

- Překročení nejvyšší pracovní teploty teplonosné látky 

- Výskytu nad přípustné koncentrace CO (10% dolní meze výbušnosti Ld) 

- překročení teploty vnitřního vzduchu. ( nad 45°C) 

 

Místnost, kotelny musí být dle CSN 33 2000 – 1 [21] prostředí obyčejné základní, 

chráněné před mrazem, s okolní teplotou vzduchu v rozsahu +5 do +35 oC, s relativní 

vlhkostí do 80%. Spalovací vzduch nesmí obsahovat halogenuhlovodíky a páry agresivních 

látek, nesmí mít vysokou vlhkost a prašnost. Kotelna musí být opatřena dveřmi otvíranými 

směrem ven s protipožární funkcí a samočinným uzavíráním. Kotelna bude mít podlahovou 

vpusť. Veškeré potrubí v kotelně bude uzemněno. 

 

Větrání kotelny 

Kotelna bude větrána nuceně přetlakovým systémem. Přívod vzduchu pro spalování a 

minimální hygienickou výměnu bude zajišťovat vzduchovod s nasáváním čerstvého vzduchu 

z vnějšího prostředí. Nasávání vzduchu bude umístěno na jižní stěně objektu ve výšce 1100 

mm nad terénem a bude zabezpečeno proti ucpání. Vyústek vzduchovodu bude umístěn u 

podlahy kotelny tak, aby zajišťoval příčné provětrávání prostoru kotelny. Otvory pro výstup 
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vzduchu do vnějšího prostředí budou umístěny u stropu kotelny naproti přívodu vzduchu. Při 

výpadku ventilátoru musí být přerušen provoz kotlů. Podle zdroje informací [29]. 

 

Přehled spalovacích poměrů v kotelně 

 

Minimální množství vzduchu, potřebné pro dokonalé spálení 1 m3 plynu: 

V 0,260 H 0,25 = 0,260 . 33,48-0,25= 8,455 m     [37] 

 

Objem spalovacího vzduchu Vskut [m
3/mn

3] pro skutečné podmínky: 

V V . λ . ,
 = 8,455 .1,2 . . ,

,
= 9,901 m   [37] 

 

spotřeba plynu v kotelně P (mn
3/s): 

P ∑Q

.H
 . 10 =174 . 10-3 /(0,9 . 33,48) = 0,00577     [37] 

 

Průtok spalovacího vzduchu Vs (m
3/s), který je třeba přivádět do kotelny: 

VS V  . P = 9,901 . 0,00577 =0,0571      [37] 

 

H - výhřevnost plynu [MJ/mn
3] 

λ - součinitel přebytku vzduchu [-] 

t  - teplota [°C] 

p – tlak  [kPa] 

ΣQk - je tepelný výkon kotlů [kW] 

η - účinnost kotlů [-]. 

 

Přívod plynu 

V kotelně se nachází spotřebiče s atmosférickými hořáky s blokovací funkcí. Přívod plynu 

bude zajišťovat samostatná nízkotlaká přípojka o jmenovitém tlaku 2kPa, maximální průtok 

plynu činí 20,77 
.
  .Na společném přívodu paliva bude instalován tlakoměr. Připojení kotlů 

musí být provedeno pevným rozvodem přes kulový ventil dle montážních předpisů výrobce 

kotle. Před kulovým ventilem bude instalováno odvzdušňovací zařízení. Jako hlavní uzávěr 

plynu kotelny bude sloužit hlavní uzávěr odběrného zařízení mimo kotelnu. 
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Obsluha kotelny 

Kotelna bude obsluhována dálkově odbornou firmou specializovanou na správu kotelen. Bude 

zpracován provozní řád kotelny, který musí obsahovat předepsané náležitosti a být v kotelně 

trvale k dispozici, dle nař. vlády č. 101/2005 Sb [22]., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí v příloze části 12 Nízkotlaká kotelna. 

Odborné prohlídky kotelny musí být prováděny nejméně jednou za 12 měsíců, odborně 

způsobilou osobou, která o provedené odborné prohlídce zpracuje zápis. 

 

Požárně bezpečnostní řešení 

Bude zpracováno požárně bezpečnostním technikem s nutností dodržení následujících 

předpisů:  

Zákon č. 133/1985[23] Sb. České národní rady o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů  

Vyhl. 246/2001[24] Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  

NV č. 91/2010[25].O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 

spotřebičů paliv  

 

6.8 Odtah spalin 

 

Kaskáda kotlů bude napojena samostatnou spalinovou cestou přes přerušovač tahu do 

společného kouřovodu kruhového průřezu. Spád kouřovodů ke spotřebiči bude 1:10. Výpočet 

bude proveden podle ČSN EN 13384-2 [26] Komíny - Tepelně technické a hydraulické 

výpočtové metody - Část 2: Společné komíny, dodavatelem komína.  

 

Jako komínový systém bude použit nerezový dvouplášťový systém Schiedel ICS50 je to 

lehký, třísložkový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou, tepelnou izolací a vnějším 

pláštěm z ušlechtilé oceli. Skladba komína je na obrázku č. 5 Komín bude ve venkovním 

provedení kotvený k fasádě a bude vyústěn 1500 mm nad úrovní střešní roviny. 

 

Parametry pro návrh komínového tělesa jsou vypočteny v příloze č. 12 

Skutečný objem spalin - Vv
s  = 12,86 m3.m-3 

Množství spalin  - Vsh = 224,531 m3/hod 

statický tah komína -  pH  = 44,41576 Pa 
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Popis: 

1. Krycí hlava 

2. Komínový díl 0,45 m 

3. Představitelné lůžko 

4. Vnější spona 

5. Představitelné lůžko 

6. Komínový díl 0,95 m 

7. Sopouch spád 3° 

8. Komínový díl 

9. Dvířkový komínový díl + dno s odvodem 

kondenzátu 

Obr. č. 5 schéma komínového systému [44] 

 

 

6.9 Zabezpečovací zařízení 

 

Pojistné potrubí pro otopnou soustavu a kotle bude napojeno za hydraulickým rozdělovačem 

kaskády kotlů. Maximální provozní tlak soustavy je 300 kPa. Minimální vnitřní průměr 

pojistného potrubí je 18 mm.  Výpočet zabezpečovacích prvků soustavy je dle normy ČSN 06 

0830 - tepelné soustavy v budovách zabezpečovací zařízení.  

 

Pojistné potrubí bude vybaveno teploměrem, tlakoměrem, pojistným ventilem 

navrženým v příloze č. 10 o jmenovité světlosti DN 25 s otvíracím tlakem 3 bary, expanzní 

nádobou o velikosti 100 l navrženou v příloze č. 8  a automatickým odvzdušňovacím 

ventilem.  
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Pro doplňování vody je v kotelně navržena doplňovací sestava s napojením na 

vodovod přes filtr zpětnou klapku a úpravu vody. Úpravna topné vody se skládá z montážního 

bloku a tlakové nádoby změkčovacích filtrů, jež se připojuje pomoci pancéřových hadic na 

montážní blok. 

 

 Zabezpečovací zařízení zásobníkového ohřívače na vstupu studené vody se skládá 

z pojistného ventilu o jmenovitém průměru DN 25 s otvíracím tlakem 8 baru expanzní nádoby 

velikosti 80 l, Tlakoměrem, zpětným ventilem, zkušebním kohoutem, a uzávěrem. 

 

 

6.10 Regulace a měření spotřeby tepla 

 

Koncové prvky otopné soustavy – otopná tělesa budou regulována pomocí termostatických 

ventilů podle vnitřní teploty místností.  

 

Hlavní topné okruhy jsou osazeny trojcestnými směšovacími ventily s motorickým 

pohonem, který bude ovládán řídící jednotkou podle ekvitermní křivky graf č. 6 v závislosti 

na venkovní teplotě. Na hlavních topných okruzích jsou dále osazena cirkulační čerpadla, 

která budou nastavena na řízení podle proporcionálního tlaku nastaveného podle přílohy č. 9, 

čerpadla jsou vybavena plynulým řízením otáček, které se přizpůsobuje hydraulickému 

odporu otopné soustavy, proto není nutné instalovat přepouštěcí ventily. 

 

Spínání jednotlivých kotlů a modulace jejich výkonu bude prováděna na základě 

požadavku tepla pro otopnou soustavu a ohřev teplé vody, s tím že ohřev teplé vody bude mít 

přednost. Řídící jednotka bude vypočítávat potřebný výkon pro pokrytí potřeby tepla pro 

vytápění, podle teplotního čidla umístěného na hlavě termohydraulického vyrovnávače tlaků, 

podle zdroje informací [27]. Regulace bude nastavena tak aby byly nejdřív spínány kotle o 

výkonu 28 kW, pouze pokud bude jejích výkon nedostatečný, dojde k sepnutí kotle o výkonu 

90 kW. Musí být nastavena dostatečná diference mezi tímto přechodem, aby nedocházelo 

k cyklování. 

 

Pro ohřev teplé vody budou sloužit tři kotle o výkonu 3 x 28 kW. Jejich spínání a 

modulace bude řízená pomocí řídící jednotky, která bude porovnávat teploty v horní a spodní 

části nádrže s požadovanou teplotou teplé vody. Současně s kotli budou ovládány trojcestné 
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armatury na odbočkách pro ohřev teplé vody.  Pořadí spínání jednotlivých kotlů bude určovat 

doba jejich předchozího běhu, tak aby byly rovnoměrně využívány.  

 

Řídící jednotka bude zajišťovat i bezpečnostní a signalizační funkce v kotelně 

uzavírání přívodu plynu, signalizace zaplavení kotelny, úniku plynu, požáru, automatické 

dopouštění topného okruhu. Zdroj informací [29] 

 

Měření spotřeby tepla bude probíhat na topných větvích hlavního rozdělovače, kde 

bude měřena teplota vody na přívodu, teplota vratné vody a průtok okruhem. Hodnoty budou 

zasílány jako vstupy do řídící jednotky, která z těchto hodnot bude vypočítávat spotřebu tepla. 

 

 

graf. č. 6 Průběh teplot otopné soustavy podle venkovní teploty [40] 

Legenda 

    teplota přívodu topné vody 

    teplota zpátečky topné vody 

    střední teplota topná vody 

 

 

6.11 Zkoušky vytápění 

 

Před uvedením otopné soustavy do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a topná 

zkouška dle postupu stanoveném v normě ČSN 06 0310[18]. Zkoušky se provádí ještě před 

izolací rozvodů. Zkouška těsnosti bude provedena na maximální dovolený tlak soustavy. 
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Zkoušky těsnosti 

Soustava se naplní vodou, odvzdušní se a celé zařízení se prohlédne, přičemž se nesmějí 

projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se 

provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této 

prohlídce netěsnosti, nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Pokud 

se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje 

 

Topná zkouška  

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě 

stavby. Trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují 

normální provozní podmínky zkoušeného zařízení, zjišťují se správné funkce armatur, 

rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení technických předpokladů projektu (teploty, 

tlaků, rozdílů teplot, rozdí1ů tlaků atd.), správná funkce regulačních a měřicích zařízení, 

správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací, zda 

instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla, nejvyšší výkon zdrojů 

tepla, výkon zdroje tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru vody podle 

projektu, dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů 

 

O průběhu zkoušek se sepíše protokol, ve kterém bude uvedeno nastavení jednotlivých 

zařízení regulace, signalizace a zejména havarijního zařízení. Zjistí-li se během zkoušky 

závady, je nutno zkoušku po jejich odstranění opakovat. 

 

 

6.12 Požadavky na ostatní profese 

 

Elektroinstalace 

Napojení elektrických zařízení na přívod el. Energie. Montáž elektroinstalace v kotelně. 

Napojení čidel a vstupů a výstupů do řídící jednotky. Montáž a napojení motorových ovládání 

armatur. Montáž zabezpečovacích zařízení. Zapojení kotlů a jejich regulace.  

 

Kanalizace 

Napojení pojistného ventilu na kanalizaci. Zřízení podlahové vpusti v kotelně. 
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Vodovod  

Napojení napouštění otopného systému přes jednotku úpravnou topné vody a jednotkou 

dopouštění.  
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7. Závěr 

 

V dnešní době je kladen velký důraz na snižování spotřeby a maximální využití energie. 

Zároveň je stále velké množství budov, které svým technickým zařízením a tepelně 

technickými vlastnostmi neodpovídají dnešním požadavkům. Velký potenciál úspor energie je 

v bytové výstavbě stavěné panelovou technologií. Celkový počet panelových domů dosahuje 

téměř 200 tisíc. Velká část z těchto domů stále není zrekonstruována a ty domy, které už 

rekonstrukcí prošly, nebyly často řešeny komplexně, ale proběhla u nich pouze výměna oken 

nebo zateplení fasády. K tomu aby se úspora energie vlivem zateplení vnějšího pláště 

projevila úplně, musí být změně tepelných ztrát přizpůsobena i otopná soustava. 

Při hodnocení revitalizované budovy z hlediska potřeby tepla na vytápění je možné 

objekt zatřídit do nízkoenergetické kategorie. V diplomové práci jsem se snažil navrhnout 

otopnou soustavu tak, aby byla schopná reagovat, na solární a vnitřní tepelné zisky, pomocí 

termostatických hlavic a zároveň měnit teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě.  

Zdrojem tepla pro přípravu teplé vody a vytápění je kaskáda plynových kotlů. 

Výhodou kaskády je možnost řízení jejího výkonu ve velkém spektru za optimálních 

provozních podmínek a tedy při vysoké účinnosti kotlů. Tím se do jisté míry kompenzuje 

nižší účinnost klasických plynových kotlů při modulaci jejich výkonu oproti kondenzačním 

kotlům. 

Na spotřebě energie v bytové výstavbě se velkou měrou podílí i příprava teplé vody a 

její cirkulace. Původní bytové objekty jsou často napojeny na centrální zásobování teplem 

zahrnující i dodávku teplé vody. Tím že je teplo dopravováno na velké vzdálenosti při 

nedostatečné tepelné izolaci, je velké množství ztraceno už při dopravě ke spotřebiteli. 

V bytovém domě je navržena příprava teplé vody a její cirkulace s ohledem na co 

nejmenší tepelné ztráty dosažené dostatečnou tloušťkou izolace. Cirkulace je řízená 

moderním čerpadlem s možností nastavení proměnných průtoků, podle časového režimu 

zvoleném v řídící jednotce. 
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