
Vytápění a vzduchotechnika  výběr dodavatele 

 

březen 2015     1 z 4            
 

 
 
 
A K C E :  NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE SO 01 OBJEKT Š ATEN 
M Í S T O : SK Sokol Olbramice, parc. č. 1267, 607, 608 
INVESTOR       : Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice  
PROJEKT  : D.1.4.2- Vytáp ění a VZT 
STUPEŇ PD : dokumentace pro výběr dodavatele stavby 
 
HLAVNÍ  
PROJEKTANT : kedDesign,  
  Ing. arch. Lukáš Krekáň 
  Tel. 606 82 75 47 
  ČKA: 04194, IČ: 73180980 
 
PROJEKTANT ZTI : Ing. Robert Kocián 
 Na Pomezí 43, Opava 
 IČO 76594459 
 tel. 725 049 159,  robert@atriaopava.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
D.1.4.2.-01 TECHNICKÁ  ZPRÁVA  ÚT A VZT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



Vytápění a vzduchotechnika  výběr dodavatele 

 

březen 2015     2 z 4            
 

A. Vytáp ění 
 

Úvod  
Předmětem projektu v profesi vytápění je zajištění tepelné energie pro ústřední vytápění a ohřev TV pro 
zázemí SK Sokol  Olbramice 
Výchozím podkladem pro zpracování projektu byly jednotlivé požadavky investora a dokumentace 
architektonicko-stavební části objektu zpracovanou Ing. arch. Lukášem Krekáněm. Objekt je umístěn 
v teplotní oblasti s teplotou -12°C. 
Celý projekt vytápění je navržen dle platných norem a vyhlášek vztahujících se k této problematice.  
 
 
Potřeba tepla  
 
Tepelná ztráta objektu celkem 12,13 kW 
Roční potřeba energie na vytápění 89,8 GJ/rok….24,9 mWh/rok  
 
Popis objektu:  
Objekt je nepodsklepený a má 2 nadzemní podlaží. V 2.NP je klubovna se soc. zázemím, v 1.NP jsou šatny 
a sprchy pro sportovce, dále tam jsou záchody pro diváky a občerstvení. Vytápění bude deskovými 
otopnými radiátory. Návrh a rozvody topení viz. výkresová dokumentace.   
Teploty v jednotlivých místnostech jsou uvedeny ve výkrese půdorysu. 
 
Tepelné ztráty objektu:  

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12 831 s ohledem na platnost ČSN 730540 1-4 Tepelná 
ochrana budov a dle ČSN 060310 Ústřední vytápění-projektování a montáž. Výpočet byl proveden ručně a 
je uveden v příloze č.1 – Výpočet tepelných ztrát. 

 
Vypočtená tepelná ztráta je 12,13 kW.  

Zásobování teplou vodou  
Pro ohřev teplé vody pro soc. zázemí a sprchy je navrženy nepřímoohřívaný stacionární zásobník o objemu 
400 litrů. Zásobník lze doplnit elekrickým dohřevem. Tento zásobník bude umístěn  v 2.NP a  bude 
přístupné z místnosti č.2.02 a 2.05. 
 
Popis otopné soustavy:  
Kondenzační plynový kotel: 
Výkon kotle 50kW. 
Kotel je v provedení TURBO (spot řebič typu C) . Vytápění je navrženo teplovodní s teplotním spádem 
70°/55°. Odkouření kotle bude provedeno koaxiální potrubím, které se vyvede nad střechu objektu. Kotel 
bude napojen na ekvitermní regulaci, která bude regulovat teploty v jednotlivých místnostech. Regulaci 
vytápění provede dodavatelská firma topení. Napojení kotle na plynoinstalaci bude provedeno novým 
rozvodem. Před kotel umístit uzavírací armaturu.  

 
Odkouření: 

Plynový kondenzační kotel je odkouřen koaxiálním odkouřením, které se vyvede nad střechu 
objektu. Napojení odkouření se provede dle technických a montážních návodů výrobce. 

 
Expanzní nádoba 
Je navržená expanzní nádoba do systému topení o objemu 50 litrů. 
 
Otopná tělesa: 

Otopná tělesa jsou navržena v modelu VK. Jedná se o deskové otopné tělesa v provedení VENTIL 
KOMPAKT, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní 
strany jsou připraveny dvě horní a dolní příchytky. Na otopných tělesech budou osazeny termostatické 
hlavice. 

Potrubí otopné soustavy: 
Otopná soustava je navržena klasicky jako dvoutrubková se spodním připojením k radiátorům. Celý 

rozvod potrubí je navržen z měděných trubek pájených natvrdo. Rozvody potrubí jsou převážně umístěné 
v podlaze v tep. Izolaci nebo popř. po zdech cca 10cm nad podlahou. Potrubí umístěné ve zdech je třeba 
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chránit před neúmyslným poškozením hřebíkem nebo provrtáním například ocelovým úhelníkem. Montáž 
dle návodu výrobce potrubí. Napojení otopných t ěles bude ze zdí, ne z podlahy. 
 Po montáží ústředního vytápění bude provedena tlaková zkouška, potom se potrubí zaizoluje izolací 
z polyetylénu o tl.10mm. Uloženo musí být tak, aby byla umožněna samotná dilatace potrubí. 

 
NUTNO DODRŽET TECHNICKÉ PODKLADY VÝROBCE (DODAVATELSKÉ FIRMY)!! 
 
Závěr:  

Při montáži je třeba dbát na bezpečnostní opatření při svařování a dále je nutné postupovat s 
ohledem na bezpečnost práce a dodržení všech platných norem a vyhlášek. Provedení místnosti s  kotlem 
musí zabezpečit úroveň minimálně citovaných norem a vyhlášek.  
Navrhované výrobky mají platné atesty popř. doklady o shodě, které je dodavatel povinen doložit ke 
kolaudaci. Ostatní podrobnosti viz výkresová dokumentace.  

Všechny změny oproti projektu je třeba konzultovat s projektantem a zástupcem investora. 
Dodavatel je povinen ve smyslu požadavků na vodu ve vytápěcím systému vykonat před uvedením systému 
do provozu, její vstupní chemickou úpravu, o čemž vyhotoví dodavatelská firma záznam.  
Povinností GD bude odevzdání dokladové části k dodaným zařízením, včetně revizních zpráv a zkoušek.  
 
 

B. Vzduchotechnika  
 
Popis:  
Objektu jsou navrženy 4 VZT sestavy. 
VZT 1: se nachází v 2.NP a slouží k odvádění vzduchu ze soc. zázemí klubovny. Je navrženo 5 ventilátorů. 
V každé místnosti je navržen malý axiální ventilátor 200 m3/h umístěný v podhledu s integrovanou zpětnou 
klapkou. Odvod vzduchu je do společného flexi potrubí DN127 s tep. Izolací. Potrubí je vedeno nad 
podhledem a je řádně kotvené ke konstrukci krovu. Stoupací potrubí je navrženo z potrubí pevného DN 150 
+ 40 mm tep. Izolace, které je vevedeno nad střechu a tam je ukončeno samotahovou větrací hlavicí. Přívod 
čerstvého vzduchu je větrací mřížkou ve dveřích. 
 
VZT 2: se nachází v 1.NP a slouží k odvádění vzduchu ze soc. zázemí (WC) sportovců a ze sprchy 
domácích. Jsou navrženy 3 ventilátory. V každé místnosti je navržen malý axiální ventilátor 200 m3/h 
umístěný v podhledu s integrovanou zpětnou klapkou. Odvod vzduchu je do společného flexi potrubí DN 
127 s tep. Izolací. Potrubí je vedeno nad podhledem a je řádně kotvené ke stropní konstrukci. Potrubí je 
vyvedeno přes stěnu do exteriéru. Potrubí je ukončené plastovou větrací mřížkou. Přívod čerstvého vzduchu 
je větrací mřížkou ve dveřích a větráním oknem. 
 
VZT 3: se nachází v 1.NP a slouží k odvádění vzduchu ze soc. zázemí pro diváky a obsluhy občerstvení. Je 
navrženo 6 ventilátorů. V každé místnosti je navržen malý axiální ventilátor 200 m3/h umístěný 
pod podhledu s integrovanou zpětnou klapkou. Odvod vzduchu je do společného potrubí pevného DN125. 
Potrubí je vedeno pod podhledem a je řádně kotvené ke konstrukci stropu (podhledu). Stoupací potrubí je 
navrženo z potrubí pevného DN 150 + 40 mm tep. Izolace, které je vevedeno skrz 2.NP nad střechu a tam 
je ukončeno samotahovou větrací hlavicí. Přívod čerstvého vzduchu je větrací mřížkou ve dveřích (WC ženy 
a větracími otvory ve fasádě. 
 
VZT 4: se nachází v 1.NP a slouží k odvádění vzduchu ze sprch hostů. Je navržen malý axiální ventilátor 
200 m3/h umístěný v podhledu s integrovanou zpětnou klapkou. Odvod vzduchu je do potrubí pevného 
DN125. Potrubí je vedeno nad podhledem a je řádně kotvené ke stropní konstrukci. Potrubí je vyvedeno 
přes stěnu do exteriéru. Potrubí je ukončené plastovou větrací mřížkou. Přívod čerstvého vzduchu je větrací 
mřížkou ve dveřích a větráním oknem. 
 
 
 
 
V Opavě, březen 2015        Ing. Robert Kocián 
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Příloha č.1 
 
 Název objektu :  SK Sokol Olbramice 
 Zpracovatel :  Kocián 
 Datum :  13.10.2014 
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        19.1 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       131.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        57.0 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       710.0 m3 
  

  
 
 
 
ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytáp ěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk .  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  

  1/ 101   Chodba        15.0       7.1     18.5        465    3.8%   15.48 
  1/ 102   Šatna domác   22.0      24.1     62.7       2113   17.4%   57.11 
  1/ 103   Sprchy        24.0       6.7     17.4        566    4.7%   14.51 
  1/ 104  N - WC         15.0       1.0      2.6         41    0.3%    1.38 
  1/ 105   Šatna hosté   22.0      14.3     37.2       1398   11.5%   37.77 
  1/ 106   Šatna rozho   22.0       9.7     25.2        617    5.1%   16.67 
  1/ 107   Sprchy        24.0       4.6     12.0        453    3.7%   11.61 
  1/ 108  N - WC+úklid   15.0       2.7      7.0         76    0.6%    2.54 
  1/ 109   Čistý sklad   15.0       3.8      9.9        139    1.1%    4.63 
  1/ 110   Špinavý skl   15.0       8.0     20.8        298    2.5%    9.93 
  1/ 111   Výčep         20.0       8.8     22.9        798    6.6%   22.81 
  1/ 112   WC muži veř   15.0       5.4     14.2        427    3.5%   14.24 
  1/ 113   WC ženy veř   15.0       4.1     10.7        301    2.5%   10.04 
  1/ 114   Předsíňka     15.0       2.0      5.1         57    0.5%    1.91 
  1/ 115   WC            15.0       1.0      2.6         60    0.5%    1.98 
           
  2/ 201   Vstupní hal   15.0       7.8     26.5        400    3.3%   13.34 
  2/ 202   WC muži       15.0       8.0     32.0        589    4.9%   19.62 
  2/ 203  N - Úklidová   15.0       1.9      6.0         85    0.7%    2.85 
  2/ 204   WC ženy       15.0       3.6     10.8        254    2.1%    8.45 
  2/ 205   Klubovna      20.0      56.0    186.9       2995   24.7%   85.56 
           
  

 Součet:      180.6     530.8     12131  100.0%    352.43 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    12.131 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     5.163 kW   42.6 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     6.968 kW   57.4 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


