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ÚVOD — RENOVACE PANELOV∏CH DOMŮ
Celkovÿ poèet bytå v Èeské republice je o nêco více neü 4,3 milionå.
Z tohoto poètu je asi 1,2 milionå bytå v panelovÿch domech, coü je
p§ibliünê 28 %. Protoüe tyto byty mají pomêrnê velkou kapacitu, bydlí
v nich p§ibliünê 39 % obyvatelstva. S vÿstavbou panelovÿch domå se
zaèalo po 2. svêtové válce, taküe nejstar∞í byty v têchto objektech jiü mají
padesát let. Vêt∞ina panelovÿch bytå se pak stavêla v létech 1960 aü
1990 a nutnê pot§ebují renovaci.
Tak jak vyrostly panelové domy u nás, stavêli je i jinde ve svêtê, v socialistickÿch i „západních” zemích a problémy s jejich obnovou mají v souèasné
dobê v∞ichni. Samotná panelová vÿstavba je dåsledek vÿvoje techniky,
technologií, architektury i spoleènosti a je logickÿm vyústêním prefabrikace,
která se pouüívala jiü p§ed 2. svêtovou válkou. Nevÿhodou panelové vÿstavby u nás v∞ak byla p§íli∞ná racionalizace, zjednodu∞ování a pouüívání
materiálå s krat∞í üivotností. Hlavním dåvodem byla cenová regulace, která
urèila, v jaké hodnotê se do bytå namontují nap§. kuchyºské linky anebo
bytová jádra, okna a dve§e. Na elektroinstalace se nap§íklad pouüívaly
vodièe z hliníku, coü v souèasné dobê jiü normy nedovolují, elektrické
rozvody musejí bÿt z mêdi. Rozvody v panelácích jsou také v souèasné
dobê jiü poddimenzované, protoüe obyvatelstvo pouüívá více elektrospot§ebièå, neü v minulosti.
Rozvody vody jsou èasto zkorodované. Je t§eba vymênit rozvody plynu a
také trubky úst§edního vytápêní. V dobê, kdy se paneláky stavêly, byla
cena energie velmi nízká. Nedbalo se proto na její úsporu, domy nebyly
dostateènê izolované, rozvody vytápêní se nedaly úspornê regulovat. Doba
se v∞ak zmênila a souèasnost vyüaduje budovy energeticky úsporné.
Odborníci tvrdí, üe bydlení v panelovÿch domech není nebezpeèné, ale
üe je nanejvÿ∞ nutné provést jejich renovaci. Tato renovace jiü v mnohÿch
p§ípadech zapoèala, ale chybou mnohdy je, üe její pojetí není komplexní.
Provádí se totiü èasto pouze renovace zamê§ené na úsporu energie —
zateplování obvodového zdiva, vÿmêna oken a regulace vytápêní. Je v∞ak
zapot§ebí si uvêdomit, üe jedinÿ správnÿ p§ístup je kompletní rekonstrukce,
která zahrnuje také rozvody TZB (pitná voda, vytápêní, plyn).
V na∞í p§íruèce bychom chtêli pomoci odborné ve§ejnosti p§i rekonstrukci
rozvodå TZB v panelovÿch domech mêdênÿmi trubkami. Proè právê mêË?
P§edev∞ím proto, üe je to nejmodernêj∞í, ve svêtê nejpouüívanêj∞í instalaèní
materiál, s témê§ neomezenou üivotností. Instalace je jednoduchá, rychlá a
v∞echny typy spojå (pájení, lisování) jsou èasem ovê§ené a bezpeèné.
Celkové náklady na instalaci (trubky, tvarovky, ná§adí, práce instalatéra)
nep§evy∞ují náklady p§i pouüití trubek z jinÿch materiálå. Mêdêné trubky
jsou neho§lavé, zachovávají si svåj tvar a pevnost i p§i vysokÿch teplotách,
odolávají difúzi kyslíku. MêË, jako p§írodní materiál nezatêüuje üivotní
prost§edí a je recyklovatelná.
Mêdêné trubky jsou tradièním a zároveº moderním materiálem v instalacích
TZB.
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1.
ODBORNÁ TECHNOLOGIE INSTALATÉRSK∏CH
PRACÍ VNITÏNÍCH ROZVODŮ V BUDOVÁCH
PÏI POUπITÍ MĚDĚN∏CH TRUBEK A TVAROVEK
1.1. Mêdêné trubky
Pro rozvody pitné vody, vytápêní a plynu se v oblasti technickÿch za§ízení budov mohou
pouüívat pouze mêdêné trubky, vyrobené podle ÈSN EN 1057. Jsou vyrobeny z materiálu, jehoü sloüení musí odpovídat têmto poüadavkåm: Cu+Ag; min. 99,90% a dále
0,015≤P≤0,040 %. Tato t§ída mêdi je oznaèena buË Cu-DHP nebo CW024A.
Norma ukládá, üe trubky od 10 mm do a vèetnê 54 mm pråmêru musí bÿt pråbêünê
znaèeny po jejich délce ve vzdálenostech ne vêt∞ích neü 600 mm nejménê têmito údaji:
— èíslo normy (EN 1057)
— jmenovité rozmêry p§íèného prå§ezu: vnêj∞í pråmêr x tlou∞Âka stêny
— identifikace stavu materiálu R 250 (polotvrdÿ) následující znaèkou:
— identifikaèní znaèka vÿrobce
— datum vÿroby: rok a ètvrtletí (I aü IV) nebo rok a mêsíc (1 aü 12).
Dodávají se v provedení: — mêkké (üíhané) R 220
— polotvrdé R 250
— tvrdé R 290
Trubky polotvrdé a tvrdé se nejèastêji dodávají v rovnÿch tyèích (5m), trubky mêkké
(R 220) se pak dodávají vêt∞inou ve svitcích (50 m a 25 m).
Podle typu média a provozních podmínek je dále moüné, objednat si tyto trubky
holé, nebo s izolací (PVC) proti agresivním vlivåm. Tato izolace èasto plní i funkci
ochrannou a to bêhem p§epravy a manipulace s trubkou. Pro p§ípady, kdy je
zapot§ebí, aby provozní médium bylo tepelnê izolováno (pitná voda, vytápêní, atd.)
je moüné, objednat si trubky s tepelnou izolací.
Je üádoucí, zajímat se vüdy o to, zda jde o trubky, které byly certifkovány v souladu s evropskÿmi normami. Pro instalaèní úèely je vhodné pouüít trubku se znaèkou spolku
„Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V.“, anebo zjednodu∞enou znaèku tohoto spolku. Znaèku
najdeme p§ímo na trubce. (Obr. 1., 2.)
Jakostní podmínky nêmeckého „Spolku pro kontrolu jakosti mêdênÿch trubek”
(RAL) totiü obsahují oproti normê ÈSN EN 1057 doplºující podmínky a p§edpisy
pro zkou∞ení trubek. Renomovaní vÿrobci mêdênÿch trubek a tvarovek dodají na
poüádání p§ehled svÿch vÿrobkå pro jejich nejvhodnêj∞í pouüití v jednotlivÿch
oblastech TZB. Tento p§ehled poskytují také velkoobchody. (Obr. 3.)
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Obr. 2. Zjednodu∞ená znaèka spolku
Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V.

Obr. 3. Mêdêné trubky bez izolace,
s izolací proti agresivním vlivå a s izolací
tepelnou

1.2. Tvarovky mêdênÿch trubek
Vyrábêjí se mêdêné, z èerveného bronzu, anebo mosazné. Platí zásada, üe pro spoj
mêË — mêË má bÿt tvarovka mêdêná, ale pro mêË — ocel, anebo pro mêË hliník,
má bÿt pouüita tvarovka z p§echodového kovu. Tím je èervenÿ bronz, anebo mosaz.
Pokud je nap§ u vytápêní poüadována u tvarovky barva st§íbrná, pak pro p§echod na
ocelové èásti pouüijeme mosaznou tvarovku poniklovanou a pro spojení mêË-hliník
mosaznou tvarovku kadmiovanou.
1.2.1. Tvarovky ke kapilárnímu pájení
Musejí bÿt vyrobeny a oznaèeny podle ÈSN EN 1254-1 (13 8400). Vÿbêr
tvarovek pro kapilární pájení je dostateènê ∞irokÿ, poskytnou jej na poüádání velkoob5

Obr. 4. Tvarovky ke kapilárnímu pájení

chody a také zástupci firem, které vyrábêjí tyto tvarovky. Souèasnê s nabídkou by
zákazník vüdy mêl obdrüet vyjád§ení, üe jde o tvarovky certifikované (tvarovky, u
kterÿch je prokázána shoda). (Obr. 4.)
1.2.2. Lisované tvarovky
Pro lisované tvarovky prozatím chybí norma ÈSN. P§ipravuje se norma prEN 1254
-7, která bude po dokonèení p§evzata jako ÈSN EN 1254 — 7. Vyrábêjí se prozatím podle národních norem (nap§. DVGW — VP 614) a je dåleüité, aby byly certifikovány (prokázána shoda). Také u têchto tvarovek je nabídka dostateènê ∞iroká,
p§ehled o ní poskytnou velkoobchody a vÿrobci tvarovek. (Obr. 5.)
1.3. Technologie spojování mêdênÿch trubek
P§ednostnê se pouüívají spoje nerozebíratelné a to spoje: kapilárnê pájené, sva§ované,
lisované a samosvorné. Ze spojå rozebíratelnÿch jsou to p§edev∞ím spoje závitové,
spoje s p§ítlaènÿmi krouüky a spoje p§írubové.

Obr. 5. Lisované tvarovky

1.3.1. Kapilární pájení
Pouüívá se kapilární pájení namêkko — pracovní teplota do 450 °C (vèetnê) a
kapilární pájení natvrdo — pracovní teplota nad 450 °C. O tom, jaké pájení má bÿt
pouüito, rozhodují závazné p§edpisy.
Tabulka 1. Zpåsob pájení spojå mêdênÿch trubek podle oblasti jejich pouüití
Pájenÿ spoj

Oblast pouüití
Tvrdÿ

Mêkkÿ

Zemní plyn

+

—

Tekutÿ plyn

+

—

Pitná voda
DN≤28 mm

—

+

Pitná voda
DN>28 mm

+

+

Teplovodní vytápêní

+

+

Horkovodní vytápêní nad 110 °C

+

—

Topnÿ olej

+

—

Podlahové vytápêní

+

—

Chladící za§ízení

+

—

Obr. 6. Pájení mêdênÿch trubek podlahového vytápêní

K nejdåleüitêj∞ím p§edpokladåm správnê provedeného kapilárnê pájeného spoje pat§í:
správná p§íprava spoje, zejména dåkladné oèi∞têní povrchu trubky a tvarovky, správnê
zvolené tavidlo a pájka a správná pracovní teplota. Celÿ postup p§ípravy spoje i jeho
pájení popisuje broüura HCPC „Aplikace mêdênÿch trubek p§i instalaci vytápêní a
zásobování vodou”. K oblasti pájení se pochopitelnê také vztahují závazné p§edpisy
a normy. Jsou uvedeny nap§. v technickÿch pravidlech pro instalaci vnit§ních rozvodå
plynu mêdênÿm potrubím TPG 700 01. (Obr. 6.)
1.3.2. Lisované spoje
Lisované spoje mají svoji únosnost proti axiálnímu posunutí tvarovky oproti trubce
dosaüenu zalisováním èástí tvarovky do trubky a têsnící úèinek je dosaüen zalisováním
têsnêní tvarovky ke trubce. Konstrukènê je moüno rozli∞it:
6

a) lisování ve dvou rovinách (1. tvarovka ke trubce, 2. têsnêní ke trubce)
b) lisování ve t§ech rovinách (1. tvarovka p§ed têsnêním ke trubce, 2. tvarovka za
têsnêním ke trubce, 3. têsnêní tvarovky ke trubce).
Zásadní vÿznam má správné têsnêní, které musí odpovídat typu rozvodu provozního
média. Rozli∞ení tohoto têsnêní je provedeno barevnê nap§. pro plyn barva ülutá, pro
vodu barva èerná atd.
Protoüe je zatím evropská norma ve stadiu p§ípravy, je nutno dodrüovat tento postup:
— p§esvêdèit se, zda nabízené tvarovky jsou pro poüadovanÿ úèel certifikovány,
— nechat si vy∞kolit pracovníky ∞kolícími techniky firmy, jejíü tvarovky budou pouüity,
— pouüít správné lisovací ná§adí,
— kontrolovat, zda vy∞kolení pracovníci uplatºují správnÿ postup p§ípravy a lisování
spoje. (Obr. 7., 8.)

Obr. 7. Lisování spoje

Obr. 8. Ïez lisovanÿm spojem

1.4. Instalaèní zásady
Instalaté§i, pracující s mêdênÿm potrubím musí bÿt seznámeni s instalaèními zásadami
mêdênÿch trubek. Základní poznatky poskytne broüura HCPC „Aplikace mêdênÿch
trubek p§i instalaci vytápêní a zásobování vodou”, pro oblast podlahového vytápêní
je to broüura „Cuprotherm — systém - plánování — montáü” a p§i provádêní vnit§ních
rozvodå plynu je nutno dåslednê postupovat podle TPG 700 01. Instalaèní zásady
také uvádí „P§íruèka pro projektování systémå z mêdênÿch trubek v technickÿch
za§ízeních budov”, která rovnêü pat§í do literatury HCPC. Je nanejvÿ∞ vhodné, aby
firmy nechaly svoje pracovníky pro∞kolit v montáüním kurzu „Montáü mêdênÿch
potrubí”.

1.6. Upozornêní na nêkteré dåleüité montáüní zásady
a) P§i rekonstrukci rozvodå vody, pokud jde o kombinaci materiálå, musí bÿt
zachováno po§adí: nap§ed pozinkované potrubí, pak mêdêné potrubí. Opaèná
kombinace by vedla ke korozi pozinkovaného potrubí.
b) Jde-li o cirkulaèní systém, musí bÿt celÿ tento systém pouze mêdênÿ a oh§ívaèe
musí mít oh§ívací plochu chránênu proti korozi. Uvedené údaje platí pouze pro pitnou vodu (studenou a teplou). Pro vytápêcí systémy to neplatí, zde je vodní
obsah povaüován za uklidnênÿ (odplynênÿ).
c) V rozvodech pitné vody není vhodné pouüívat üíhání trubek (vnit§ní povrch trubky
je zbyteènê tepelnê namáhán).
d) Tepelné dilatace musejí bÿt vy§e∞eny podle zásad uvedenÿch v doporuèené literatu§e. Ocelové úchytky (závêsy) musejí mít izolaèní (plastové) vloüky, aby
nedocházelo k p§ímému styku mêdi a oceli. Dilatovat lze vhodnÿm umístêním
úchytek — jejich správnou montáüní vzdáleností „A”, která §e∞í problémy tepelné
dilatace a také problémy chvêní potrubí (p§i p§íli∞ velkÿch úsecích). (Obr. 9.,
10.)

Obr. 9. Montáüní vzdálenosti „A”

A
A

1.5. Kvalifikaèní poüadavky na pracovníky, provádêjící mêdêné rozvody
Odborná kvalifikace projektantå i instalatérå má zajistit správné projektování i správnê
provedenou montáü mêdênÿch rozvodå. Je tedy zapot§ebí, aby si projektanti prostudovali doporuèenou literaturu. U instalatérå je t§eba zabezpeèit tuto kvalifikaèní úroveº:
a) Vÿuèní list + pro∞kolení z montáüe mêdênÿch rozvodå.
b) Pájeèské oprávnêní podle platnÿch norem.
c) Oprávnêní k provádêní lisovanÿch spojå.
d) Osvêdèení od ITI k montáüi plynovÿch rozvodå.
e) Pro instalace plynu musí mít firma oprávnêní k provádêní têchto rozvodå.

A

Kluzné vedeni
Pevný bod

Obr. 10. Malé rozmêry mêdênÿch
trubek umoüºují jejich vedení rohem místnosti pod krycí li∞tou
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Obr. 11. Typy kompenzátorå

Kluzné uložení

Pevný bod

Pokud mají bÿt nasazeny kompenzátory, pak je vhodné zvolit podle typu protékající
látky vhodnÿ kompenzátor ze ∞iroké nabídky velkoobchodå. Oblíbené jsou kompenzátory „Z” nebo „U”, které si måüe instalatérská firma dle známÿch zásad sama vyrobit. (Obr. 11.)
e) Prostorové uspo§ádání trubek:
— Potrubí s lehkÿm plynem naho§e, potrubí s têükÿm plynem dole.
— Potrubí s ho§lavÿmi plyny umisÂujeme nad ostatní rozvody.
— Potrubí rozvádêjící kyslík umisÂujeme nejníüe Rozvody vody umisÂujeme pod plynovody (kapající voda).
— P§i montáüi pitné vody studené a teplé vody vedeme rozvod teplé vody nad
pitnou vodou.
f) Prostupy trubek:
— P§i pokládání mimo objekt — mimo dosah spodních vod. Trubku nutno vést
v chránièce (mezera mezi povrchy min. 10 mm).
— V prostupech zdí nebo stropem chránièka — trubka musí mít moünost tepelné
dilatace.
— V prostupech nesmí bÿt spoje trubek.
g) Izolaci trubek je nutno p§i renovaci panelovÿch domå vênovat plnou pozornost (viz
vyhl. è. 151/2001 Sb). Je tomu tak také proto, üe se poèítá s jejich spoleènÿm
vedením v instalaèní ∞achtê. Je t§eba mít na z§eteli, üe zde izolujeme zejména
z têchto dåvodå:
— Studenou vodu — kvåli opocování trubek (kondenzaci) a udrüení podúrovºové
hladiny pro mnoüení legionelly.
— Teplá voda: a) sníüení tepelnÿch ztrát b) vyrovnání dilatací c) moünost provádêt
proplach systému v p§ípadê zamo§ení legionellou.
— Vytápêní — p§ívodní i vratná voda — rovnêü kvåli sníüení tepelnÿch ztrát a
vyrovnání tepelnÿch dilatací.
— V místech se zvÿ∞enÿmi nároky na izolace (vstup, p§ípadnê vnêj∞í stêny atd.)
musí bÿt k têmto zvÿ∞enÿm nárokåm p§ihlédnuto.
— Také p§ípadné vedení potrubí v agresivním prost§edí vyüaduje izolace (zde
trubky s plastovÿm povlakem).
Renomované vÿrobní firmy a také velkoobchody nabízejí dostatek kvalitních mêdênÿch
trubek s izolacemi tepelnÿmi a také s izolacemi proti agresivním vlivåm. Tyto izolace
splºují rovnêü poüadavky poüární bezpeènosti (B2).
1.7. Vybavení firmy z hlediska renovace panelovÿch domå
Renovace rozvodå TZB v panelovÿch domech nevyüaduje z hlediska instalatérské
firmy, zavedené na provádêní rozvodå mêdênÿmi trubkami üádné zvlá∞tní doplnêní
vÿbavy, protoüe jde o technologii shodnou s instalaèní technologií na jinÿch stavbách.
Pouze z pohledu stavební p§ípravy a §emeslnÿch úprav domovních prostorå a také
koneèného §e∞ení interiéru je nutná spolupráce s ostatními §emesly. Musí to bÿt podle
vybrané varianty jednotlivÿch typå rozvodå — viz kapitola 3., 4., 5.
Poznámka: Obsah v∞ech uvedenÿch odbornÿch p§íruèek vèetnê dal∞ích odbornÿch
údajå najdete na internetové adrese: www.hcpcinfo.org
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2.
RENOVACE VNITÏNÍHO VODOVODU
V PANELOV∏CH DOMECH
Úvod
Vnit§ní vodovody instalované p§i stavbê panelovÿch domå jsou dnes vêt∞inou na
konci üivotnosti. P§íèinou je koroze a inkrustace ocelového pozinkovaného potrubí,
ze kterého byly provedeny. Vymêºovat se v∞ak dnes musí i nêkteré plastové
vodovodní instalace, jeü byly na poèátku 90. let 20. století provedeny z ménê kvalitních plastovÿch trubních materiálå. Plastové potrubí bylo èasto chybnê upevºováno,
poddimenzováno a p§i montáüi nebyl brán ohled na jeho velkou tepelnou roztaünost.
2.1. Stávající stav vnit§ního vodovodu
Vnit§ní vodovod v panelovÿch domech se skládá z leüatého, stoupacího a p§ipojovacího potrubí.
2.1.1. Leüaté potrubí a vodovodní p§ípojka
Påvodní leüaté potrubí je v panelovÿch domech vedeno pod stropem nejniü∞ího
podlaüí nebo v instalaèním kanále pod domem. V místê vstupní chodby måüe bÿt
u nêkterÿch typå domå (nap§. T 06B) zakryto d§evênÿm podhledem. U domå
s instalaèním kanálem (nap§. G 57) jsou èásti leüatého potrubí (odboèky ke
stoupaèkám) vedeny také v nepråleznÿch instalaèních kanálcích umístênÿch pod
podlahou 1. nadzemního podlaüí (NP). U domå G 57 a B 60 jsou krátké úseky
potrubí uloüeny v zemi pod podlahou. V dobê vÿstavby bylo leüaté potrubí montováno na místê stejnê jako u zdênÿch domå. U domå s instalaèním kanálem se
montáü potrubí èasto provádêla p§ed zastropením instalaèního kanálu a paneláüí
domu. Materiálem vodovodních potrubí instalovanÿch p§i vÿstavbê panelovÿch
domå je pozinkovaná ocel. Trubky jsou spojeny fitinky z temperované litiny. U
pråmêrå DN 100 a vêt∞ích se trubky z dåvodu nedostatku fitinkå spojovaly také
sva§ováním. Ocelová pozinkovaná potrubí jsou dnes z dåvodu dålkové koroze a
inkrustace na konci üivotnosti.
P§i vÿmênê leüatého potrubí po roce 1990 bylo nové potrubí provádêno èasto
z plastovÿch materiálå. U têchto vymênênÿch rozvodå provedenÿch poèátkem 90.
let 20. století se setkáváme s plastovÿmi trubními materiály, které nejsou p§íli∞
vhodné pro tlak a teplotu vody ve vnit§ním vodovodu. Z dåvodu nedostateèného
sortimentu se rozvody nêkdy provádêly tak, üe påvodní ocelová pozinkovaná trubka vêt∞í svêtlosti se nahradila nêkolika plastovÿmi trubkami malé svêtlosti.
Domnênka, üe plastové potrubí måüe mít svêtlost o dimenzi niü∞í neü potrubí
ocelové vedla èasto k poddimenzování plastovÿch rozvodå, coü måüe zpåsobovat
poruchy v dodávce vody do vy∞∞ích podlaüí. Leüatá plastová potrubí jsou mnohde nedbale upevnêna (p§ivázána drátem ke starému potrubí apod.) a jsou bez
tepelné izolace. Ménê kvalitní materiál a chybné upevnêní bez ohledu na tepelnou
roztaünost a pevnost trubek je p§íèinou toho, üe nêkterá plastová potrubí jsou dnes
na konci üivotnosti.
Vodovodní p§ípojky jsou §e∞eny stejnê jako u zdênÿch domå a vyúsÂují v nejniü∞ím podlaüí v ∞achtê nebo nad podlahou, kde je umístên vodomêr. U star∞ích panelovÿch domå
bÿvá z§ízena jedna p§ípojka pro nêkolik sekcí. V p§ípadê p§ípravy teplé vody v blokové
kotelnê nebo p§edávací stanici jsou do domu p§ivedeny také p§ípojky teplé vody a cirkulace, které vnê domu procházejí pod terénem nepråleznÿm topnÿm kanálem.
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2.1.2. Stoupací a p§ipojovací potrubí
Stoupací a p§ipojovací potrubí je v panelovÿch domech vedeno p§eváünê v instalaèních ∞achtách bytovÿch jader. Jedná se o prefabrikovanou instalaci vyrobenou jako
souèást bytového jádra. P§i montáüi bytovÿch jader se stoupací potrubí pouze propojovala a p§ipojovací potrubí se montovala z nêkolika prefabrikovanÿch dílcå.
Individuálnê se provedly pouze úseky stoupaèek procházející sklepními boxy nebo
hospodá§skÿmi místnostmi v 1. NP.
Påvodním materiálem stoupacích a p§ipojovacích potrubí byla p§i stavbê panelovÿch
domå p§eváünê pozinkovaná ocel. Pro rozvody studené vody (zejména stoupací a
p§ipojovací potrubí) se nêkdy pouüívaly také ocelové asfaltované trubky. U panelovÿch domå stavênÿch koncem 80. let 20. století se pro p§ipojovací potrubí studené vody zaèal pouüívat také rozvêtvenÿ polyetylén spojovanÿ mechanickÿmi spojkami. Vÿtokové armatury se u nêkterÿch typå bytovÿch jader (nap§. B 3, B 4, B 10)
p§ipojovaly mosaznÿmi ohebnÿmi trubièkami Ø10. Dålková koroze a inkrustace je
p§íèinou krátké üivotnosti ocelovÿch pozinkovanÿch potrubí.
P§i vÿmênê potrubí provádêné po roce 1990 bylo ocelové pozinkované potrubí
èasto nahrazováno potrubím z plastå. Také u vymênênÿch stoupacích potrubí se
podobnê jako u potrubí leüatÿch setkáváme s chybnÿm upevnêním a chybnÿm §e∞ením
tepelné roztaünosti plastovÿch trubek, a to je p§íèinou krat∞í üivotnosti plastovÿch
rozvodå. Chybnê upevnêná plastová stoupací potrubí èasto klesají a deformují se.
Potrubí èasto není tepelnê izolováno.
2.2. Renovace vnit§ního vodovodu mêdênÿm potrubím
Vÿhody mêdêného potrubí jsou popsány v úvodu a v kapitole 1. P§i renovaci vodovodu v panelovÿch domech se z têchto vÿhod uplatºuje p§edev∞ím malá tepelná roztaünost mêdênÿch trubek, jejich samonosnost, snadná instalaèní technologie a vysoká
üivotnost. Malá tlou∞Âka stêny mêdênÿch trubek dává ve srovnání s trubkami plastovÿmi pro stejnou dimenzi jejich men∞í vnêj∞í pråmêr, coü umoüºuje snadné zabudování anebo zakrytí mêdêné trubky. Velmi dåleüité jsou také baktericidní vlastnosti
mêdi a to jak pro rozvody teplé, tak i studené pitné vody.
2.2.1. Stoupací potrubí
Vedení stoupacích potrubí pro byty zåstává v instalaèních ∞achtách. Pro upevnêní
stoupacích potrubí je moüné vyuüít stávající upevºovací prvky (objímky apod.)
v bytovÿch jádrech. Aby nedocházelo ke styku ocelovÿch upevºovacích prvkå s mêdênou trubkou, musí bÿt do upevºovacího prvku vloüena plastová vloüka vytvo§ená nap§.
z tenèí návlekové tepelné izolace. Z dåvodu tepelné roztaünosti postaèí u stoupaèek
do vÿ∞ky 8 podlaüí umístit doprost§ed stoupaèky pevnÿ bod (upraví se jeden stávající upevºovací prvek) a tepelnou roztaünost stoupaèky kompenzovat kompenzaèním
ramenem vytvo§enÿm volnou délkou odboèení z leüatého potrubí a délkou p§ipojovacích potrubí — postaèí to k vykrytí základní dilatace, ale je vhodné, propracovat dilataci detailnêji podle známÿch zásad. Uzávêr stoupacího potrubí musí bÿt vüdy mimo
kompenzaèní délku a musí bÿt upevnên jako pevnÿ bod. U vy∞∞ích stoupaèek se osadí
osové kompenzátory a pevnÿch bodå je více. Vüdy je nutnÿ vÿpoèet tepelné roztaünosti a délky kompenzaèního ramene. Bytové uzávêry a vodomêry je vhodné osadit
mezi dvê objímky, aby byl umoünên osovÿ posuv zpåsobenÿ tepelnou roztaüností
stoupaèky, ale p§i manipulaci nemohlo dojít k deformaci potrubí.
U panelovÿch domå, kde je ve schodi∞Âovém prostoru vedeno samostatné stoupací
potrubí pro poüární hadicové systémy, se z mêdênÿch trubek provede i toto stoupací
potrubí. Protoüe na tuto stoupaèku nejsou napojeny üádné jiné vÿtoky a voda zde
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stagnuje, osadí se u p§ipojení této stoupaèky na leüaté potrubí kromê uzávêru a
vypou∞têcího kohoutu také ochranná jednotka BA podle ÈSN EN 1717. Tato
ochranná jednotka vyüaduje odtokové potrubí, které se ukonèí buË 100 mm nad
podlahou, kde je umístêna podlahová vpust (místnost pro oh§ívaè vody, prádelna,
místnost vodovodní p§ípojky apod.), nebo 40 mm nad kalichem s vodní zápachovou
uzávêrkou mající p§ídavnou mechanickou zápachovou uzávêrku pro suchÿ stav.
2.2.2. P§ipojovací potrubí
P§ipojovací potrubí zaèíná odboèením ze stoupaèky, vede p§es bytovÿ uzávêr a
vodomêr k vÿtokovÿm armaturám a provádí se podle typu bytového jádra buË
tradièním zpåsobem (nap§. u bytovÿch jader B 2 a u p§estavênÿch bytovÿch jader),
to znamená, üe se potrubí o pot§ebném pråmêru rozvede k jednotlivÿm vÿtokovÿm
armaturám, nebo se pouüijí ohebné p§ipojovací trubièky Ø12 (nahrazující påvodní
mosazné trubièky Ø10), které se pomocí napájené koncovky s p§evleènou matkou
p§ipevní k p§ipojovacím nástavcåm nástênnÿch míchacích baterií a vÿtokovÿch ventilå
pro praèku (nap§. u bytovÿch jader B 3, B 4, B 10). Vüdy je t§eba dbát na upevnêní
nástênnÿch míchacích baterií a vÿtokovÿch ventilå ke stênê bytového jádra, coü se p§i
pouüití p§ipojovacích trubièek provede pomocí p§ipojovacích nástavcå, které u baterií
nahrazují etáüové p§ípojky a jsou ke stênê jádra p§ipevnêny pomocí pråchozí matky
s podloükou. U bytovÿch jader kde p§ipojovací trubièky Ø10 nebyly (nap§. B 2), se
pro p§ipevnêní nástênnÿch míchacích baterií pouüijí nástênky p§ipevnêné k p§edem
vyrobenému drüáku p§i∞roubovanému ke stênê jádra. Stojánkové míchací baterie jsou
upevnêny k pracovní desce kuchyºské linky nebo k armaturní desce umyvadla a
k potrubí se p§ipojí pomocí p§ípojek, jeü jsou jejich souèástí. Dále se pouüije rohovÿch
ventilå nebo prodlouüení 1/2” x 3/8” namontovanÿch do nástênek nebo p§echodek
se závitem. Rohovÿ ventil pro p§ipojení nádrükového splachovaèe na WC je moüné
osadit do instalaèní ∞achty a nádrükovÿ splachovaè p§ipojit del∞í p§ipojovací trubièkou.
2.2.3. Leüaté potrubí
Leüaté potrubí vedeme obvykle ve stávající trase pod stropem nebo podél zdí
v suterénu (instalaèním kanále). Odchylky od stávající trasy mohou bÿt dány nutností kompenzací tepelné roztaünosti nového potrubí. P§i upevºování potrubí je t§eba
dodrüet rozmístêní pevnÿch bodå, kluznÿch uloüení a kompenzaèních ramen. Pokud
se demontáü ocelového pozinkovaného potrubí provádí roz§ezáním §ezacím ho§ákem
pro acetylén a kyslík, je t§eba dbát na vÿmênu vzduchu na pracovi∞ti, zejména v instalaèním kanále, aby nedo∞lo k otravê pracovníkå jedovatÿmi plyny vznikajícími ho§ením
zinku. Nové potrubí ukládané do instalaèního kanálu musí mít nêkdy z dåvodu manipulace (p§ístup pouze otvorem 600 x 600 mm apod.) krat∞í délky neü v ostatních
p§ípadech uloüení.
2.2.4. Cirkulace teplé vody
Novÿ rozvod teplé vody od úst§edního oh§ívaèe je v panelovÿch domech §e∞en
s cirkulací. Nová cirkulace musí bÿt navrüena jako nucená s obêhovÿm èerpadlem.
Voda nesmí proudit z mêdêného do ocelového potrubí nebo do ocelového oh§ívaèe,
kterÿ nemá ochranu proti korozi. Proto je nutné vÿmênu vodovodního potrubí za
potrubí mêdêné u rozvodå teplé vody s cirkulací provést souèasnê s vÿmênou stávajícího oh§ívaèe vody. Måüe bÿt navrüen novÿ zpåsob oh§evu vody, nap§. pomocí
deskového vÿmêníku a akumulaèní nádrüe. P§i napojení panelového domu na p§ívod
teplé vody z oh§ívaèe v blokové kotelnê nebo vÿmêníkové stanici by byla nutná vÿmêna ocelovÿch oh§ívaèå slouüících obvykle pro více domå a vÿmêna ocelovÿch potrubí
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teplé vody a cirkulace vedenÿch z blokové kotelny nebo vÿmêníkové stanice do
domu. Vhodnêj∞í je oddêlení cirkulaèního potrubí vnê domu od cirkulaèního potrubí
uvnit§ domu. Teplá voda z vnêj∞í sítê potom proudí do vnit§ního vodovodu a cirkulaèní voda z vnit§ního vodovodu se vede p§es vÿmêník, kde se doh§ívá, do p§ívodního potrubí uvnit§ domu. Cirkulaèní potrubí vnêj∞í sítê je na patê domu p§ipojeno
k p§ívodnímu potrubí (zde je nutné instalovat regulaèní-∞krticí armaturu. Vÿmêník pro
doh§ev cirkulace uvnit§ domu se oh§ívá buË cirkulující vodou z vnêj∞í sítê (patent firmy
COOPTHERM), nebo topnou vodou ze soustavy úst§edního vytápêní. Oddêlení
cirkulace teplé vody uvnit§ a vnê domu umoüºuje p§esné mê§ení odebrané teplé vody
na patê domu vodomêrem.
Pro zaji∞têní správné funkce cirkulace teplé vody je nutné, aby ve v∞ech vêtvích
potrubí byly vypoètené cirkulaèní pråtoky. Proto je nutno navrhovat také regulaèní
armatury na patách stoupaèek. V souèasné dobê se jako vÿhodné ukazují termoregulaèní armatury, které upravují cirkulaèní pråtok v p§íslu∞né vêtvi cirkulaèního
potrubí na základê teploty vody v místê armatury. V bodovÿch a vêüovÿch
domech je vhodnÿ souproudÿ rozvod teplé vody a cirkulace podle Tichelmanna.
P§i návrhu rekonstrukce rozvodå teplé i studené pitné vody byly rovnêü vzaty v úvahu
konstrukèní zásady vedoucí k zamezení rozmnoüování legionell ve vodním obsahu
trubek. Zároveº je ale nutné, aby se provozovatel renovovaného vodovodu samotnÿm provozem vodovodu (nep§ipustit stagnaci vody, provádêt proplach vodovodu,
provádêt kontrolu atd.) podílel na jeho ochranê våèi legionellám. Uvedená
problematika ochrany proti legionellám je vysvêtlena v broüu§e HCPC „Novinky
v ochranê proti legionellám”.
2.2.5. Tlaková zkou∞ka
Tlaková zkou∞ka nového vnit§ního vodovodu nebo jeho novÿch èástí se provede
podle technického pravidla W 660-1 vydaného Cechem instalatérå ÈR. (V souèasné dobê se p§ipravuje zmêna ÈSN 73 6660, která bude postup tlakovÿch zkou∞ek
novê upravovat).
2.3. Tepelné izolace potrubí
Podle vyhlá∞ky MPO è. 151/2001 Sb. musí bÿt potrubí teplé vody a cirkulace
tepelnê izolováno. Také potrubí studené vody musí bÿt podle ÈSN 73 6660 tepelnê izolováno, aby nedocházelo k oteplení studené vody. Tepelná izolace potrubí pro
studenou vodu musí mít parotêsnou zábranu, aby bylo zabránêno orosování potrubí.
Vyhlá∞kou p§edepsané tlou∞Âky izolace potrubí teplé vody jsou uvedeny v tabulce 1.
Pokud nebude z prostorovÿch dåvodå v instalaèních ∞achtách moüné p§edepsanou
tlou∞Âku tepelné izolace dodrüet, musí bÿt stoupací potrubí teplé vody a cirkulace
izolováno izolací o tlou∞Âce alespoº 20 mm.
Tab. 2. Tlou∞Âky tepelné izolace potrubí pro teplou vodu podle vyhlá∞ky MPO è. 151/2001 Sb.
Jmenovitá svêtlost potrubí
DN

Nejmen∞í tlou∞Âka tepelné izolace
mm

≤ 20

20

25 aü 32

30

40 aü 100

Je rovna DN potrubí

> 100

100

U potrubí vedeného ve zdi, v prostupech stropem a v místê k§íüení s jinÿm
potrubím je moüné volit polovièní tlou∞Âku tepelné izolace.

12

U leüatého potrubí studené vody vedeného volnê pod stropem se obvykle volí tlou∞Âka
tepelné izolace 9 mm. Pokud je potrubí studené vody vedeno v instalaèní ∞achtê nebo
instalaèním kanále spoleènê s potrubím teplé vody nebo úst§edního vytápêní má bÿt
tlou∞Âka tepelné izolace nejménê 13 mm. Samostatnê vedená potrubí studené vody
v nevytápênÿch prostorech mají mít tepelnou izolaci o tlou∞Âce alespoº 4 mm.
2.4. Projektová dokumentace renovace vnit§ního vodovodu
Pro renovaci potrubí vnit§ního vodovodu je t§eba zpracovat projektovou dokumentaci, ze které musí bÿt patrné trasy potrubí v budovê, pråmêry potrubí stanovené
vÿpoètem, navrhované armatury na potrubí, a p§ípadnê sloüitêj∞í atypické detaily.
Projektová dokumentace musí nejménê obsahovat technickou zprávu, pådorysy
nejniü∞ího podlaüí a bytového jádra se zakreslením leüatého potrubí, izometrii nebo
§ez vzorového stoupacího potrubí.
2.5. P§edpisy a normy
Vyhlá∞ka MPO è. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti úèinnosti uüití
energie p§i rozvodu tepelné energie a vnit§ním rozvodu tepelné energie
ÈSN 01 3450 Vÿkresy zdravotních instalací
ÈSN 06 0320 Oh§ívání uüitkové vody. Navrhování a projektování
ÈSN 73 0873 Poüární bezpeènost staveb - Zásobování poüární vodou
ÈSN 73 6655 Vÿpoèet vnit§ních vodovodå
ÈSN EN 806-1 (73 6660) Vnit§ní vodovod pro rozvod vody urèené k lidské
spot§ebê. Èást 1: V∞eobecnê
ÈSN EN 806-2 (73 6660) Vnit§ní vodovod pro rozvod vody urèené k lidské
spot§ebê. Èást 2: Navrhování (norma bude zavedena v roce 2005)
ÈSN 73 6660 Vnit§ní vodovody
ÈSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti zneèi∞têní pitné vody ve vnit§ních
vodovodech a v∞eobecné poüadavky na za§ízení na ochranu proti zneèi∞têní zpêtnÿm
pråtokem
TPW 660-1 Tlakové zkou∞ky vnit§ních vodovodå. Cech instalatérå ÈR 2005
2.6. P§íklad projektové dokumentace
2.6.1 P§íloha è. 1/V Technická zpráva
2.6.2 P§íloha è. 2/V Pådorys suterénu
2.6.3 P§íloha è. 3/V Pådorys bytového jádra levého
2.6.4 P§íloha è. 4/V Pådorys bytového jádra pravého
2.6.5 P§íloha è. 5/V Jádro levé — izometrie
2.6.6 P§íloha è. 6/V Jádro pravé — izometrie
Poznámka:
Vÿpoèet zde není uveden. Byl proveden podle ÈSN 73 6655 „Vÿpoèet vnit§ních
vodovodå” a jeho vÿsledky jsou vyuüity v projektové dokumentaci. V dohledné dobê
bude moüno provést vÿpoèet také podle EN 806-3. (V souèasné dobê je tato
norma stále je∞tê v procesu pr806-3). P§íruèka pro projektování systémå z mêdênÿch
trubek v technickÿch za§ízeních budov (HCPC) jiü ale je zpracována v duchu
p§ipravované pr806 — 3.
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PÏÍLOHA
PÏÍLOHA È. 1/V
RENOVACE VODOVODU V PANELOVÉM BYTOVÉM DOMĚ T 06B
VYPRACOVAL: ING. JAKUB VRÁNA, ÚSTAV TZB, FAST VUT V BRNĚ

TECHNICKÁ ZPRÁVA
VNITÏNÍ VODOVOD

Úvod
Projekt §e∞í ukázku renovace vnit§ního vodovodu v panelovém bytovém domê T 06B. Jako podklad pro
vypracování slouüily stavební vÿkresy a vÿkres pådorysu ZTI 1. PP podobného domu z roku 1985.
Vnit§ní vodovod
Stávající vnit§ní vodovod byl proveden z ocelovÿch závitovÿch pozinkovanÿch trubek. Leüaté potrubí vede
pod stropem nejniü∞ího podlaüí, stoupací a p§ipojovací potrubí vedou p§eváünê v instalaèních ∞achtách
bytovÿch jader. Ve∞keré vodovodní potrubí za vodomêrem bude vymênêno.
Nové leüaté potrubí povede od vodomêrové soupravy viditelnê pod stropem suterénních chodeb a su∞áren
k jednotlivÿm stoupaèkám. Èást potrubí ve vstupní chodbê bude zakryta podhledem. Nêkteré èásti
leüatého potrubí povedou také pod stropem sklepních boxå. Leüaté potrubí bude spádováno k oh§ívaèi
vody. Kompenzace délkovÿch zmên potrubí budou §e∞eny trasou. V∞echny uzávêry budou p§ístupné z
chodeb.
Stoupací potrubí povedou v instalaèních ∞achtách bytovÿch jader. P§ipojovací potrubí povedou
v bytovÿch jádrech, pro p§ipojení nástênné míchací baterie a vÿtokového ventilu pro praèku se pouüijí
p§ipojovací trubièky Ø12 napojené pomocí p§ipájené koncovky s p§evleènou matkou na p§ipojovací nástavec baterie resp. ventilu. Stojánkové baterie v kuchyních budou p§ipojeny pomocí prodlouüení
1/2”x3/4”. Nádrükovÿ splachovaè bude napojen p§es rohovÿ ventil. Na zaèátku p§ipojovacího potrubí
pro kaüdÿ byt budou v instalaèní ∞achtê osazeny uzávêry a podruüné vodomêry DN 15 na teplou a studenou vodu. Instalaèní ∞achta je p§ístupná dví§ky z prostoru WC.
Objekt je poüárnê zabezpeèen hadicovÿmi systémy podle poüadavku projektanta poüární bezpeènosti
nap§. znaèky HASIL A 19/30 s hubicí o pråmêru 7 mm umístênÿmi na stênê v prostoru schodi∞tê.
K hadicovÿm systémåm je vedeno samostatné stoupací potrubí ve schodi∞Âovém prostoru, které je na leüaté
potrubí napojeno p§es uzávêr a ochrannou jednotku BA s integrovanÿm filtrem (nap§. Kemper Protect
BA). Od této ochranné jednotky musí bÿt vedena trubka z PP HT do vedlej∞í místnosti s oh§ívaèem
vody, kde bude ukonèena 100 mm nad podlahou (podlaha je odvodnêna vpustí).
P§íprava teplé vody
Teplá voda musí bÿt p§ipravována v oh§ívaèi, kterÿ má ochranu proti korozi, protoüe se do nêj bude vracet
voda z mêdêného cirkulaèního potrubí. Na p§ívodu studené vody do oh§ívaèe bude osazen uzávêr, zpêt14

nÿ a pojistnÿ ventil. Vÿstupní teplota teplé vody bude 55°C. Systém mê§ení a regulace bude umoüºovat
teplotní dezinfekci oh§átím vody v zásobníku na 70°C.
Rozvod teplé vody bude opat§en cirkulaèním potrubím §e∞enÿm podle Tichelmanna. Nucená cirkulace
bude zaji∞têna obêhovÿm èerpadlem navrüenÿm podle vÿpoètu cirkulace. Je nutné mít uskladnêno náhradní èerpadlo stejného typu. P§ed èerpadlem bude kromê uzávêru osazen také filtr a zpêtnÿ ventil.
Materiál a uloüení vodovodního potrubí
Leüaté, stoupací a p§ipojovací potrubí bude provedeno z mêdênÿch trubek a tvarovek.
Pro upevnêní leüatého potrubí bude pouüito ocelovÿch objímek s gumovou vloükou p§ipevnênÿch ke stávajícím závêsåm. Pro upevnêní stoupacího potrubí budou vyuüity stávající upevºovací prvky v bytovÿch
jádrech. Mezi mêdênou trubku a ocelovÿ upevºovací prvek je nutno vloüit plastovou vloüku (tenkou tepelnou izolaci apod.), aby se mêË nedotÿkala oceli. Uprost§ed kaüdé stoupaèky bude umístên pevnÿ bod
Jako armatury budou pouüity mosazné kulové kohouty (na vÿkresech oznaèeny KK) s atestem na pitnou
vodu. Voda se kulovÿmi kohouty smí uzavírat jen p§i opravách, z dåvodu omezení hydraulickÿch rázå je
nutné pomalé uzavírání a otevírání. Pro regulaci cirkulace teplé vody bude pouüito termostatickÿch regulaèních ventilå KEMPER MULTI-THERM. Pro vypou∞têní systému jsou navrüeny kulové vypou∞têcí
kohouty (na vÿkresech zkratka VKK). Jako tepelná izolace bude u potrubí teplé vody a cirkulace v instalaèních ∞achtách pouüita návleková izolace, nap§. MIRELON o tlou∞Âce 20 mm (nedostatek prostoru).
Potrubí studené vody v instalaèních ∞achtách bude izolováno návlekovou izolací s parotêsnou zábranou,
nap§. ARMAFLEX tlou∞Âky 13 mm. Leüaté potrubí teplé vody a cirkulace bude izolováno tepelnou izolací o tlou∞Âkách rovnajících se pråmêru potrubí. Pro izolaci leüatého potrubí studené vody bude pouüita
návleková izolace s parotêsnou zábranou, nap§. ARMAFLEX tlou∞Âky 9 mm.
Vnit§ní vodovod bude proveden podle ÈSN 73 6660 a tlakovê zkou∞en podle technického pravidla W
660-1 vydaného Cechem instalatérå ÈR.
Za§izovací p§edmêty a vÿtokové armatury
P§i rekonstrukci je moüné vymênit stávající vÿtokové armatury. V∞echny nástênné vÿtokové armatury musí
bÿt p§ipevnêny ke stênám bytového jádra pomocí p§ipojovacích nástavcå. Stojánkové míchací baterie musí
bÿt p§ipevnêny k pracovní desce kuchyºské linky. Smêjí bÿt pouüity jen vÿtokové armatury zaji∞têné proti
zpêtnému nasátí vody podle ÈSN EN 1717.
Poüadavky na ostatní profese
Vÿpomoc hlavní stavební vÿroby — provést a zabetonovat prostupy ve stropech instalaèních ∞achet.
Provést a opêt zapravit prostupy pro leüaté potrubí ve stênách. Elektrická instalace — p§ipojit cirkulaèní
èerpadlo teplé vody umístêné v místnosti s oh§ívaèem vody.
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PÏÍLOHA È. 5/V BYTOVÉ JÁDRO LEVÉ — IZOMETRIE
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PÏÍLOHA È. 6/V BYTOVÉ JÁDRO PRAVÉ — IZOMETRIE
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AP

22 x 1

3.
RENOVACE VYTÁPĚNÍ
3.1. Porovnání ocelovÿch a mêdênÿch trubek z hlediska vytápêcích soustav
Základní nevÿhody pouüívání ocelového potrubí v soustavách vytápêní jsou tyto:
— v p§ípadê p§ítomnosti kyslíku v topném médiu (doplºování vody do systému)
vzniká na vnit§ním povrchu trubky vnit§ní koroze.
— p§i vedení potrubí v prostorách se zvÿ∞enou vlhkostí nebo p§i nedostateèné nebo
poru∞ené ochranê vzniká vnêj∞í koroze potrubí. Je nezbytnê nutné potrubí §ádnê
chránit a to nejménê základním nátêrem, u neizolovaného potrubí i nátêrem vrchním.
— s vÿ∞e uvedenÿmi skuteènostmi souvisí i niü∞í üivotnost ocelovÿch trubek
— ocelové potrubí má vy∞∞í drsnost vnit§ních stên a to 0,2 mm (mêË 0,001-0,002
mm) a p§i soustavách pouüívajících neupravenou vodu drsnost s délkou pouüívání
roste vlivem „zaråstání” vodním kamenem. P§i vÿpoètu dimenzí se bere v úvahu
vy∞∞í drsnost stên, tlakové ztráty t§ením jsou vy∞∞í a proto se u oceli musí poèítat
s niü∞í rychlostí proudêní média. To jsou dåvody proè vychází vnit§ní pråmêry
potrubí vêt∞í neü u mêdêného potrubí.
— p§i vêt∞ích vnit§ních pråmêrech potrubí se zvy∞uje i obsah vody v soustavách a tím
vzniká poüadavek na vêt∞í objem expanzních nádob. Provoz není tak dynamickÿ
jako u maloobjemovÿch soustav a regulace je ztíüena (del∞í doba oh§evu a chladnutí vody).
— vêt∞í pråmêry potrubí podle platné vyhlá∞ky zpåsobují pot§ebu vêt∞ích tlou∞Âek
izolací potrubí.
— tlou∞Âky stêny ocelového potrubí jsou silnêj∞í a proto je potrubí têü∞í neü mêdêné.
S tím souvisí i volba typu závêså s vy∞∞í únosností.
— proti p§ípadnÿm pevnÿm èásteèkám, které se mohou ze stên ocelového potrubí
uvolºovat bêhem provozu a obíhat v soustavê spolu s topnou vodou, musí se do
systému instalovat filtry topné vody.
3.2. Popis stávajícího stavu vytápêní panelovÿch domå systému T 06B
Stávající systém úst§edního vytápêní je v popisovanÿch soustavách vytápêní panelovÿch domå T 06B teplovodní dvoutrubkovÿ se spodním rozvodem, s parametry
topné vody 90°/70°C nebo 92,5°/67,5°C, tzn. s tepelnÿm spádem 20 resp. 25 K.
Hlavní horizontální rozvody, stoupaèky a p§ípojky k otopnÿm têlesåm jsou provedeny z ocelovÿch trubek beze∞vÿch závitovÿch a hladkÿch spojovanÿch sva§ováním.
Rozvody jsou vedeny viditelnê pod stropem nejniü∞ích podlaüí a po stênách místností. Alternativnê je hlavní horizontální potrubí vedeno v technickém prostoru pod podlahou nejniü∞ího podlaüí.
Stoupaèky jsou opat§eny na patách uzavíracími armaturami a vypou∞têcími ventily.
Tam, kde do∞lo k vÿmênê uzavíracích armatur na otopnÿch têlesech, jsou na patách
stoupaèek umístêny je∞tê armatury pro vyrovnávání diferenèního tlaku.
Pro vytápêní místností jsou osazena otopná têlesa èlánková litinová nebo ocelová.
Têlesa jsou ve vêt∞inê p§ípadech na p§ívodu opat§ena termostatickÿmi ventily s termostatickÿmi hlavicemi, ojedinêle je∞tê dvouregulaèními kohouty nebo ventily.
3.3. Nové §e∞ení
Pro rekonstrukce stávajících soustav úst§edního vytápêní tak i pro návrh novÿch soustav úst§edního vytápêní se mêË måüe pouüít na ve∞keré trubní rozvody. V §e∞eném
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Obr. 12. Schéma bytové p§edávací
stanice
TPp — topná voda p§ívodní primární
TZp — topná voda vratná primární
TPs — topná voda p§ívodní sekundární
TZs — topná voda vratná sekundární
SV — studená voda
TV — teplá uüitková voda

p§íkladê byly novê vypoèteny tepelné ztráty vytápênÿch místností. Uvaüujeme, üe
souèinitelé prostupu tepla v∞ech stavebních konstrukcí odpovídají platnÿm normám
ÈSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov — èást 2 z listopadu 2002 a proto byly
za vÿchozí pouüity poüadované normové hodnoty. Dále byla na základê têchto
vÿpoètå navrüena nová otopná têlesa a to têlesa ocelová desková. Pro samotnou
rekonstrukci rozvodu vytápêcí vody jsou navrhovány dvê varianty:

90
90

500
500

SV
SV
TZs
TZs
TV
TV
TPs
TPs

310 TPp
TPp
TZp 310
TZp

3.3.1. Vyuüití påvodní koncepce rozvodu
První varianta §e∞í zámênu ve∞kerého trubního rozvodu z ocelovÿch trubek na mêdêné
trubky. Koncepce påvodního §e∞ení se nemêní. Hlavní horizontální rozvody jsou
vedeny volnê pod stropem nejniü∞ího podlaüí v prostoru sklepå a spoleènÿch místnostech. Potrubí je zavê∞eno pomocí závêsnÿch tyèí a objímek. Jak bylo uvedeno
v úvodu, ocelové èásti závêså se nesmí dotÿkat mêdêného potrubí, proto pouüijeme
pouze objímky s pryüovÿmi nebo gumovÿmi vloükami. Tepelná dilatace je §e∞ena
p§eváünê pomocí ohybovÿch kompenzátorå. Kluzné uloüení musí bÿt provedeno tak,
aby se potrubí mohlo pohybovat volnê, objímky nesmêjí bÿt utaüeny napevno. Pevné
body musí bÿt navrüeny v p§íslu∞nÿch místech, vüdy jeden pevnÿ bod mezi místy
moüného posunu — kompenzátory. Jsou pouüity polotvrdé nebo tvrdé trubky spojované pájením nebo lisováním.
Stoupaèky jsou vedeny volnê po stênách v místech påvodních rozvodå. Potrubí je ke
stênám p§ipevnêno objímkami s pryüovou nebo gumovou vloükou. I pro rozvody vertikální platí podmínky pro návrh prvkå tepelné dilatace. Pouüívají se p§eváünê osové
kompenzátory. Umístêní kompenzátorå §e∞í detailnê projektová dokumentace. Pro
rozvody jsou pouüity polotvrdé trubky spojované pájením nebo lisováním.
P§ípojky k otopnÿm têlesåm jsou vedeny volnê po stênách. Jsou pouüity mêdêné
trubky polotvrdé nebo mêkké. Pro napojení otopnÿch têles se pouüívá speciální
∞roubení vhodné pro spojení mêdêného potrubí a ocelového otopného têlesa.
Viz p§ílohy: è. 6/T
è. 7/T
3.3.2. Koncepce komplexní rekonstrukce úst§edního vytápêní
Druhá alternativa §e∞í komplexní rekonstrukci úst§edního vytápêní. Hlavní horizontální
rozvod je veden opêt pod stropem nejniü∞ího podlaüí. Poèet stoupaèek je zredukován a vedou do prostoru bytovÿch jader jednotlivÿch bytovÿch jednotek. Zde
jsou instalovány bytové p§edávací stanice. P§edpokládá se celková rekonstrukce
za§ízení, která jsou umístêna v tomto prostoru.
Bytová p§edávací stanice zaji∞Âuje individuální etáüové vytápêní, decentralizovanou
p§ípravu TUV. Vÿhodou tohoto §e∞ení je moünost regulace vytápêní podle
okamüitého poüadavku uüivatele a objektivní mê§ení spot§eby energie na vytápêní a
oh§ev TV pro kaüdou bytovou jednotku. Schéma bytové p§edávací stanice je znázornêno na obrázku. (Obr. 12.)
Podruüné horizontální rozvody v bytovÿch jednotkách jsou vedeny èásteènê pod
stropem místností a èásteènê nad podlahou pod otopnÿmi têlesy. Potrubí je
upevnêno v plastovÿch p§íchytkách a lze ho v interiéru zakrÿt soklovÿmi li∞tami. P§i
souèasné vÿmênê otopnÿch têles umoüní tato varianta pouüití otopnÿch têles p§ipojenÿch zdola.
Viz p§ílohy: è. 8/T
è. 9/T
è. 10/T
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3.4. Tepelné izolace
Kaüdÿ rozvod potrubí, kterÿ neprochází vytápênÿmi prostorami slouüícími k trvalému
pobytu lidí musí bÿt opat§en tepelnou izolací. Tlou∞Âka izolace vychází p§edev∞ím
z tepelnê-technickÿch vlastností pouüité izolace. P§íslu∞né tlou∞Âky tepelné izolace
jsou p§edepsány ve vyhl. è. 151/2001 Sb. Pro rozvody ve vnêj∞ích stênách musí
bÿt p§i návrhu p§ihlédnuto ke zvÿ∞enÿm nárokåm na tepelnou izolaci.
Velká pozornost se musí vênovat tepelné izolaci potrubí, které je vedeno v uzav§eném
prostoru ∞achty spoleènê s rozvodem studené vody. Izolace musí bÿt provedena
v dostateèné tlou∞Âce tak, aby nedocházelo k p§eh§ívání prostoru a tím i k oh§evu studené vody.
Potrubí, které je vedeno pod omítkou, musí bÿt opat§eno z dåvodu délkovÿch zmên
vlivem tepelné roztaünosti vhodnou izolací. Nesmí bÿt zaomítnuto napevno.
P§edev∞ím v okolí T-kuså a obloukå je nutné provést §ádnou izolaci, protoüe hlavnê
v têchto místech dochází v dåsledku tepelné roztaünosti k její kompenzaci.
3.5. Nátêry
Pro nátêry mêdêného potrubí se mohou pouüít barvy epoxidové nebo polyuretanové.
Zásadnê se nepouüívají vodou §editelné barvy, potrubí måüe zåstat i bez nátêru.
Stejnê tak se nemusí opat§ovat barvou potrubí izolované.
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PÏÍLOHA È. 7/T PATRO (I. VARIANTA)
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20-6090-5
PV 10/, RŠ 10
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102
20°

10-6100-6 VK
PV 10/, RŠ 10
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800
1970

10-6100-5
PV 10/, RŠ 10
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102
20°

BPS

10-6100-6 VK
PV 10/, RŠ 10
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4.
PROVEDENÍ RENOVACE PLYNOVÉ INSTALACE Z MĚDI
V PANELOVÉM DOMĚ T 06B
4.1. Technická zpráva
Projekt je proveden podle ÈSN EN 1775 a TPG 704 01, pro bytovÿ panelovÿ
objekt T06B. Vÿmêna plynové instalace je komplexní.
P§ed demontáüí plynovodå je vhodné provést revizi a servis spot§ebièå. Nevhodné
spot§ebièe, oznaèené revizí, se p§i provádêní instalaèních prací vymêní za nové.
Provádêcí firma musí mít pro dané práce p§íslu∞nÿ druh osvêdèení a oprávnêní od
Institutu technické inspekce (ITI).
a) Pro montáüe domovních plynovodå a montáüe, pop§. servis plynovÿch spot§ebièå
do 50 kW.
Vzor: Oprávnêní podle vyhl. 21/1976 Sb. a vyhl. 554/1990.... k provádêní
montáüí a oprav plynovÿch za§ízení, v rozsahu: — za§ízení pro rozvod plynå, domovní plynovody, -NTL,STL plynovody a p§ípojky pro ve§ejnou spot§ebu,
materiál: ocel, mêË, - médium zemní plyn, LPG,...
-za§ízení pro spot§ebu plynu spalováním, - spot§ebièe do 50 kW,
b) Pro montáüe kotelen:
Vzor: Oprávnêní podle vyhl. 21/1976 Sb. a vyhl. 554/1990.... k provádêní
montáüí a oprav plynovÿch za§ízení, v rozsahu: — za§ízení pro rozvod plynå, pråmyslové plynovody, -NTL, STL plynovody a p§ípojky pro ve§ejnou spot§ebu,
materiál: ocel, mêË, - médium zemní plyn, LPG,...
-za§ízení pro spot§ebu plynu spalováním, - spot§ebièe nad 50 kW, - kotle nad
50 kW.
Doporuèuje se vybrat firmu s kmenovÿmi pracovníky vy∞kolenÿmi pro dané druhy prací
s p§íslu∞nÿm osvêdèením.
Demontáüe budou provedeny postupnê po jednotlivÿch svislÿch potrubních
stoupaèkách. Spodní, leüaté rozvody budou vymênêny po jednotlivÿch vêtvích postupnê. Kaüdÿ úsek, kterÿ se bude demontovat se musí odplynit. Firma provádêjící
práce na plynovodech musí mít zpracovanÿ technologickÿ postup. P§edpokládá se
demontáü påvodní instalace roz§ezáním-rozbrou∞ením, pop§. roz§ezání §ezákem kyslíko-acetylenovÿm. V prostorách instalaèních ∞achet a jader se up§ednostºuje ruèní
zpåsob roz§ezání.
P§i demontáüi plynomêrå se vyrozumí p§íslu∞nÿ plynárenskÿ podnik, kterÿ stanoví podmínky, pop§. po∞le vlastního pracovníka, kterÿ provede odeèty mê§idel plynomêrå.
HUP umístêní hlavního uzávêru plynu stanoví TPG 704 01 v èl. 4.4
Pro typ T 06 B je navrüeno umístêní do sk§íºky na fasádu. Sk§íºka se doporuèuje
ocelová s vêtracími otvory nebo plastová s vêtracími otvory, nejmen∞í velikosti
300x300mm, hloubky cca 200mm, za podmínky èelního osazení kliky uzávêru.
Velikost sk§ínê måüe bÿt vêt∞í (vy∞∞í), tak aby potrubí p§i vstupu do budovy bylo
sk§íºkou kryto.
Technické poüadavky jsou p§edev∞ím na pouüité materiály, vÿrobky a technologie,
které musí splºovat poüadavky bezpeènosti a spolehlivosti.
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Obr. 13. Lisovací tvarovky na plynn

Materiál: Pouüijí se trubky dle ÈSN EN 1057, tvarovky pro kapilární pájení dle
ÈSN EN 1254 -1. Mohou bÿt také pouüity tvarovky lisované, certifikované pro
rozvody plynu. (Obr. 13.)
Trubní rozvod plynu: Je navrüen z trubek mêdênÿch, podle normy EN 1057. P§ípadné vedení vnê budov nebo v zemi se navrhuje z mêdênÿch trubek s plastovÿm oplá∞têním.
Ve∞keré spoje jsou nerozebíratelné vyjma p§ipojení spot§ebièå a armatur. Trubky jsou
spojované tvrdÿm pájením nebo lisováním dle TPG 700 01. Práce mohou provádêt
pouze pracovníci s p§íslu∞nÿm oprávnêním. Rozebíratelné spoje musí bÿt p§ístupné.
Vedení potrubí je navrüeno na stejnÿch konzolách jako ostatní rozvody v objektu.
Uspo§ádání potrubí musí bÿt p§ehledné, tak aby bylo moüno je od sebe, podle zpåsobu urèení, snadno rozeznat. Vzdálenost plynového potrubí od vodoinstalace se
doporuèuje vêt∞í, neü stanoví poüadavky TPG 704 01 (20mm).
Plynovod musí bÿt spojen el. s ochrannou soustavu budovy a nesmí slouüit jako nosná
konstrukce pro jiná vedení.
Uchycení plynovodu je objímkami nebo na konzolách s upevºovacími t§mínky.
Vzdálenosti podpêr jsou dány technologickÿm p§edpisem (nap§. pro 35x1,5 je
vzdál. cca 2m). Sklon plynovodu je 0,005m k HUP a v bytech ke spot§ebièi.
Plynomêry jsou na úrovní spot§ebièe. Ve∞keré úchyty musí mít plastové vloüky proti
elektrochemické korozi mezi trubkou a úchytem.
Znaèení plynovodu je provedeno ochrannou lakovou barvou. Ta nemusí bÿt v celém
rozsahu plochy potrubí, ale nap§. ülutÿmi pruhy p§íènê k ose potrubí po vzdálenostech cca 3m.
Uzávêry na plynovodu jsou navrüeny vesmês jako kulové kohouty. Jsou umístêny
p§ed svislÿmi (stoupacími) potrubími KK DN 32. Jejich umístêní je ve spoleènÿch,
tedy p§ístupnÿch prostorách.
Dal∞í uzávêry jsou p§ed plynomêry, opêt kulové kohouty KK DN 25, p§ed spot§ebièi
(plynovÿ sporák) jsou pouüity kulové kohouty KK DN 15.
P§ipojení spot§ebièe — plynového sporáku nebo varné desky - je provedeno pevnÿm
p§ipojením nebo pruünê plynovou hadicí DN 15.
Umístêní spot§ebièe je v påvodním místê v kuchyni. Kulovÿ kohout (viz uzávêry na
plynovodu) p§ed spot§ebièem musí bÿt umístên tak, aby byl p§ístupnÿ, (vedle
sporáku nad úrovní kuchyºské linky, na boku vedle sporáku). Potrubí p§ed kohoutem
musí bÿt uchyceno objímkou.
Kuchynê zpravidla vyhovují svÿm prostorem a vêtráním souèasné TPG 704 01, ale
jen za p§edpokladu, üe v oknê pop§. balkonovÿch dve§ích není têsnêní.
Provedení plynového za§ízení je podle ÈSN EN 1775, TPG 704 01 a TPG
700 01.
Vedení plynovodu je podle ÈSN EN 1775 a TPG 704 01. Je snahou projektu vést rozvod plynu spoleènÿmi prostorami, tak aby plynové za§ízení bylo v max.
mí§e kontrolovatelné. Kohouty p§ed svislÿmi plynovody musí bÿt umístêny ve
spoleènÿch prostorách.
U svislÿch rozvodå je volena påvodní trasa, t. zn. vedení bytovÿmi jádry. Vedení
chodbami vè. umístêní plynomêrå v jednotlivÿch podlaüích není vhodné a není v
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souladu s protipoüárními p§edpisy. Proto je rekonstruovanÿ rozvod uloüen do linie
påvodního rozvodu.
Provedení leüatého rozvodu zaruèuje svÿm tvarem vy§e∞ení tepelnÿch dilatací. Stejnê
je tomu u odboèek k plynomêråm. Ve ètvrtém nadzemním podlaüí se provede ohybovÿ kompenzátor U, dle zásad montáüní technologie mêdêného potrubí.
Prostupy plynového potrubí skrze panely jsou provedeny v chránièkách. Chránièky
mezi patry jsou mezi potrubím têsnêny neho§lavou pênou nebo neho§lavÿm silikonem.
Umístêní plynomêrå: P§i rekonstrukci se plynomêry ponechávají na påvodních
místech. Ve vêt∞inê panelovÿch obytnÿch domå je umístêní plynomêrå mimo instalaèní
∞achty z pohledu protipoüárních p§edpiså problematické. Vzhledem k protipoüárním
stropåm v instalaèních ∞achtách je moüné provést vêtrání tohoto uzav§eného prostoru
v kaüdém bytê u podlahy a pod stropem do kuchynê nebo nejlépe do místnosti WC,
pokud je tato p§ímo odvêtraná do venkovního prostoru. Velikost volného otvoru s
m§íükou by mêla bÿt cca 75cm2.
U niü∞ích domå cca 2 aü 4 nadzemní podlaüí (NZP) je moüné plynomêry umístit
ve vêtrané místnosti v suterénu a potrubí pråmêru 22x1mm vést spoleènÿmi prostorami do jednotlivÿch bytå.
Velikost plynomêru se odvíjí od maximální spot§eby spot§ebièe. V daném p§íkladu je
pouze spot§eba plynovÿm sporákem. Je uvaüována cca 1,1aü 1,2m3/h. Postaèuje
plynomêr 2m3/h. Nejroz∞í§enêj∞ím je pouüití plynomêru G4. P§ed plynomêrem bude
umístên KK DN 25.
Zkou∞ení a uvádêní odbêrnÿch plynovÿch za§ízení (OPZ) do provozu.
Zkou∞ky nového a rekonstruovaného plynovodu zaji∞Âuje oprávnêná dodavatelská firma
pracovníky, kte§í mají odbornou zpåsobilost definovanou p§edpisem ÈÚBP è. 85 z
roku 1978. Úèelem zkou∞ek je prokázat têsnost a provozuschopnost plynovodu p§ed
jeho uvedením do provozu. Zkou∞ky se provádêjí podle TPG 704 01 a dêlí se na:
a) zkou∞ka pevnosti (6.1.2),
b) zkou∞ka têsnosti (6.1.3),
c) zkou∞ka provozuschopnosti plynovodu (6.3.2) — zkou∞ky p§i vpu∞têní plynu.
Zkou∞ky se provádêjí:
a) u novê vybudovaného plynovodu,
b) po jakémkoliv zásahu na plynovodu (s vÿjimkou vÿmêny domovních a plynomêrnÿch regulátorå), p§i nêmü dochází k naru∞ení jeho têsnosti.
c) u rekonstruovaného nebo prodluüovaného spot§ebního rozvodu, pokud délka
rekonstruované nebo prodluüované èásti p§esáhne 3m,
d) p§ed uvedením stávajícího plynovodu do provozu, kterÿ byl déle neü 6 mêsícå
mimo provoz
e) u dodateènê utêsºovaného plynovodu,
f) v p§ípadê odåvodnêného podez§ení na poru∞ení têsnosti plynovodu.
O úspê∞nÿch zkou∞kách, provedenÿch podle metodiky uvedené v TPG 704 O1,
udêlá revizní technik, kterÿ zkou∞ku provedl, zápis.
P§ipojování OPZ a jejich uvádêní do provozu §e∞í TPG 800 03. O vpu∞têní plynu
do OPZ se vyhotoví zápis.
Provoz, kontrola, opravy, údrüba a bezpeènost jsou uvedeny v TPG 704 01
Závêrem je nutno p§ipomenout, üe tento technickÿ popis je zevrubnÿ. Závaznÿm je
provedení projektu. Projektant musí provést vÿpoèet pråmêrå potrubí, vêtrání kuchyní,
provést a zohlednit dal∞í náleüitosti vyplÿvající z dané situace p§i §e∞ení plynoinstalace.
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Doporuèení:
K vÿpoètu vnit§ního rozvodu plynu mêdênÿm itrubkami je vhodné vyuüít poèítaèovÿ
program Gas Net. Vypoèítá celÿ vnit§ní rozvod plynu, vÿsledky vyjád§í v tabulkách
a v grafickém schématu. Získáme z nêj rozpis materiálu. Tento vÿpoètovÿ program je
moüno bezplatnê stáhnout na internetové adrese www.hcpcinfo.org
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ZPĚTNÝ VENTIL DN25
FILTR DN25
42X1,5
KK DN25
50X2
V4

54X2

2XVKDN15
2XKKDN40

42X1,5

OVL

22X1

54X2

VL

54X2

42X1,5

35X1,5

AP

2XVKDN15
2XKKDN40
KEMPER MULTI-THERM DN15
KKDN15

VKDN15
2XKKDN22

P3

P2

HUP KK DN50
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ŠATNA
BALKÓN
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