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Jednorázová kontrola kotl� dle vyhlášky �.276/2007 Sb.

Protokol �. 2009-005

Objekt

Vlastník nebo provozovatel�.

Adresa
Celková podlahová plocha 1 373 m2

Vytáp�ná podlahová plocha 1 133 m2

Stá�í budovy druhá polovina minulého století  (rekonstrukce 5.NP z roku 1997)

Nadmo�ská výška 505 m n. m.
Projektová venkovní teplota (oC) -15
Charakter užívání budovy bytový d�m
Výška budovy 18,5 m
Typ tepelné izolace budovy kontaktní zateplovací systém tl. 160 mm, schodišt� 80 mm
Stav tepelné izolace budovy bez vn�jších vad
Seznam vytáp�ných zón budova tvo�í jednu topnou zónu

�asový rozvrh obsazenosti celodenn�

Datum instalace systému vytáp�ní/stá�í 
kotl�

topné rozvody jsou mimo 5.NP p�vodní, 5.NP �ást rozvodu je z roku 
1997; stá�í kotl� 16 let

Projekt systému vytáp�ní není k dispozici

Funk�ní schéma kotelny zjednodušené schéma zapojení kotelny je k dispozici v koteln� jako 
sou�ást místního provozního �ádu

Typ regula�ního systému

výstup topné vody z kotl� je �ízen na konstantní teplotu pomocí 
kotlových termostat�, které ru�n� nastavuje obsluha kotelny dle denní 
pot�eby; jedna nesm�šovaná topná v�tevje �ízena z automatiy kotle K1, 
který je �ídícím kotlem a �ídí výstupní teplotu kotl� a kaskádové �azení 
kotl� pomocí regulátoru POLYMAT PM 2931 (FEROMAT)

Umíst�ní hlavních komponent kotelna v�etn� všech funk�ních �ástí je umíst�na v 1.PP

Údaje o p�ipojených systémech na zdroj tepla je p�ipojeno poute vytáp�ní objektu

Celková spot�eba paliva m3/rok 10 289

Spot�eba paliva na vytáp�ní je samostatn� m��ena spot�eba tepla pro vytáp�ní, ale provozovatel 
zdroje nemá tyto údaje k dispozici

Spot�eba paliva na p�ípravu teplé vody a 
technologii -

Zpráva o jednorázové kontrole kotl s návrhy na opat�ení

Identifikace systému vytáp�ní

Spot�eba paliva
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Jednorázová kontrola kotl� dle vyhlášky �.276/2007 Sb.

Druh otopných t�les 1. až 4. NP litinová �lánková t�lesa, 5.NP ocelová desková

Typ hydraulického p�ipojení otopných t�les dvoutrubkovy protiproudý rozvod s horizontálními rozvody v 1.PP a 
vertikálními stoupa�kami

Druh individuální regulace otopných t�les termostatické ventily 
Druh zónové regulace v objektu je jedna topná zóna, žízená výstupní teplotou z kotl�
Druh centrální regulace kaskáda t�í kotl� �ízená pomocí regulátoru umíst�ném v kotli K1

Druh �asového ovládání no�ní útlum

Seznam ovládacích prvk� dostupných 
uživateli termostatické ventily v jednotlivých místnostech

Návod pro uživatele a jeho využívání v koteln� je umíst�n místní provozní �ád s dokumentací kotl� a 
ostatních provozních prvk�; chybí návod k obsluze �erpadla

Typ otopné soustavy dvoutrubková u s nuceným ob�hem

Otev�ený/uzav�ený okruh
uzav�ený otopný systém s expanzní nádobou s vakem EXPANZOMAT 
280 l;  provozní tlak 210 kPa; ostatní tlaky nejsou na manometrech 
vyzna�eny 

Seznam zón jedna vytáp�ná bytová zóna
Typ cirkulace nucená
Výkon ob�hového �erpadla (�erpadel) 350 W
Typ ob�hového �erpadla (�erpadel) V1- WILO TOP-E 40/1-10 (en.t�ída B); 

P�íznaky nevyváženosti
v soustav� nejsou instalovány žádné vyvažovací prvky, ob�hové 
�erpadlo je zna�n� p�edimenzováno a pracuje na spodní hranici 
provozovatelnosti,

Po�et instalovaných kot� 3 kotle
Celkový instalovaný jmenovitý výkon (kW) 93,8
Palivo (paliva) zemní plyn
Typ regulace výroby tepla kaskáda t�í kotl� �ízená pomocí regulátoru umíst�ném v kotli K1

Funk�ní schéma kotlového okruhu zjednodušené schéma zapojení kotelny je k dispozici v koteln� jako 
sou�ást místního provozního �ádu

Záložní tepelné zdroje -

Zp�sob p�ípravy teplé vody individuáln� v bytových jednotkách
Typ a provoz zdroje tepla -
Jmenovitý výkon zdroje tepla -
Kapacita vým�níku tepla -
Objem zásobníku -
Zp�sob regulace p�ípravy teplé vody -
Zp�sob cirkulace -
Stav izolace potrubí teplé vody -

Popis subsystému p�edávání tepla do vytáp�ného prostoru

Popis subsystému teplé vody

Popis subsystému regulace p�edávání tepla do vytáp�ného prostoru

Popis vnit�ního rozvodu tepla - otopné soustavy

Popis zdroje tepla

 strana 2



Jednorázová kontrola kotl� dle vyhlášky �.276/2007 Sb.

Kontrola provedena dne: 21.10.2009

Doporu�ené datum p�íští kontroly pro p�ípad 
nerealizace navrhovaných opat�ení:

pravidelná kontrola kotl� do 31.12.2010

Kontrolor: 
�íslo osv�d�ení o p�ezkoušení ministerstvem, jméno, 
p�íjmení, podpis

Ing.Radek Novotný osv�d�ení o p�ezkoušení ministerstvem �. 162

………………………………………………………….
Vlastník nebo provozovatel: (datum 
seznámení s kontrolou a podpis)

………………………………………………………….
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Jednorázová kontrola kotl� dle vyhlášky �.276/2007 Sb.

Protokol �. 2009-005 / K1 pol. 2

Kyslík O2 a 
p�ebytek 

vzduchu 	
CO Teplota 

spalin
Teplota 
vzduchu

Teplota 
topné vody

%, - ppm °C °C °C

14,7 198,0 81,4 19,3 51,4 provedeno pr�b�žné hodinové m��ení pomocí sestavy TESTO Emonitoring - 
okamžité hodnoty p�i náb�hu ho�áku (st�ední teplota spalin) - viz graf v p�íloze

15,2 1,0 100,4 19,7 70,1 provedeno pr�b�žné hodinové m��ení pomocí sestavy TESTO Emonitoring - 
hodnoty p�ed vypnutím ho�áku (max.teplota spalin) - viz graf. v p�íloze

Pr�m�rná hodinová ú�innost výroby tepla vyhodnocená za�ízením TESTO 
Emonitoring p�i venkovní teplot� 7°C

88,21%

Ú�innost výroby tepla, Emonitoring Ú�innost výroby tepla stanovená na základ� m��ení pomocí sestavy Teasto Emonitoring �iní 80 % p�i venkovní 
teplot� 7°C.

Referen�ní hodnota Minimání hodnota ú�innosti kotle dle vyhlášky �. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální ú�innost užití energie p�i 
výrob� elekt�iny a tepelné energie, p�íloha �. 2 = 85 %

Referen�ní hodnota Minimání hodnota ú�innosti kotle dle vyhlášky �. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální ú�innost užití energie p�i 
výrob� elekt�iny a tepelné energie, p�íloha �. 2, =  85 %

Po�et hodin provozu ho�áku - léto v letním období jsou kotle mimo provoz
FC - pr�m. zat. kotle, léto v letním období jsou kotle mimo provoz
Ú�innost výroby tepla, léto v letním období jsou kotle mimo provoz

Pgn,env - ztráta ochlazováním povrchu 
kotle 

kalkulována 4 % dle p�ílohy �.1, odst. 3, vyhlášky �.150/2001 Sb.

Po�et hodin provozu ho�áku - otopná 
sezóna není samostatn� evidováno

FC - pr�m�rné zatížení kotle, otopná 
sezóna nehodnoceno

Ú�innost výroby tepla, výpo�et Ú�innost výroby tepla stanovená na základ� okamžitého m��ení spalin, korigovaná o nep�ímé ztráty tepla - dle vyhl. �. 
150/2001 Sb., p�íloha �. 1, odst. 3 �iní 84.21 %

Údaje pro stanovení ztrát a ú�innosti kotle

Ú�innost 
spalování Podmínky

%

91,65%

80,00%

Ú�innost výroby tepla

Pch,off - ztráta ochlazováním kotle p�i 
p�erušeném provozu ho�áku

samostatn� nezjišt�no - hodnota je zahrnuta v hodinové ú�innosti výroby tepla vyhodnocené pomocí Emonitoringu

Ozna�ení ú�innosti CE neuvedeno

Výrobce a model ho�áku atmosférický jednostup�ový

Rozsah výkonu ho�áku (kW) 25,5 až 32.5 (dle se�ízení)

Typ modulace výkonu není

Maximální jmenovitý p�íkon (kW) jmenovitý p�íkon výrobce neuvádí - maximální výkon je 31,25

Minimální jmenovitý p�íkon (kW) jmenovitý p�íkon výrobce neuvádí - minimální výkon je 26,5

Datum �i rok výroby kotle 1993

Kondenza�ní/nekondenza�ní nekondenza�ní teplovodní

Typ kotle Viadrus G 25/6 �l.

Popis kotle
Základní údaje kotle – ozna�ení K1

Palivo (paliva) zemní plyn

Výrobce kotle ŽDB Bohumín
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Jednorázová kontrola kotl� dle vyhlášky �.276/2007 Sb.

Protokol �. 2009-005 / K1 pol. 2

Doporu�ujeme vyhotovit podrobné schéma zapojení kotelny a vyv�sit jej v koteln� a doplnit návody pro 
obsluhu �erpadla. Provozní denník by m�l být veden v souladu s provozním p�edpisem kotelny.  V koteln� je 
instalován m��i� spot�eby tepla, který sice není v majetku provozovatele kotelny, ale pokud by si provozovatel 
byl schopen zajistit trvalý p�ístup k vyhodnocovací jednotce m��ídla, získal by cené informace pro prb�žné 
vyhodnocování ú�innosti výroby tepla.  Zkratování topné vody p�es odstavený kotel lze  zamezit instalací 
solenoidového ventilu za na vstupu topné vody do kotl, který by se otevíral automaticky se startem kotle a 
zavíral se spožd�ním p�i vypnutí kotle. Tuto instalaci je nutné zapracovat do provozního p�edpisu kotelny. 

Doporu�ení a poradenství k vým�n� 
kotle, zm�nách otopné soustavy a 

alternativních �ešeních, návrhy 
opat�ení

Ú�innost výroby tepla v kotli je s ohledem na jeho stá�í pod referen�ní hodnotou. Z tohoto dvodu je vhodné v 
blízké budoucnosti provést vým�nu kotle, nejlépe s využitím kondenzace. Objekt byl v minulosti zateplen 
apvodní otopná soustava dává p�edpoklad k pom�rn� širokému pásmu kondenzace v prb�hu topné 
sezóny. Vým�na kotle, p�ípadn� kotl by m�la být provedena na základ� projektové dokumentace, která by 
jesn� definovala pot�ebný výkon kotl. V soustav� nejsou instalovány vyvažovací armatury pomocí, kterých 
by bylo možné vyregulovat soustavu. Ob�hové �erpadlo ÚT je zna�n� p�edimenzováno. Doporu�ujeme 
provést vým�nu �erpadel za �erpadla adekvátního výkonu. V topné vod� byl nam��en zvýšený obsah plyn 28 
ml/l což mže zpsobovat provozní problémy a hlu�nost termostatických ventil. Vhodným opat�ením je 
instalace mechanického odplyn�ní nebo instalace mobilního podtlakového odplyn�ní, které by mohlo být 
využíváno i v jiných objektech. P�i budoucích úpravách kotelny je vhodné provést p�eizolování ležatých 
rozvod.

Hodnocení stavu dokumentace kotle a 
vnit�ních rozvod� tepelné energie

Dokumentace kotle je k dispozici jako sou�ást místního provozního p�edpisu. Dokumentace vnit�ních rozvod� není k 
dispozici (mimo 5.NP). Schéma zapojení kotelny je ve zjednodušené podob� k dispozici v rámci provozního p�edpisu 
kotelny. Provozní denník není veden v souladu s provozním p�edpisem kotelny. Chybí návody pro obsluhu 
ob�hového �erpadela.

Hodnocení výsledku vizuální kontroly 
kotle a vnit�ních rozvod� tepelné 
energie

Vizuální kontrola kotle bez zjišt�ní zjevných závad a únik� teplonosného media, kotel je kompletní a pln� 
provozuschopný. Vnit�ní rozvody tepla bez zjišt�ní zjevných závad a únik� teplonosného media. Nedostate�né jsou 
izolace ležatých rozvod� ÚT.  V topné vod� byl nam��en zvýšený  obsah plyn 28 ml/l. Zp�sob zapojení kotl� 
umož�uje trvalé zkratování topné vody p�es odstavené kotele �ímž dochází k ochlazování topné vody a následnému 
necht�nému sm�šování topné vody za kotli.

Hodnocení výsledku kontroly údržby 
kotle a vnit�ních rozvod� tepelné 
energie

Hodnocení výsledku posouzení 
dimenzování kotle ve vztahu 
k pot�ebám pro vytáp�ní budovy

Hodnocení za celý zdroj tepla bylo provedeno na základ� skute�né spot�eby paliva a v soulasu s p�ílohou �. 1 vyhl. �. 
276/2007 Sb. - zjišt�ná hodnota ukazatele Lav = 0,18 . Výše hodnoty nasv�d�uje, že celkový výkon zdroje je 
p�edimenzován. Tato skute�nost je zp�sobena zateplením objektu které nastaloaž po instalaci kotl�.

Stanovená ú�innost kotle
Pro stanovení celkové ú�innosti výroby tepla bylo provedeno hodinové kontinuální m��ení pomocí za�ízení TESTO 
Emonitoring. Na základ� tohoto m��ení byla stanovena výsledná ú�innost výroby tepla v kotli na hodnotu 80% p�i 
venkovní teplot� 7°C. 

Referen�ní resp. minimální hodnota 
ú�innosti kotle

Minimání hodnota ú�innosti kotle dle vyhlášky �. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální ú�innost užití energie p�i 
výrob� elekt�iny a tepelné energie, p�íloha �. 2 = 85 %

Hodnocení výsledku kontroly funk�ních 
schopností kotle Provozní, �ídící, regula�ní a bezpe�nostní funkce bez zjevných závad

Posouzení dimenzování kotle v pom�ru k požadavkm na vytáp�ní budovy
Vlastník objektu�

Metodou podle p�ílohy �. 1 vyhlášky

Hodnocení za celý zdroj tepla bylo provedeno na základ� skute�né spot�eby paliva a v soulasu s p�ílohou �. 1 vyhl. �. 276/2007 
Sb. - zjišt�ná hodnota ukazatele Lav = 0,18 p�i uvažovaných 6 552 hod za rok(topná seóna 9 m�síc�. NEVYHOVUJE 
požadovanému referen�nímu rozsahu 0,5-0,7. Stejné hodnocení pro chod kotle K1 samostatn� je Lav = 0,53. Z této hodnoty 
vypývá, že jeden kotel by m�l svým výkonem pokrýt v�tšinu topné seóny.

Porovnáním s instalovaným výkonem 
otopných t�les nehodnoceno

Nastavená teplota zásobníku teplé vody - -

Poznatky a návrhy na opat�ení
z provedené jednorázové kontroly kotle

Kotel, v�. instalací, je zjevn� pr�b�žn� trvale udržován v intervalech dle doporu�ení výrobce, v�etn� zajišt�ní 
autorizovaného servisu. Nízká ú�innost kotle (spodní hranice povolené ú�innosti 85 %) je zp�sobena s nejv�tší 
pravd�podobností jeho stá�ím. Je vhodné za�adit vým�nu kotle do plánu investic.

Název ovládacího prvku Skute�né nastavení Doporu�ené nastavení
Nastavená hodnota teploty na výstupu z kotle 80°C p�izp�sobovat venkovním teplotám

Nastavené hodnoty výstupu z kotle
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Jednorázová kontrola kotl� dle vyhlášky �.276/2007 Sb.

Kontrola provedena dne: 21.10.2009

Kontrolor: 
�íslo osv�d�ení o p�ezkoušení ministerstvem, jméno, p�íjmení, podpis

Vlastník nebo provozovatel: (datum seznámení s kontrolou a podpis) 

Doporu�ené datum p�íští kontroly pro p�ípad nerealizace navrhovaných opat�ení:
pravidelná kontrola kotl� do 31.12.2010

………………………………………………….

………………………………………………….

Ing.Radek Novotný osv�d�ení o p�ezkoušení ministerstvem �. 162
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Jednorázová kontrola kotl� dle vyhlášky �.276/2007 Sb.

Protokol �. 2009-005 / K2 pol. 3

Kyslík O2 a 
p�ebytek 

vzduchu 	
CO Teplota 

spalin
Teplota 
vzduchu

Teplota 
topné vody

%, - ppm °C °C °C

17,1 67,0 70,9 22,4 46,3 provedeno pr�b�žné hodinové m��ení pomocí sestavy TESTO Emonitoring - 
okamžité hodnoty p�i náb�hu ho�áku (st�ední teplota spalin) - viz graf v p�íloze

16,53 2,0 92,6 22,8 58,9 provedeno pr�b�žné hodinové m��ení pomocí sestavy TESTO Emonitoring - 
hodnoty p�ed vypnutím ho�áku (max.teplota spalin) - viz graf. v p�íloze

Pr�m�rná hodinová ú�innost výroby tepla vyhodnocená za�ízením TESTO 
Emonitoring p�i venkovní teplot� 8°C

Typ kotle Viadrus G 25/6 �l.

Popis kotle
Základní údaje kotle – ozna�ení K2

Palivo (paliva) zemní plyn

Výrobce kotle ŽDB Bohumín

Datum �i rok výroby kotle 1993

Kondenza�ní/nekondenza�ní nekondenza�ní teplovodní

Maximální jmenovitý p�íkon (kW) jmenovitý p�íkon výrobce neuvádí - maximální výkon je 31,25

Minimální jmenovitý p�íkon (kW) jmenovitý p�íkon výrobce neuvádí - minimální výkon je 26,5

Rozsah výkonu ho�áku (kW) 25,5 až 32.5 (dle se�ízení)

Typ modulace výkonu není

Ozna�ení ú�innosti CE neuvedeno

Výrobce a model ho�áku atmosférický jednostup�ový

89,47%

80,00%

Ú�innost výroby tepla

Pch,off - ztráta ochlazováním kotle p�i 
p�erušeném provozu ho�áku

samostatn� nezjišt�no - hodnota je zahrnuta v hodinové ú�innosti výroby tepla vyhodnocené pomocí Emonitoringu

Údaje pro stanovení ztrát a ú�innosti kotle

Ú�innost 
spalování Podmínky

%

FC - pr�m�rné zatížení kotle, otopná 
sezóna nehodnoceno

Ú�innost výroby tepla, výpo�et Ú�innost výroby tepla stanovená na základ� okamžitého m��ení spalin, korigovaná o nep�ímé ztráty tepla - dle vyhl. �. 
150/2001 Sb., p�íloha �. 1, odst. 3 �iní 82,77 %

Pgn,env - ztráta ochlazováním povrchu 
kotle 

kalkulována 4 % dle p�ílohy �.1, odst. 3, vyhlášky �.150/2001 Sb.

Po�et hodin provozu ho�áku - otopná 
sezóna není samostatn� evidováno

FC - pr�m. zat. kotle, léto v letním období jsou kotle mimo provoz
Ú�innost výroby tepla, léto v letním období jsou kotle mimo provoz

Referen�ní hodnota Minimání hodnota ú�innosti kotle dle vyhlášky �. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální ú�innost užití energie p�i 
výrob� elekt�iny a tepelné energie, p�íloha �. 2, =  85 %

Po�et hodin provozu ho�áku - léto v letním období jsou kotle mimo provoz

Referen�ní hodnota Minimání hodnota ú�innosti kotle dle vyhlášky �. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální ú�innost užití energie p�i 
výrob� elekt�iny a tepelné energie, p�íloha �. 2 = 85 %

86,77%

Ú�innost výroby tepla, Emonitoring Ú�innost výroby tepla stanovená na základ� m��ení pomocí sestavy Teasto Emonitoring �iní 80 % p�i venkovní 
teplot� 8°C.
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Jednorázová kontrola kotl� dle vyhlášky �.276/2007 Sb.

Protokol �. 2009-005 / K2 pol. 3

Kontrola provedena dne: 21.10.2009

Kontrolor: 
�íslo osv�d�ení o p�ezkoušení ministerstvem, jméno, p�íjmení, podpis

Vlastník nebo provozovatel: (datum seznámení s kontrolou a podpis) 

Nastavené hodnoty výstupu z kotle
Název ovládacího prvku Skute�né nastavení Doporu�ené nastavení
Nastavená hodnota teploty na výstupu z kotle 80°C p�izp�sobovat venkovním teplotám

………………………………………………….

………………………………………………….

Nastavená teplota zásobníku teplé vody - -

Poznatky a návrhy na opat�ení
z provedené jednorázové kontroly kotle

Ing.Radek Novotný osv�d�ení o p�ezkoušení ministerstvem �. 162

Kotel, v�. instalací, je zjevn� pr�b�žn� trvale udržován v intervalech dle doporu�ení výrobce, v�etn� zajišt�ní 
autorizovaného servisu. Nízká ú�innost kotle (spodní hranice povolené ú�innosti 85 %) je zp�sobena s nejv�tší 
pravd�podobností jeho stá�ím. Je vhodné za�adit vým�nu kotle do plánu investic.

Hodnocení výsledku kontroly funk�ních 
schopností kotle Provozní, �ídící, regula�ní a bezpe�nostní funkce bez zjevných závad

Posouzení dimenzování kotle v pom�ru k požadavkm na vytáp�ní budovy
Vlastník objektu�

Metodou podle p�ílohy �. 1 vyhlášky

Hodnocení za celý zdroj tepla bylo provedeno na základ� skute�né spot�eby paliva a v soulasu s p�ílohou �. 1 vyhl. �. 276/2007 
Sb. - zjišt�ná hodnota ukazatele Lav = 0,18 p�i uvažovaných 6 552 hod za rok(topná seóna 9 m�síc�. NEVYHOVUJE 
požadovanému referen�nímu rozsahu 0,5-0,7. Stejné hodnocení pro chod kotle K1 samostatn� je Lav = 0,53. Z této hodnoty 
vypývá, že jeden kotel by m�l svým výkonem pokrýt v�tšinu topné seóny.

Porovnáním s instalovaným výkonem 
otopných t�les nehodnoceno

pravidelná kontrola kotl� do 31.12.2010

Hodnocení výsledku posouzení 
dimenzování kotle ve vztahu 
k pot�ebám pro vytáp�ní budovy

Hodnocení za celý zdroj tepla bylo provedeno na základ� skute�né spot�eby paliva a v soulasu s p�ílohou �. 1 vyhl. �. 
276/2007 Sb. - zjišt�ná hodnota ukazatele Lav = 0,18 . Výše hodnoty nasv�d�uje, že celkový výkon zdroje je 
p�edimenzován. Tato skute�nost je zp�sobena zateplením objektu které nastaloaž po instalaci kotl�.

Stanovená ú�innost kotle
Pro stanovení celkové ú�innosti výroby tepla bylo provedeno hodinové kontinuální m��ení pomocí za�ízení TESTO 
Emonitoring. Na základ� tohoto m��ení byla stanovena výsledná ú�innost výroby tepla v kotli na hodnotu 80% p�i 
venkovní teplot� 8°C. 

Referen�ní resp. minimální hodnota 
ú�innosti kotle

Minimání hodnota ú�innosti kotle dle vyhlášky �. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální ú�innost užití energie p�i 
výrob� elekt�iny a tepelné energie, p�íloha �. 2 = 85 %

Doporu�ení a poradenství k vým�n� 
kotle, zm�nách otopné soustavy a 

alternativních �ešeních, návrhy 
opat�ení

Doporu�ené datum p�íští kontroly pro p�ípad nerealizace navrhovaných opat�ení:

Doporu�ení viz kotek K1

Hodnocení stavu dokumentace kotle a 
vnit�ních rozvod� tepelné energie

Dokumentace kotle je k dispozici jako sou�ást místního provozního p�edpisu. Dokumentace vnit�ních rozvod� není k 
dispozici (mimo 5.NP). Schéma zapojení kotelny je ve zjednodušené podob� k dispozici v rámci provozního p�edpisu 
kotelny. Provozní denník není veden v souladu s provozním p�edpisem kotelny. Chybí návody pro obsluhu 
ob�hového �erpadela.

Hodnocení výsledku vizuální kontroly 
kotle a vnit�ních rozvod� tepelné 
energie

Vizuální kontrola kotle bez zjišt�ní zjevných závad a únik� teplonosného media, kotel je kompletní a pln� 
provozuschopný. Vnit�ní rozvody tepla bez zjišt�ní zjevných závad a únik� teplonosného media. Nedostate�né jsou 
izolace ležatých rozvod� ÚT.  V topné vod� byl nam��en zvýšený  obsah plyn 28 ml/l. Zp�sob zapojení kotl� 
umož�uje trvalé zkratování topné vody p�es odstavené kotele �ímž dochází k ochlazování topné vody a následnému 
necht�nému sm�šování topné vody za kotli.

Hodnocení výsledku kontroly údržby 
kotle a vnit�ních rozvod� tepelné 
energie
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Jednorázová kontrola kotl� dle vyhlášky �.276/2007 Sb.

Protokol �. 2009-005 / K3 pol. 4

Kyslík O2 a 
p�ebytek 

vzduchu 	
CO Teplota 

spalin
Teplota 
vzduchu

Teplota 
topné vody

%, - ppm °C °C °C

16,97 65,0 62 23,8 50,4 provedeno pr�b�žné hodinové m��ení pomocí sestavy TESTO Emonitoring - 
okamžité hodnoty p�i náb�hu ho�áku (st�ední teplota spalin) - viz graf v p�íloze

15,96 1,0 84,4 24,2 69,3 provedeno pr�b�žné hodinové m��ení pomocí sestavy TESTO Emonitoring - 
hodnoty p�ed vypnutím ho�áku (max.teplota spalin) - viz graf. v p�íloze

Pr�m�rná hodinová ú�innost výroby tepla vyhodnocená za�ízením TESTO 
Emonitoring p�i venkovní teplot� 8°C

89,88%

Ú�innost výroby tepla, Emonitoring Ú�innost výroby tepla stanovená na základ� m��ení pomocí sestavy Teasto Emonitoring �iní 80 % p�i venkovní 
teplot� 8°C.

Referen�ní hodnota Minimání hodnota ú�innosti kotle dle vyhlášky �. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální ú�innost užití energie p�i 
výrob� elekt�iny a tepelné energie, p�íloha �. 2 = 85 %

Referen�ní hodnota Minimání hodnota ú�innosti kotle dle vyhlášky �. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální ú�innost užití energie p�i 
výrob� elekt�iny a tepelné energie, p�íloha �. 2, =  85 %

Po�et hodin provozu ho�áku - léto v letním období jsou kotle mimo provoz
FC - pr�m. zat. kotle, léto v letním období jsou kotle mimo provoz
Ú�innost výroby tepla, léto v letním období jsou kotle mimo provoz

Pgn,env - ztráta ochlazováním povrchu 
kotle 

kalkulována 4 % dle p�ílohy �.1, odst. 3, vyhlášky �.150/2001 Sb.

Po�et hodin provozu ho�áku - otopná 
sezóna není samostatn� evidováno

FC - pr�m�rné zatížení kotle, otopná 
sezóna nehodnoceno

Ú�innost výroby tepla, výpo�et Ú�innost výroby tepla stanovená na základ� okamžitého m��ení spalin, korigovaná o nep�ímé ztráty tepla - dle vyhl. �. 
150/2001 Sb., p�íloha �. 1, odst. 3 �iní 85,88 %

Údaje pro stanovení ztrát a ú�innosti kotle

Ú�innost 
spalování Podmínky

%

91,97%

80,00%

Ú�innost výroby tepla

Pch,off - ztráta ochlazováním kotle p�i 
p�erušeném provozu ho�áku

samostatn� nezjišt�no - hodnota je zahrnuta v hodinové ú�innosti výroby tepla vyhodnocené pomocí Emonitoringu

Ozna�ení ú�innosti CE neuvedeno

Výrobce a model ho�áku atmosférický jednostup�ový

Rozsah výkonu ho�áku (kW) 25,5 až 32.5 (dle se�ízení)

Typ modulace výkonu není

Maximální jmenovitý p�íkon (kW) jmenovitý p�íkon výrobce neuvádí - maximální výkon je 31,25

Minimální jmenovitý p�íkon (kW) jmenovitý p�íkon výrobce neuvádí - minimální výkon je 26,5

Datum �i rok výroby kotle 1993

Kondenza�ní/nekondenza�ní nekondenza�ní teplovodní

Typ kotle Viadrus G 25/6 �l.

Popis kotle
Základní údaje kotle – ozna�ení K3

Palivo (paliva) zemní plyn

Výrobce kotle ŽDB Bohumín
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Jednorázová kontrola kotl� dle vyhlášky �.276/2007 Sb.

Protokol �. 2009-005 / K3 pol. 4

Kontrola provedena dne: 21.10.2009

Kontrolor: 
�íslo osv�d�ení o p�ezkoušení ministerstvem, jméno, p�íjmení, podpis

Vlastník nebo provozovatel: (datum seznámení s kontrolou a podpis) 

Doporu�ení a poradenství k vým�n� 
kotle, zm�nách otopné soustavy a 

alternativních �ešeních, návrhy 
opat�ení

Doporu�ené datum p�íští kontroly pro p�ípad nerealizace navrhovaných opat�ení:

Doporu�ení viz kotek K1

Hodnocení stavu dokumentace kotle a 
vnit�ních rozvod� tepelné energie

Dokumentace kotle je k dispozici jako sou�ást místního provozního p�edpisu. Dokumentace vnit�ních rozvod� není k 
dispozici (mimo 5.NP). Schéma zapojení kotelny je ve zjednodušené podob� k dispozici v rámci provozního p�edpisu 
kotelny. Provozní denník není veden v souladu s provozním p�edpisem kotelny. Chybí návody pro obsluhu 
ob�hového �erpadela.

Hodnocení výsledku vizuální kontroly 
kotle a vnit�ních rozvod� tepelné 
energie

Vizuální kontrola kotle bez zjišt�ní zjevných závad a únik� teplonosného media, kotel je kompletní a pln� 
provozuschopný. Vnit�ní rozvody tepla bez zjišt�ní zjevných závad a únik� teplonosného media. Nedostate�né jsou 
izolace ležatých rozvod� ÚT.  V topné vod� byl nam��en zvýšený  obsah plyn 28 ml/l. Zp�sob zapojení kotl� 
umož�uje trvalé zkratování topné vody p�es odstavené kotele �ímž dochází k ochlazování topné vody a následnému 
necht�nému sm�šování topné vody za kotli.

Hodnocení výsledku kontroly údržby 
kotle a vnit�ních rozvod� tepelné 
energie

pravidelná kontrola kotl� do 31.12.2010

Hodnocení výsledku posouzení 
dimenzování kotle ve vztahu 
k pot�ebám pro vytáp�ní budovy

Hodnocení za celý zdroj tepla bylo provedeno na základ� skute�né spot�eby paliva a v soulasu s p�ílohou �. 1 vyhl. �. 
276/2007 Sb. - zjišt�ná hodnota ukazatele Lav = 0,18 . Výše hodnoty nasv�d�uje, že celkový výkon zdroje je 
p�edimenzován. Tato skute�nost je zp�sobena zateplením objektu které nastaloaž po instalaci kotl�.

Stanovená ú�innost kotle
Pro stanovení celkové ú�innosti výroby tepla bylo provedeno hodinové kontinuální m��ení pomocí za�ízení TESTO 
Emonitoring. Na základ� tohoto m��ení byla stanovena výsledná ú�innost výroby tepla v kotli na hodnotu 80% p�i 
venkovní teplot� 8°C. 

Referen�ní resp. minimální hodnota 
ú�innosti kotle

Minimání hodnota ú�innosti kotle dle vyhlášky �. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální ú�innost užití energie p�i 
výrob� elekt�iny a tepelné energie, p�íloha �. 2 = 85 %

Hodnocení výsledku kontroly funk�ních 
schopností kotle Provozní, �ídící, regula�ní a bezpe�nostní funkce bez zjevných závad

Posouzení dimenzování kotle v pom�ru k požadavkm na vytáp�ní budovy
Vlastník objektu

Metodou podle p�ílohy �. 1 vyhlášky

Hodnocení za celý zdroj tepla bylo provedeno na základ� skute�né spot�eby paliva a v soulasu s p�ílohou �. 1 vyhl. �. 276/2007 
Sb. - zjišt�ná hodnota ukazatele Lav = 0,18 p�i uvažovaných 6 552 hod za rok(topná seóna 9 m�síc�. NEVYHOVUJE 
požadovanému referen�nímu rozsahu 0,5-0,7. Stejné hodnocení pro chod kotle K1 samostatn� je Lav = 0,53. Z této hodnoty 
vypývá, že jeden kotel by m�l svým výkonem pokrýt v�tšinu topné seóny.

Porovnáním s instalovaným výkonem 
otopných t�les nehodnoceno

………………………………………………….

………………………………………………….

Nastavená teplota zásobníku teplé vody - -

Poznatky a návrhy na opat�ení
z provedené jednorázové kontroly kotle

Ing.Radek Novotný osv�d�ení o p�ezkoušení ministerstvem �. 162

Kotel, v�. instalací, je zjevn� pr�b�žn� trvale udržován v intervalech dle doporu�ení výrobce, v�etn� zajišt�ní 
autorizovaného servisu. Nízká ú�innost kotle (spodní hranice povolené ú�innosti 85 %) je zp�sobena s nejv�tší 
pravd�podobností jeho stá�ím. Je vhodné za�adit vým�nu kotle do plánu investic.

Název ovládacího prvku Skute�né nastavení Doporu�ené nastavení
Nastavená hodnota teploty na výstupu z kotle 80°C p�izp�sobovat venkovním teplotám

Nastavené hodnoty výstupu z kotle
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