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Přílohy: 
Výpočty 

A. Technická zpráva 

1) Výpis použitých norem - normových hodnot a p ředpis ů 
Projekt je řešen v souladu s platnými vyhláškami a normami, a to zejména ČSN 06 0310, 
ČSN 06 0320, ČSN 06 0830, ČSN 73 0540, ČSN EN 12828 a ČSN EN 12831 včetně navazujících. 

2) Výchozí podklady a stavební program 
Podkladem pro řešení projektové dokumentace byla dříve zpracovaná dokumentace „Modernizace 
otopné soustavy Kulturního domu a domu služeb“ z ledna 2013, dokumentace „Energetické úspory 
objektu Kulturního domu ve Stříteži“ stavební část vypracovaná ASA expert a.s. z října 2014 a část 
zdroj tepla vypracovaná HEGAs s.r.o. z října 2014. 

3) Požadavky na profesi - zadání 
Tato část projektové dokumentace řeší změnu původního návrhu v souvislosti se zateplením objektu a 
komplexní rekonstrukcí kotelny včetně zdroje. Dokumentace je zpracována na základě objednávky 
stavebníka (investora) a jeho požadavků na rozsah řešení. 

3) a) klimatické podmínky místa stavby - výpo čtové parametry venkovního vzduchu - zima / léto 
Dle ČSN EN 12831 se projektovaný objekt nachází v klimatické oblasti 2. Venkovní výpočtová 
teplota te = -15°C. 
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4) Požadované mikroklimatické podmínky - zimní / le tní, minimální hygienické 
dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu ob ěhového 

Není řešeno. 

5) Údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejic h koncentrace 
Není řešeno. 

6) provozní podmínky - po čet osob, tepelné ztráty, tepelné zát ěže apod., provozní 
režim - trvalý, ob časný, nep řerušovaný 

Návrh těles byl proveden dle stávajících těles navržených pro nezateplený objekt. Tepelné ztráty 
celého objektu nebyly vypočteny. Exponované místnosti objektu byly přepočteny dle ČSN EN 12831 
pro průměrnou nejnižší oblastní teplotu te = -15°C. 

Tepelné ztráty byly vypočteny pro tyto uvažované hlavní stavební konstrukce dle stavební části: 

Obvodový plášť: Zdivo z CP tl. 450 mm + EPS 70F tl. 100 mm respektive 140 mm 
Střešní plášť: stávající konstrukce, izolace EPS 100S tl. 220 mm respektive 240 mm 
Okna: Uw = 1,2 W.m-2.K-1 (vč. rámu) 
Dveře: Uw = 1,7 W.m-2.K-1 (vč. rámu) 

V případě změn oproti uvažovaným konstrukcím nutno požádat projektanta o přepočet. 

provozní režim: přerušovaný 

7) popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a usp řádání instalace a 
systému 

Tato dokumentace řeší výměnu otopných těles, radiátorových ventilů a šroubení a výměnu 
stoupačkových armatur. Oproti původní dokumentaci na modernizaci otopné soustavy neřeší kotelnu a 
strojovnu. Rekonstrukce kotelny je řešena jinou PD. 

7) a) Popis stávajícího stavu 
Jedná se o objekt občanské vybavenosti sestávající ze dvou objektů s číslem popisným o 
2 nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. 

Objekt je vytápěn vlastní plynovou kotelnou umístěnou v suterénu objektu Domu služeb. Topný 
výkon kotelny činí 99 kW. Ve smyslu ČSN 07 0703 se nejedná o plynovou kotelnu. 

Zdrojem tepla je dvojice plynových kotlů Viadrus G27 ECO GL, 7 čl., 49,5 kW. Na otopnou soustavu 
jsou kotle napojeny přes kulové kohouty. Na výstupu z kotlů jsou osazeny pojistné ventily a na vratné 
potrubí je napojena expanzním potrubím otevřená expanzní nádoba o nezjištěném objemu. Oběh topné 
vody v otopné soustavě zajišťuje čerpadlo Grundfos UPS 50-120 F osazené v přívodním potrubí. Před 
čerpadlem je osazen filtr mechanických nečistot. Ve vratném potrubí je instalovaná dvojice čerpadel s 
ochozem. Čerpadla jsou mimo provoz. Potrubí z kotelny je vedeno na rozdělovač se sběračem. 
Z potrubí k rozdělovačům je napojena větev nabíjení ohřívače vody. Na rozdělovače jsou napojeny 
přes přírubové armatury čtyři funkční topné větve a jedna větev odstavená (škola). Z rozdělovačů je 
napojen ležatý rozvod. 

Ležatý rozvod je proveden větevnatým protiproudým způsobem a je veden pod stropem suterénu ke 
stoupačkám. Na patách stoupaček jsou uzávěry a vypouštění. Ze stoupaček jsou přípojkami napojena 
otopná tělesa ocelová článková a registry z hladkých a žebrových trubek. Tělesa jsou na přívodu 
osazena radiátorovými kohouty, na zpátečce šroubením. Rozvody jsou provedeny z ocelových trubek. 
Systém je na nejvyšších místech odvzdušněn odvzdušňovacími ventily na tělesech, vypouštění je 
zajištěno vypouštěcími kohouty v nejnižších místech. Ležatý rozvod je zaizolován minerální plstí 
s povrchovou úpravou. 

Příprava teplé vody je zajišťována zásobníkovým ohřívačem vody. 
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7) b) Popis navrženého stavu 
V objektu se provede výměna stávajících otopných těles a radiátorových ventilů a šroubení. Místo 
ocelových článkových těles jsou navržená hliníková článková tělesa a ocelová desková tělesa. 
Z důvodu odlišné připojovací rozteče navržených ocelových deskových těles a stávajících ocelových 
článkových těles se provede převaření přípojek. Na patách stoupaček se provede výměna uzávěrů a 
vypouštění. Tato část PD řeší modernizaci otopné soustavy po patu topných větví napojených k 
rozdělovači. Rekonstrukce kotelny a strojovny je řešena jinou PD. 

7) c) Demontáže a bourání 
� Demontují se stávající ocelová článková tělesa včetně radiátorových ventilů a šroubení. 
� Tam kde jsou navržená otopná tělesa ocelová desková bude nutno upravit připojovací rozteč 

převařením přípojky. 
� Demontovaný kovový odpad bude z místa stavby likvidován vlastními silami. 

S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. Původce odpadu (prováděcí firma) je povinen chovat se dle § 16, zákona 
185/2001 Sb., který ukládá jeho povinnosti při nakládání s odpady. 

Vzniklý odpad bude tříděn a předán osobě oprávněné k nakládání s odpady. O vzniku a způsobu 
nakládání s odpady povede dodavatel prací evidenci dle vyhl.č. 383/2001 Sb. a předloží ji u 
kolaudace. 

Při realizaci stavby vzniknou odpady zařazené dle katalogu odpadů, vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. do 
těchto skupin a kategorií: 

Kategorie: 

ostatní: 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 0106 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
17 04 05 Železo a ocel 

nebezpečný: 
- 

7) d) Rozvodné potrubí 
Z důvodu rozdílných roztečí připojení u navržených ocelových deskových těles a stávajících 
ocelových článkových těles se provedou úpravy přípojek k otopným tělesům. Navržená Al tělesa 
článková mají rozteče připojení shodné s původními tělesy. 

Rozvodné potrubí je navrženo z ocelových závitových trubek bezešvých běžných. 

7) e) Armatury 
Stávající přímé radiátorové kohouty budou nahrazeny přímými termostatickými ventily 
kvs = 0,65 m3/h. Navržené ventily jsou s nastavitelnými ventilovými kuželkami. Stávající radiátorová 
šroubení se nahradí regulačním šroubením kvs = 1,7 m3/h. Navržená šroubení umožňují uzavření, 
vypouštění, napouštění a demontáž těles bez vypouštění soustavy. Stupeň přednastavení ventilů a 
šroubení pro jednotlivá otopná tělesa je uvedený ve výkresové části a bude proveden po 
proplachu otopné soustavy před topnou zkouškou. 

Ventily budou opatřeny termostatickou hlavicí s kapalinovým čidlem. Tato hlavice musí být 
namontována vždy vodorovně. Z důvodu nevhodného snímání teploty interiéru termostatickými 
hlavicemi umístěnými v zákrytech otopných těles je vhodné opatřit zakryté ventily 
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termostatickými hlavicemi s dálkovými čidly. Ve výpisu materiálu není uvedeno – nutno zvážit 
při montáži. 

7) f) Otopná t ělesa 
Bude provedena výměna stávajících otopných těles ocelových článkových za nová hliníková článková 
tělesa a ocelová desková tělesa v provedení klasik. Hliníková článková tělesa a ocelová desková tělesa 
budou uchycena na stavební konstrukce dodávanými konzolami. Stávající trubkové registry budou 
ponechány. 

Z provozních důvodů investor požaduje hliníková tělesa tlakově litá ze Siluminia AlSi12Cu2 
nikoliv hliníková t ělesa svařovaná. 

Hliníková tělesa jsou navržena článková, tlakově litá ze Siluminia v provedení se zaoblenou horní 
částí, která splňuje bezpečnostní kriteria pro umístění v místnostech se zvýšeným nebezpečím úrazu, 
zejména v předškolních a školních zařízeních. Tato tělesa je možné instalovat bez nutnosti osazování 
krytů. Hliníkový profil otopného článku je bez ocelové trubičky. Při volbě těchto otopných těles není 
potřeba přidávat do topného systému inhibitor koroze na hliník. Hliníková článková tělesa jsou 
navržena z důvodu omezení svářečských prací v zařízeném interiéru. Svářečské práce na přípojkách 
jsou nutné při úpravě roztečí přípojek pouze v případě záměny za ocelová desková tělesa. 

7) g) Regulace 
Stupeň přednastavení radiátorových ventilů a šroubení bude nastaven dle provedeného výpočtu a 
výkresové části PD. V průběhu topné zkoušky se provede jemné doregulování systému dle skutečného 
provozního stavu a potřeby investora. 

7) h) Nátěry 
Poškozené nátěry ocelového potrubí přípojek k otopným tělesům se opraví emailovým nátěrem. 

8) bilance energií, médií a pot řebných hmot 
Není řešeno. 

9) Zásady ochrany zdraví, bezpe čnosti práce p ři provozu za řízení 
Při provádění veškerých stavebních a montážních prací je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména se zákonem 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany při práci a jeho prováděcími 
předpisy, resp. nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

10) ochrana životního prost ředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opat ření 
Během provádění stavby je nutno omezit obtěžování okolí nadměrným hlukem, vibracemi a prachem. 
Práce provádět mimo dobu nočního klidu. 

11) požadavky na postup realiza čních prací a podmínky projektanta pro realizaci 
díla, jeho uvedení do provozu a provozování b ěhem životnosti stavby 

Ve výpočtech projektové dokumentace je uvažováno s výrobky, které mají specifické technické 
vlastnosti nutné pro navržení topné soustavy. Nevylučuje se použití obdobných výrobků jiných 
firem, které ale mohou mít jiné technické vlastnosti. V tomto případě je proto nutné požádat 
projektanta o přepočet! 

Po montáži bude celá soustava řádně odzkoušena dle ČSN 06 0310 za přítomnosti investora a 
uživatele. O veškerých zkouškách a přejímkách budou provedeny písemné zápisy ve smyslu 
ČSN 06 0310. Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších 
provozních přestávek a v jejím průběhu budou navozeny veškeré provozní stavy. U menších zařízení 
je dovoleno topnou zkoušku zkrátit (nejméně 24 hodin). 
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Zařízení je navrženo jako plně automatické, obsluha bude pouze občasná a omezí se na vizuální 
kontrolu tlaku vody v systému a správné funkce jednotlivých zařízení. Údržbu na zařízení je nutno 
svěřit odborně způsobilé firmě. 

UPOZORNĚNÍ: Při uvedení do provozu je nutno provést topnou zkoušku systému s nastavením 
jmenovitých hodnot a ověření správné funkce všech otopných ploch a těles a případně doregulovat. 

B. Výkresová část 
Viz příloha. 

C. Seznam stroj ů a zařízení a technické specifikace 

a) Nominál otopné soustavy 
Venkovní teplota: ....................................................................................... - 15 °C 
Tepelný spád: .......................................................................................... 50/40 °C 

Větev UT, sál přední 
Instalovaný výkon: ....................................................................................11,0 kW 
Hmotnostní průtok:..................................................................................... 950 kg/hod 
Tlaková ztráta větve ÚT:......................................................................... 5 610 Pa 

Větev UT, sál zadní 
Instalovaný výkon: ....................................................................................10,2 kW 
Hmotnostní průtok:..................................................................................... 880 kg/hod 
Tlaková ztráta větve ÚT:......................................................................... 5 250 Pa 

Větev UT, OÚ + předsálí 
Instalovaný výkon: ....................................................................................13,2 kW 
Hmotnostní průtok:.................................................................................. 1 140 kg/hod 
Tlaková ztráta větve ÚT:......................................................................... 4 730 Pa 

Větev UT, DS 
Instalovaný výkon: ....................................................................................14,8 kW 
Hmotnostní průtok:.................................................................................. 1 275 kg/hod 
Tlaková ztráta větve ÚT:......................................................................... 4 190 Pa 

Viz přiložený výpočet. 

b) Specifikace materiálu 
Upozornění: Výpis materiálu nutno brát pouze jako orientační. Přesné množství nutno určit při 
montáži. 

Popis   množství  mj 
1. Termostatická hlavice,   77 ks 
2. Přímý radiátorový ventil, DN10, kvs=0,65 m3/h  46 ks 
3. Přímý radiátorový ventil, DN15, kvs=0,65 m3/h  31 ks 
4. Šroubení radiátorové uzavírací přímé, DN10, kvs=1,7 m3/h  46 ks 
5. Šroubení radiátorové uzavírací přímé, DN15, kvs=1,7 m3/h  31 ks 
6. Ocelové trubky závitové, ⅜“ (úpravy přípojek k otopným tělesům)  4,5 m 
7. Ocelové trubky závitové, ½“ (úpravy přípojek k otopným tělesům)  1,5 m 
8. Kulový kohout, R250, ½“   10 ks 
9. Kulový kohout, R250, ¾“   16 ks 
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10. Kulový kohout, R250, 1“   6 ks 
11. Kulový kohout vypouštěcí, R608, ½“  30 ks 
12. Ocelové těleso,žebříkové,  KRC 1220.750 1 ks 
13. Ocelové deskové těleso, klasické,  10-090070-50 4 ks 
14. Ocelové deskové těleso, klasické,  10-090080-50 1 ks 
15. Ocelové deskové těleso, klasické,  22-090050-50 3 ks 
16. Ocelové deskové těleso, klasické,  22-090070-50 1 ks 
17. Ocelové deskové těleso, klasické,  22-090080-50 2 ks 
18. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 v provedení se zaoblenou horní částí O 504 9016 1 ks 
19. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 v provedení se zaoblenou horní částí O 506 9016 3 ks 
20. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 v provedení se zaoblenou horní částí O 508 9016 3 ks 
21. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 v provedení se zaoblenou horní částí O 510 9016 7 ks 
22. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 v provedení se zaoblenou horní částí O 512 9016 7 ks 
23. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 v provedení se zaoblenou horní částí O 514 9016 14 ks 
24. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 v provedení se zaoblenou horní částí O 516 9016 8 ks 
25. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 v provedení se zaoblenou horní částí O 518 9016 1 ks 
26. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 v provedení se zaoblenou horní částí O 520 9016 9 ks 
27. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 v provedení se zaoblenou horní částí O 524 9016 1 ks 
28. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 G 1003 9010 1 ks 
29. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 G 1006 9010 1 ks 
30. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 G 1009 9010 1 ks 
31. Al čl. těleso, tlakově lité AlSi12Cu2 G 1016 9010 1 ks 
32. Ostatní montážní materiál –kotvící materiál, instalační materiál apod. dle situace na stavbě 


