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2. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE
Název akce:

REKONSTRUKCE OBJEKT
KOLOVRATY OBJEKT K BYDLENÍ U BOUD 1, parc. .73 a
OBJEKT U BOUD 2, parc. .74/1 -nové pobo ky
Domu d tí a mládeže Praha 10 - Domu UM, Pod
Strašnickou vinicí 23, 100 00 Praha 10 - Strašnice
- Vršovice

Investor:

D m d tí a mládeže Praha 10 – D m UM
Pod Strašnickou vinicí 23, 100 00
Praha 10 – Strašnice - Vršovice
e–mail:info@dumum.cz
tel.: 603 178 820
www.dumum.cz

Místo stavby:

Stávající objekt .1 bez ísla popisného, na
pozemku p. .73 v katastrálním území
Kolovraty, na adrese: Mírová 21/66
Praha - Kolovraty

Hlavní projektant:

Ing. Patrik Boguaj
BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o.
Kameni ky 41, 539 41 Kameni ky
I : 287 80 736
e-mail: patrik.boguaj@email.cz
tel: 724 288 965

Zpracovatel ásti:

Ing. Helena K išíková, Ph.D.
Regulus spol.s.r.o.
Do Kout 1897/3, Praha, 143 00
Autorizace KAIT IE01 - 12126
e-mail: helena.krisikova@regulus.cz

D.1.4.1.b – TECHNIKA PROST EDÍ STAVEB –
VYTÁP NÍ A V TRÁNÍ
SEZNAM P ÍLOH:
-

P DORYS 1NP
SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE
SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE – MaR
SCHÉMA OTOPNÉ SOUSTAVY
OSAZENÍ TEPELNÉHO ERPADLA
V TRÁNÍ – P DORYS 1NP
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PODKLADY:
-

Stavební ešení objektu

-

Navržené stavební úpravy

-

Konzultace s investorem stavby

-

Platné norma a vyhlášky

-

Technické listy navržených za ízení

-

3. VYHLÁŠKY A NORMY
-

Zákon . 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související
p edpisy

-

Zákon . 406/2000 Sb. - o hospoda ení energií a související p edpisy

-

Zákon . 458/2000 Sb. - energetický zákon a související p edpisy

-

Zákon . 86/2002 Sb. - o ochran ovzduší a související p edpisy

-

Zákon . 258/2000 Sb. - o ochran ve ejného zdraví a související p edpisy

-

Zákon . 133/1985 Sb. - o požární ochran a související p edpisy

-

Zákon . 183/2006 Sb. - stavební zákon a související p edpisy

-

Zákon . 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související
p edpisy

-

Vyhl. . 193/2007 Sb - kterou se stanoví podrobnosti ú innosti užití energie p i
rozvodu tepelné energie a vnit ním rozvodu tepelné energie a chladu

-

P edpis . 272/2011 Sb - Na ízení vlády o ochran zdraví p ed nep íznivými
ú inky hluku a vibrací

-

NV . 361/2007 Sb - Na ízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví p i práci

-

Vyhláška . 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb

-

SN EN 12828 - Otopné soustavy v budovách - Návrh teplovodní otopné
soustavy

-

SN EN 12831 - Otopné soustavy v budovách - Výpo tová metoda pro
tepelné ztráty

-

SN 06 0210 - Výpo et tepelných ztrát budov p i úst edním vytáp ní

-

SN 06 0310 - Úst ední vytáp ní - Projektování a montáž

-

SN 06 0320 - Oh ívání užitkové vody - Navrhování a projektování

-

SN EN 12098-1 - Regulace otopných soustav ást 1: Regulace
teplovodních otopných soustav v závislosti na venkovní teplot

-

SN EN 12098-2 - Regulace otopných soustav optimální regulaci teplovodních otopných soustav

ást 2: Regulátory pro
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-

SN EN 12170 - Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro
provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy)
vyžadující kvalifikovanou obsluhu

-

SN EN 12171 - Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro
provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy)
nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

-

SN 06 1008 - Požární bezpe nost tepelných za ízení

-

SN EN 442-1 - Otopná t lesa - ást 1: Technické specifikace a požadavky

-

SN EN 442-2 - Otopná t lesa - ást 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

-

SN 06 1101 - Otopná t lesa pro úst ední vytáp ní. Základní ustanovení

-

SN 06 1102 - Otopná t lesa pro úst ední vytáp ní. Výpo et velikosti

-

SN EN 1333 - Potrubní sou ásti - Definice a volba PN

-

SN EN ISO 6708 - Potrubní ásti. Definice a výb r jmenovitých sv tlostí. DN

-

SN 13 0101 - Bezpe nostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu.
Všeobecné požadavky na projektování

-

SN 13 0108 - Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické p edpisy

-

SN 13 0555 - Potrubí. Výpo tové hodnoty trubek

-

SN EN ISO 12569 - Tepelné vlastnosti budov - Stanovení vým ny vzduchu v
budovách - Metoda zm ny koncentrace indika ního plynu

-

SN EN 14114 - Tepeln vlhkostní chování stavebního za ízení a
pr myslových instalací - Výpo et difuze vodní páry - Izola ní systémy pro
chladné potrubí

-

SN 73 0540-1 - Tepelná ochrana budov.
pro navrhování a ov ování

-

ást 1: Termíny, definice a veli iny

SN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky

-

SN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov.
pro navrhování a ov ování

-

SN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov.
navrhování a ov ování

ást 3: Výpo tové hodnoty veli in
ást 4: Výpo tové metody pro

4. ÚVOD
Projekt eší návrh nové otopné soustavy a zdroje tepla v objektu klubovny, Praha Kolovraty. ešený objekt má jedno nadzemní podlaží – 1np s áste ným prostorem
podkroví. Zdrojem tepla v objektu bude nové tepelné erpadlo typu vzduch-voda, o min.
výkonu 6 kW a min. COP 3,75 p i podmínkách A2/W35. Další zdroj energie v objektu
budou elektrická t lesa o výkonu 9+6 kW integrované v nové tepelné centrále. Pro
akumulaci energie z tepelného erpadla bude sloužit nová tepelná centrála s integrovanou
aku nádrží a m d ným vým níkem pro pr tokovou p ípravu teplé vody
Otopná soustava v objektu bude tvo ena deskovými t lesy.
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5. STÁVAJÍCÍ STAV
Stávající objekt klubovny je v sou asné dob vytáp n provizorn
p ímotopy umíst nými v každé místnosti.
Prostory sociálního za ízení již prošly stavební rekonstrukcí.

elektrickými

6. VÝCHOZÍ NÁVRHOVÉ PARAMETRY
Návrh otopné soustavy (dimenze a výkon jednotlivých otopných t les) byl proveden
na základ výpo tu tepelné ztráty dodané hlavním inženýrem projektu. Celková tepelná
ztráta po zateplení objektu byla stanovena na 5,207 kW.
Pokud dojde ke zm n velikosti tepelné ztráty, je nutné kontaktovat projektanta UT
a zm nit návrh otopné soustavy na aktuální parametry.

1. KLIMATICKÉ PODMÍNKY LOKALITY
Místo stavby:
Venkovní výpo tová teplota:
Délka otopného období:
Pr m rná teplota b hem otopného období:

Praha - Kolovraty
-12 °C
225 dn
4,3 °C

2. TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU
Tepelné ztráty
Tepelné ztráty rekonstruovaného objektu
Ro ní pot eba energie na vytáp ní

5,207 kW
11,3 MWh/rok

3. PARAMETRY NAVRŽENÉHO ZDROJE ENERGIE
Tepelné erpadlo vzduch - voda:
Min. výkon erpadla p i A2/W35:
Min. COP erpadla p i A2/W35:

6 kW
3,75

Elektrická t lesa:
Výkon t les

9+6 kW

4. NÁVRH TECHNICKÉHO

EŠENÍ

Nové vytáp ní objektu bude teplovodní s otopnou vodou. Zdrojem tepla v ešeném
objektu klubovny bude tepelné erpadlo vzduch-voda a bivalentní zdroje energie v podob
elektrických t les integrovaných v tepelné centrále. Pro vytáp ní objektu a p ípravu teplé
vody bude použito tepelné erpadlo vzduch-voda o min. výkonu 6 kW a min. COP 3,75 p i
podmínkách A2/W35. Jednotka tepelného erpadla je kompakt, celé za ízení je umíst no
ve venkovním prost edí, za obvodovou st nou objektu. Vzdálenost od st ny objektu musí
být min. 250 mm. Tepelné erpadlo bude osazeno na vlastních betonových základech –
rozm ry a rozte e viz p iložená výkresová dokumentace, výkres . D.1.4.1.b.6 - osazení
tepelného erpadla.
Název: REGULUS spol. s r.o.
Sídlo: Do Kout 3, p.1897, Praha 4, 143 00
Firma zapsána do OR dne 6.3. 1992 u M stského soudu v Praze pod zna kou oddíl C, vložka 7677
I O: 45317020
DI : CZ45317020

6/8

Tepelné erpadlo bude zapojeno do nové tepelné centrály s integrovanou akumula ní
nádrží o min. objemu 220 l a m d ným vým níkem pro pr tokovou p ípravu TV. Tepelná
centrála bude umíst ná do technického prostoru v 1np do místnosti .1. Zapojení
tepelného erpadla a ostatních komponent otopné soustavy bude provedeno dle
výkresové dokumentace, výkres . D.1.4.1.b.3 – SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE.
Pro p ípadný doh ev teplé vody i otopné vody na požadovanou výstupní teplotu jsou do
tepelné centrály integrována dv elektrická t lesa o výkonu 9+6 kW. Tato t lesa jsou již
v základním vybavení tepelné centrály a není nutné je již nijak p ipojovat. T leso o výkonu
9 kW slouží v centrále pouze jako záložní a p i p ipojení tepelného erpadla je blokováno.
Otopná soustava je jišt na pojistným ventilem, který bude osazen do tepelné centrály
nastaveným na 3 bary a s napojeným odfukem na kanalizaci a expanzní nádobou o
objemu 50 l, která bude umíst na na vratném potrubí otopné soustavy v místnosti .1.
Soustava p ípravy teplé vody je jišt na pojistným ventilem s nastaveným tlakem 9 bar,
a s napojeným odfukem na kanalizaci a expanzní nádobou o objemu 8 l, která bude
umíst na na potrubí nad tepelnou centrálou.
V objektu jsou jednotlivé sm šované okruhy rozd leny následovn :
-

v tev I – otopná t lesa 1np

Teplotní spád na v tvi otopných t les je navržen na 55/45°C.Navržený otopný okruh je
ízen ekvitermní regulací, která je integrována v plášti tepelné centrály.
Z tepelné centrály p es erpadlovou skupinu je napojena jediná v tev otopných t les
v objektu.

5. MaR
Spínání jednotlivých zdroj s up ednostn ním chodu tepelného erpadla je ešeno
v navržené regulaci. Jedná se o inteligentní ekvitermní regulátor s eským menu pro ízení
otopné soustavy, tepelného erpadla a bivalentního zdroje energie v podob elektrických
t les 9+6 kW integrovaných do tepelné centrály. Regulátor ídí navržený sm šovaný okruh
vytáp ní ekvitermn .
Do místnosti .1 bude na st n osazeno teplotní idlo. Toto idlo bude sloužit pro
monitorování vnit ní teploty v místnosti a p ípadn bude ovliv ovat požadovanou výstupní
teplotu z tepelné centrály. V místnosti s idlem budou otopná t lesa zajišt na proti
možnému uzav ení.
ízení otopné soustavy a spínání bivalentních zdroj energie eší regulátor na základ
teplot snímaných idly umíst nými na otopné soustav a na sm šovaném okruhu - výkres
. D.1.4.1.b.4 – SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE –MaR.

6. OTOPNÉ PLOCHY
- OTOPNÁ T LESA
Otopnou plochu v objektu budou tvo it otopná desková t lesa Korado Radik Ventil
Kompakt (VK) se spodním p ipojením umíst ná v souladu s výkresovou dokumentací.
Desková t lesa budou p ipojena kompaktní p ipojovací armaturou s rozte í 50 mm – dle
podklad výrobce t lesa. Každé otopné t leso bude osazeno termostatickou hlavicí
THBRV, M30x1,5.
Otopná t lesa budou osazena na st nu. Teplotní spád okruhu otopných t les bude
55/45°C.
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7. POTRUBÍ
Potrubí otopného systému bude v objektu vedeno ve st n a ve stropním podhledu –
dle popisu v p iložené výkresové dokumentaci. Rozvody potrubí k otopným t les m budou
provedeny v m di, v dimenzi p edepsané výkresovou dokumentací. Veškeré prostupy
potrubí st nami budou opat eny prostupovými chráni kami.
Nejvyšší místo otopné soustavy se odvzdušní pomocí osazených automatických
odvzduš ovacích ventil . Na nejnižší místa otopné soustavy se osadí vypoušt cí kohouty
½“. Spád potrubí bude min. 0,3 % k tomuto místu.
Potrubí bude p ed montáží pe liv vy išt no a po montáži propláchnuto vodou.
Doporu uji osadit m ící a regula ní armatury a za ízení až po ádném vypláchnutí
systému. Potrubní rozvody budou zaregulovány odbornou firmou s certifikátem pro tuto
innost. Závitové armatury a za ízení (sm šova e, erpadla, m i e tepla, atd.)
doporu ujeme osadit v potrubí s rozebíratelnými spoji. Dilatace potrubí bude umožn na
p irozenými ohyby na trase, p ípadn prostorovými kompenzátory.

8. IZOLACE A NÁT RY
P ívodní i vratné potrubí k otopným t les m vedené voln po st n bude ponecháno
bez izolace, izolovány budou ásti potrubí vedené v technickém prostoru. Izolace bude
použita nap . MIRELON, TUBOLIT DG apod. v tlouš ce v souladu s vyhláškou .
193/2007.

9. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
Stavební ást:
- niky a prostupy v konstrukcích
- betonové základy pro tepelné erpadlo
- osazení kompaktu tepelného erpadla na vlastní základy
- št rková drenáž pod tepelným erpadlem

Zdravotechnika
- p ipojení pojistných ventil (UT+TV) na kanalizaci
- P ipojení potrubí SV a TV do tepelné centrály

Elektroinstalace a M&R
- zapojení tepelného erpadla min. výkon p i A2/W35 6 kW, 400 V, 3N,
jmenovitý elektrický proud 4,9 A
- prokabelování tepelného erpadla a regulace v tepelné centrále
- zapojení ob hového erpadla pro otopný okruh - 230 V
- prokabelování regulace s ob hovým erpadlem UT
- prokabelování regulace s jednotkou tepelného erpadla
- prokabelování regulace s venkovním idlem
- prokabelování regulace s vnit ním idlem

Umíst ní jednotlivých za ízeni MaR a jejich vzájemné propojení s regula ní jednotkou je
nazna eno ve výkrese . D.1.4.b.4– SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE - MAR
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10.

TOPNÁ ZKOUŠKA

Po dokon ení montážních prací je nutné systém d kladn propláchnout vodou.
Ventily budou pln otev eny, erpadla budou v provozu 24 hodin, jak požaduje SN 06
0310 l. 132.
Potom bude provedena zkouška t snosti dle SN 06 0310 l. 134. Po provedení
této zkoušky se p istoupí ke zkouškám provozním. Nejd íve zkoušky dilata ní dle SN 06
0310 l. 137 a potom topná zkouška v etn se ízení a zaregulování otopné soustavy dle
l. 138. Tato zkouška má trvat 72 hodin bez provozních p estávek (p estávky celkem do
60 minut).

11.

BEZPE NOST PRÁCE

Bezpe nost práce je dána respektováním všech norem a p edpis , které se na
dané za ízení vztahují. Dodavatelé zajistí bezpe nostní opat ení p i soub hu montážních
prací provád ných n kolika organizacemi najednou. Dodavatelé za ú asti bezpe nostního
technika ur í rozsah zvláštních opat ení k dodržování bezpe nosti a jejich kontrolu.
Dodavatelé s požárním technikem zajistí opat ení k protipožární bezpe nosti, zejména p i
svá e ských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecn platné požární
p edpisy a pravideln kontrolovat stav za ízení z hlediska požární ochrany. P i montážních
pracích i p i provozu za ízení je nutno dbát na zajišt ní bezpe nosti práce. Je nutno se
ídit všemi platnými bezpe nostními p edpisy, vyhláškami, hygienickými p edpisy,
požárními p edpisy, p edpisy o bezpe nosti práce na stavbách, p i doprav a manipulaci.
Pro vlastní montáž a údržbu platí p íslušné provozní p edpisy a pokyny pro montáž, jež
jsou sou ástí dodávky za ízení. Je t eba kontrolovat neporušenost uzemn ní za ízení ve
strojovn . P i opravách a údržb je t eba dodržovat odpojení t chto za ízení od p ívod
elektro. Ve strojovnách musí být p ipraveny ochranné pom cky a prost edky v etn
lékárni ky první pomoci. Na dve ích strojovny a na za ízení musí být i v pr b hu montáže
umíst ny nápisy zakazující vstup a manipulaci se za ízením neoprávn ným osobám.
Obsluhující personál musí být zaškolen a musí znát a dodržovat všechny základní a
bezpe nostní p edpisy, které se na dané za ízení vztahují.

Veškeré práce musí být provedeny dle p íslušných platných norem a
p edpis !

Vypracoval:
Ing. Helena K išíková, Ph.D.
e-mail: helena.krisikova@regulus.cz
Regulus spol. s.r.o.
Do Kout 1897/3
Praha - Komo any
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