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1 .Úvod 

               Projekt řeší vytápění půdní vestavby objektu „A“ v Základní škole Dolní Bečva, 

číslo popisné 578.  

Objekt má 2 nadzemní podlaží, půdu a je nepodsklepen. Ve stávajících dvou podlažích se 

nachází učebny, sociální zařízení a kabinety. V nově budované půdní vestavbě se nachází 

učebna chemie a fyziky, učebna výpočetní techniky, kabinet chemie a fyziky, kabinet 

výpočetní techniky, chodba a prostor pro šatny.  

Střecha je šikmá sedlová, zateplená 260mm tepelné izolace. Větrání objektu je řešeno 

přirozenou infiltrací okny. 

Návrh tepelného výkonu byl proveden dle ČSN EN 12831- Tepelné soustavy 

v budovách – Výpočet tepelného výkonu. Návrhový tepelný výkon půdní vestavby činí 12 964 

W. Podkladem projektu byla projektová dokumentace stavební části a upřesňující požadavky 

investora. Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu projektu pro stavební povolení. 
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2. Skladby konstrukcí 
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3. Popis řešení 

Jedná se o půdní vestavbu, která bude vytápěna radiátory. Jako zdroje tepla pro 

vytápění je na žádost investora použita stávající plynová kotelna. Stávající stoupačky vytápění 

budou protaženy do půdní vestavby, kde budou napojena jednotlivá otopná tělesa.  Dopojením 

těchto otopných těles dojde k navýšení hydrostatického tlaku a zvětšení objemu topné vody 
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v systému o 180 litrů. Z tohoto důvodu bude nutno do plynové kotelny ke dvěma stávajícím 

expanzomatům o objemu 2x400 litrů doplnit další expanzní nádobu o objemu 200 litrů. 

Otopná tělesa jsou v provedení Radik Klasik, na každém otopném tělese bude osazen 

termostatický ventil s hlavicí a regulační šroubení. Předpokládaný spád topné vody pro návrh 

těles je 60/40°C. 

Oběh topné vody bude zajišťovat stávající oběhové čerpadlo Grundfos UPS 50-60 

sloužící pro celý objekt „A“. Dilatace je přirozená v ohybech. 

Celé řešení je zřejmé z přiložené výkresové dokumentace. 

 

Potrubní rozvody pro vytápění: 

Čerpadlo na rozdělovači: 

Nově instalovaný topný výkon cca 13 kW, předpokládaná úspora stávajícího výkonu 

ve 2.N.P. vybudováním vytápěného patra nad stropem 2.N.P. cca 10 kW. Předpokládané 

navýšení topného výkonu 3 kW. Zajišťuje stávající oběhové čerpadlo Grundfos UPS 50-60. 

Toto čerpadlo nebylo z důvodu nedostatku podkladů a možnosti zjištění stávající potrubní sítě 

posouzeno, předpokládá se, že vyhoví. 

 

4 .Regulace teploty topné vody 

Regulace teploty topné vody bude řešena stávajícím systémem Měření a regulace. 

 

5 .Pojišťovací zařízení 

je navrženo v souladu s ČSN 060830.  

Expanzní nádoba topného okruhu: 
Návrh je proveden s přihlédnutím k ČSN 060830 a výpočtovým podkladům výrobce nádoby. 
Odhadované množství vody činí   6840 litrů původní + 180 litrů nárust 
Výška nejvyššího bodu otopné soustavy   11,5 m  
Nejnižší pracovní přetlak soustavy  130 kPa změna z původních 110 kPa 
Nejvyšší pracovní přetlak soustavy  250 kPa 
Nejnižší dovolený přetlak soustavy  120 kPa 
Volena nádrž o obsahu     – stávající expanzní nádrže o objemu 800 litrů 
doplněny o expanzní nádrž o objemu 200 litrů.  
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Plnicí přetlak plynu  v nádobě bude nastaven na hodnotu 115 kPa. 
Pojistný ventil stávající - nastaven na přetlak  250 kPa. 
 
6 .Požadavky na navazující profese 

Stavba: 

- provést montážní trasu z venkovního prostoru do kotelny funkční po celou dobu 

montáže tak, aby bylo možno vystěhovat a nastěhovat objemná zařízení do strojovny, 

- zhotovit a začistit drážky a prostupy pro potrubí,  

 

7. Potrubí 

Rozvody topné vody budou provedeny z trub ocelových bezešvých j.m. 11353.1 dle 

ČSN 42 5715 a spojovány svařováním.  Potrubí bude dodáno, montováno a zkoušeno dle 

ČSN 130021. 

Potrubí bude upevněno pomocí univerzálních závěsných prvků ke stropům a stěnám v 

objektu. Dilatace potrubí v ohybech přirozená. 

 

Vzdálenost závěsů potrubí pro ocelové trouby: 

DN10  do 1,35m   

DN15  do 1,5m   

DN20  do 1,8m   

DN25  do 2,1m   

 

8.  Nátěry 

 Ocelové potrubí topné vody bude pod tepelnou izolací opatřeno 2x základním 

syntetickým nátěrem. Ocelové potrubí bez izolace bude opatřeno 1x základním syntetickým 

nátěrem a dvojnásobným syntetickým vrchním emailem. Pomocné nosné konstrukce budou 

opatřeny 1x základním a 2x vrchním syntetickým nátěrem pokud nebudou opatřeny jinou 

povrchovou úpravou, např. zinkováním. 
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9. Tepelné izolace 

 Veškeré  potrubí systému vytápění půdní vestavby, které bude vedeno za SDK 

předstěnou bude opatřeno tepelnou izolací izolačními pouzdry s minerální vatou s Al. 

polepem. Tloušťka izolace je dána českými normativy.  

 

10. Pokyny pro montáž a výrobu 

Po skončení montážních prací bude potrubí propláchnuto, osazeno regulačními 

armaturami a bude provedena stavební zkouška a zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310. Poté 

bude provedeno řádné nastavení přednastavení všech regulačních šroubení dle realizační 

projektové dokumentace.  

Po montáži bude provedena dilatační a topná zkouška dle ČSN 06 0310. Po provedení 

všech zkoušek musí být systém rozvodu znovu zprovozněn. O všech zkouškách bude pořízen 

zápis s podpisy zúčastněných stran. 

Dále budou při montáži dodržovány tyto zásady: 

• těsnící materiál bude použit dle protékajícího média a jeho pracovní teploty a tlaku, 

• na oběhových čerpadlech bude provedeno ochranné pospojovaní a čerpadla budou řádně 
uzemněny, 

• ochranné pospojování čerpadel bude provedeno tak, aby bylo řádně umožněno ovládání 
uzavíracích armatur, 

• montáž zařízení a oběhových čerpadel musí odpovídat provozním a montážním předpisům 
výrobce. Na elektronických oběhových čerpadlech se po montáži a oživení dle montážních 
a provozních předpisů výrobce čerpadel nastaví pracovní bod čerpadla a způsob regulace 
čerpadla.  

• všechna ocelová potrubí budou řádně uzemněna, 

• na tlakoměru u expanzní nádoby budou barevně nově vyznačeny hodnoty nejvyššího 
dovoleného přetlaku soustavy (červená barva), nejvyššího provozního přetlaku (hnědá 
barva) a nejnižšího provozního přetlaku (zelená barva) a nejnižšího dovoleného přetlaku 
soustavy (modrá barva). Tyto hodnoty budou vyznačeny během zkušebního provozu. 
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• na dokumentaci armatur se vztahuje ustanovení ČSN 13 3060-4. Rozsah dokumentace 
armatur dle dispozic investora. 

• potrubí bude dodáno, montováno dle ČSN EN 13 480, 

• prostupy přes stavební konstrukce budou provedeny při montáži. Po montáži budou 
prostupy řádně začištěny (dodávka stavby), 

 
11.Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí 

 Při realizaci díla a dále při provozu, údržbě a opravách zařízení je nutné dodržovat 

veškerá bezpečnostní opatření vyplývající z platných právních předpisů, souvisejících norem a 

kmenových norem jednotlivých elementů. 

 Zařízení jsou navržena tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na životní 

prostředí. Veškeré odpady vzniklé při výrobě a montáži budou likvidovány s ohledem na 

možnost recyklace. 

 

12.Související a citované normy a předpisy 

Normy 
ČSN 06 0830  -  Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV 
ČSN 13 0010  - Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky. 
ČSN 13 0015  - Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí DN. (ČSN EN 
      ISO 6708) 

ČSN EN 12831        - Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
ČSN 13 0020  - Potrubí. Technické předpisy. 
ČSN 13 0072  - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny. 
ČSN EN 1057   - Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn        

pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení 
ČSN EN 288 -1 - Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů. 

Všeobecná pravidla pro tavné svařování. 
ČSN 06 0310 - Ústřední vytápění – Projektování a montáž 
ČSN EN 13 480 - Potrubí. Technické předpisy 
ČSN 13 0108 - Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy 
 
Právní předpisy 
Vyhláška ČÚBP  
č. 48/1982 Sb. 

- Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších 
předpisů. 

 


