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1. Identifikační údaje 

Účel stavby:      Rodinný dům 

Místo stavby:           Praha, Modřany  

Charakter stavby:   Novostavba 

Projektant:           Klára Kupková 

 

2. Charakteristika objektu 

Založení stavby je plošné na základové desce. Nosná konstrukce objektu RD je realizována 
z monolitického betonu. Příčky objektu jsou vyzděny z keramických tvárnic.  

Rodinný dům je řešen jako 6+kk. Objekt RD je navržený jako dvou podlažní se střešní 
nástavbou. V 1. nadzemním podlaží je navržen hlavní vstup do domu, garáž, místnost pro 
posilovnu, sklad, prostor pro osazení bazénu a jeho technologií.  

2. nadzemní podlaží a střešní nástavba zastává funkci primárně obytnou. 2.NP se skládá 
z hlavního obytného prostoru s kuchyňským koutem, 3 dětských pokojů, 1 hostinského pokoje 
a dále doprovodných prostorů jako jsou koupelny, sauna, šatna, sklad, komora a spíž. Dále se 
na tomto podlaží nachází místnost pro technické zařízení objektu.  

Do prostorů střešní nástavby je navržena ložnice s koupelnou, šatnou, dále sklad a komora.  

Na 2. nadzemní podlaží a střešní nástavbu přímo navazují navržené terasy, které jsou kryté 
navrženými přesahy střech. 

 

3. Úvod 

Projekt řeší návrh zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody a návrh otopné soustavy 

v novostavbě rodinného domu v obci Praha- Modřany. 

Výpočet tepelné ztráty objektu byl proveden dle ČSN 73 0540-2 na požadované hodnoty 
součinitele prostupu tepla UN,20. 

Zdrojem tepla pro objekt je kondenzační plynový kotel o výkonu 26 kW. Otopná soustava je 
navržena jako teplovodní, dvoutrubková, protiproudá, s nuceným oběhem vody. V obytných 
částech objektu je navrženo teplovodní podlahové vytápění. V koupelnách jsou navržena 

trubková otopná tělesa typu Korado Koralux. Teplá voda bude připravována v zásobníku teplé 
vody o objemu 200 l, zdrojem tepla pro přípravu teplé vody bude kondenzační plynový kotel. 
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Hlavní technická data: 

tepelná ztráta objektu:  22,7 kW 

zdroj tepla: kondenzační plynový kotel 

parametry topné vody:  55/45oC - △T 10 K – otopná tělesa 

     40/30oC - △T 10 K – podlahové vytápění 

regulace: otopná voda – ekvitermní regulace, prostorový termostat  

rozvodný potrubní systém:         dvoutrubkový, protiproudý  

oběh:      nucený – oběhové čerpadlo 

 

4. Podklady pro zpracování projektu  

- projektová dokumentace stavební části 
- platné vyhlášky a normy 

- katalogové podklady výrobců 

 

 

5. Klimatické podmínky 

Objekt leží v zastavěné lokalitě Praha- Modřany.  

výpočtová teplota venkovní:     -12 °C  

střední teplota venkovního vzduchu:    4 °C 

počet topných dnů:      216 

vnitřní výpočtová teplota     dle ČSN EN 12 831 

 

6. Tepelná bilance 

Tepelná ztráta objektu: QUT = 22,7 kW 

Roční potřeba tepla: 

pro vytápění EUT = 55,23 MWh/r = 198,8 GJ/rok 

pro TV ETV = 6,90 MWh/r = 24,8 GJ/rok 

CELKEM E = 198,8 + 24,8 = 223,6 GJ/rok 
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7. Požadavky na ostatní profese 

Stavební část 

- Drážky a prostupy pro potrubí 
- Stavební příprava pro odkouření 
- Stavební příprava pro desky podlahového vytápění 
- Položit systémové desky podlahového vytápění – dodávka stavby 

- Po montáži potrubí začistit všechny prostupy 

 

Elektroinstalace 

- Připojit čerpadlové skupiny 

- Připojit plynový kotel 
- Zapojit regulaci včetně čidel 

 

Zdravotní technika 

- Odvod úkapů od pojistných ventilů 

- Přívod studené vody k zásobníku TV 

- Zajistit dopouštění otopné soustavy 

- Přívod plynu ke kotli  
- Odvod kondenzátu od kotle 

 

 

8. Zdroj tepla 

Jako hlavní zdroj tepla pro objekt je navržen kondenzační plynový kotel o výkonu 26 kW. Kotel 

bude umístěn v technické místnosti v 1.NP. Kotel splňuje třídu NOx 5. Odvod spalin kotle je 

zajištěn koncentrickým odkouřením DN80/DN125, odkouření je vyvedeno nad střechu. Přívod 
spalovacího vzduchu je zajištěn koncentrickou trubkou přímo do kotle. 

Plynový kotel je jištěn pojistným ventilem 0,5 bar, který je součástí kotle. Tlakovou stabilitu 
otopné soustavy zajišťuje tlaková expanzní nádoba o objemu 10 litrů. 

 

9. Příprava TV 

Teplá voda bude připravována v zásobníku teplé vody o objemu 200 l, zásobník je umístěn 
v technické místnosti v 1.NP. Zdrojem tepla pro přípravu teplé vody je plynový kondenzační 
kotel. 
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10. Otopná soustava 

Soustava je navržena jako teplovodní, dvoutrubková, protiproudá s nuceným oběhem vody. 
Nucený oběh vody zajišťuje čerpadlo s elektronickou regulací otáček, které je součástí kotle. 

Navržený jmenovitý teplotní spád soustavy je 55/45 °C pro otopná tělesa a 40/30oC pro 

podlahové vytápění. 

V části objektu je navrženo podlahové vytápění. Podlahové vytápění je navrženo jako mokrý 
systém se systémovou deskou Varionova 11 mm a trubkou 17,0x2,0 mm (PE-Xa).  Rozteč 
pokládky jednotlivých smyček je uvedena ve výkresové dokumentaci. Pokládku podlahového 
vytápění musí provést odborná firma. Smyčky podlahového vytápění jsou napojeny na potrubní 
rozvody přes sestavu rozdělovač/sběrač HKV-D s regulačním šroubením. Maximální teplota 
podlahy nepřekročí 29°C v obytných místnostech a 35°C v koupelnách, WC a ostatních 
místnostech. Teplotní spád soustavy je navržen 40/3 °C. 

V koupelnách jsou zvolena trubková otopná tělesa Koralux Linear Max a Koralux Linear 

Comfort – konkrétní provedení viz výkresová dokumentace. Koupelnová otopná tělesa budou 
připojena s teplotním spádem 55/45 °C. 

Podlahové topení doplňují podlahové konvektory typu Koraflex s přirozenou nebo nucenou 
konvekcí a designová otopná tělesa Korado Koratherm Horizontal - konkrétní provedení viz 
výkresová dokumentace.  

V 1.NP v technické místnosti, skladu a  garáži jsou navržena desková otopná tělesa Korado 
Radik Klasik. V 2.NP a 3.NP v prostorách šaten jsou zvolena desková otopná tělesa Korado 
Radik VKL- konkrétní provedení viz výkresová dokumentace.  

Otopná tělesa budou připojena s teplotním spádem 55/45 °C. 

Každé otopné těleso bude vybaveno termostatickou hlavicí a odvzdušňovacím ventilem.  

 

11. Potrubní rozvody 

Nové potrubní rozvody k otopným tělesům a k rozdělovačům podlahového vytápění budou 
provedeny ze síťovaného polyethylenu PE-Xa typu Rautherm S HAS. Potrubí bude vedeno 
převážně v podlaze. Potrubí podlahových smyček bude ze síťovaného polyethylenu PE-Xa typu 

Rautherm S. 

Odvzdušnění soustavy bude prováděno přes otopná tělesa a automatické odvzdušňovací ventily 
na potrubí. Kompenzace dilatace potrubí je řešena geometrickým tvarem potrubní sítě. Prostupy 
stavebními konstrukcemi budou opatřeny plastovými nebo ocelovými chráničkami vyplněnými 
trvale plastickým tmelem. Potrubí vedené po povrchu bude uloženo na konzolách (v roztečích 
dle předpisu výrobce), objímky a pouzdra budou v provedení s pryží, která zabraňuje přenosu 
hluku a vibrací a tření kovu o kov. 
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12. Tepelné izolace  

Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací v rámci ochranné trubky. Tloušťka tepelné 
izolace bude v souladu s vyhláškou č. 193/2007. 

 

13. Regulace 

1.1. Zdroj tepla 

Regulaci zdroje tepla zajišťuje ekvitermní regulátor FW 200 v kotelně. Ekvitermní čidlo bude 
umístěno na severní fasádě objektu.  

 

1.2. Regulace teploty v jednotlivých místnostech 

Na všech otopných tělesech budou instalovány termostatické hlavice. 

 

1.3. Náplň soustavy 

Otopná soustava bude plněna vodou.  Plnící voda musí odpovídat požadavkům ČSN 07 7401. 

S ohledem na typ navrhované soustavy a na zdroje tepla není nutné realizovat úpravnu 
doplňovací vody. 

Jakékoliv antikorozivní přísady do vody (inhibitory) určené pro snížení vnitřní koroze OT nutno 
předem konzultovat s dodavatelem potrubí, s výrobcem kotle a s výrobcem OT. 

V objektu je realizováno radiátorové vytápění teplovodní. Systém je uzavřený bez možnosti 
vnikání vzdušného kyslíku do vody. V důsledku toho je korozívní aktivita vody v uzavřeném 
systému minimální.  

 

14. Plynovod 

1.4. Zdroj plynu 

Objekt je připojen k plynovodnímu řadu, orientovanému vzhledem k objektu na západ. Hlavní 

plynovodní řad probíhá při okraji vozovky, v místě napojení je uložen v hloubce 2 m pod úrovní 

vozovky.  

1.5. Přípojka 

Plynovodní přípojka spojuje hlavní plynovodní řad s vnitřním plynovodem, začíná na odbočce 
z hlavního plynovodního řádu a končí hlavním uzávěrem plynu (HUP), připojen je na 
připravenou odbočku na hlavním řadu. 
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Přípojka je v celé délce provedena ocelové bezešvé trubky DN 20 a je středotlaká. Je uložena 
do rýhy na zhutněný pískový podsyp o mocnosti 100 mm, kryta štěrkopískovým obsypem o 
mocnosti 300 mm.  

1.6. HUP 

HUP je umístěn na fasádě objektu. Prostup stěnou je opatřen chráničkou. 

Skládá se z : 

• Hlavního kulového uzávěru 

• Regulátoru tlaku 

• Hlavního plynoměru 

• Zátky pro odvod kondenzátu 

 

15. Elektroinstalace 

Zásobování domu el. energií bude provedeno z veřejné rozvodné sítě. Místem připojení na 
veřejný rozvod NN je rozpojovací skříň, vestavěná do elektroměrového pilíře RE na hranici 
pozemku. Přívodní kabel bude veden od pilíře RE do rozvodnice RD výkopem v zemi (hloubka 
uložení 0,7m). Při souběhu s ostatními sítěmi (voda, plyn..) je nutné dodržet předepsané odstupy 
při vzájemném souběhu či křížení – viz norma ČSN 73 6005. 

 

16. Zkoušky 

Před provedením zkoušek je nutné provést proplach otopné soustavy. Propláchnutí bude 
provedeno dle ČSN 06 0310. Při propláchnutí budou demontovány měřiče tepla, předregulace 
ventilů bude nastavena na maximální otevření. 

Po provedení spojů na potrubí a před uvedením do provozu je nutné provézt následující zkoušky 
dle ČSN 06 0310. 

 

1.7. Zkouška těsnosti: 

Bude prováděna přetlakem 0,3 MPa po dobu minimálně 6 hodin. Zkoušku lze považovat za 
úspěšnou, pokud se neobjeví netěsnosti a pokud nedojde ke snížení přetlaku. Tlaková zkouška 
bude provedena při odpojeném pojistném ventilu a expanzní nádoby. 

 

1.8. Zkouška dilatační: 

Dilatační zkouška bude provedena před zazděním drážek, zakrytí kanálků a před provedením 
tepelných izolací. 
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Při zkoušce se teplonosné medium ohřeje na nejvyšší možnou teplotu a pak nechá vychladnout 
na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup opakuje. Zjistí-li se při podrobné prohlídce 
netěsnosti nebo jiné závady je nutné zkoušku po provedení oprav opakovat. 

 

1.9. Zaregulování soustavy: 

V rámci zaregulování soustavy budou nastaveny regulační ventily na OT dle výkresové 
dokumentace. O zaregulování soustavy bude vyhotoven protokol. 

 

1.10. Zkouška topná: 

Při této zkoušce bude zejména překontrolováno: 

• funkce všech armatur 
• přednastavení termostatických regulačních ventilů a regulačních šroubení. 
• Rovnoměrné ohřívání otopných těles a podlahového vytápění 
• Správná funkce měřících a regulačních armatur a prvků. 

 

O všech provedených zkouškách bude proveden zápis. Zkoušky budou prováděny za 
přítomnosti investora, případně jeho zástupce.  

 

17. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Při výstavbě, montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, 
vyhlášky a normy ČSN k zajištění BOZP , které se týkají projektovaného zařízení. 

- Zákon č. 262/2006 Zákoník práce , novela č. 585/2006 Sb.-ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí 
s nebezpečím výbuchu 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 

- Zákon č. 372/2011 Sb, o zdravotnických službách 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých předpisů – ve znění pozdějších předpisů 

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/nv2012010_uvod.html
http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/nv2012010_uvod.html
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- Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů 

- Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů 

- Zákon č. 309/2006 Sb. 
- ČSN EN 1775 Zásobování plynem. Plynovody v budovách. 
- ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž. 
- ČSN 060830 Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení. 
- Předpisy k zajištění BOZP dodavatele 

- Předpisy k zajištění BOP provozovatele 

 

Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní – jedná se o hlavní předpisy 
BOZP dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky a 
nařízení BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel zařízení.  

Bezpečnost při provozu: 

Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a 
ochrannými prostředky. 
Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení 
vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. 

 

18. Požární ochrana (PO) 

Předpisy a normy 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné 
právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají 
projektované stavby nebo zařízení. Vytápění je z hlediska požární ochrany provedeno v souladu 

s ČSN 06 1008 “Požární bezpečnost tepelných zařízení” v návaznosti na normy požární 
bezpečnosti staveb ČSN 73 0802 “Nevýrobní objekty” (ČSN 73 0804 “Výrobní objekty”). 
Jednotlivé pracovní činnosti jsou prováděné v souladu se zákoníkem práce – část 5. 
 

PO při výstavbě, montáži 

Způsob vytápění objektu, zejména povrchová teplota topidel, nechráněného rozvodu a 
příslušenství je volena s ohledem na nejnižší bod vznícení látek, které se v objektu nacházejí. 
Instalovaná a provozovaná tepelná zařízení jsou schválená z hlediska požární ochrany, 
provedená dle návodu výrobce a v souladu s příslušnými ČSN. Umístění zařízení v interiéru 
respektuje bezpečné vzdálenosti příslušných tepelných zařízení od povrchu stavební kce, 
prostory nepřípustné k instalaci spotřebiče a charakteristiku prostředí do kterého spotřebič 
umísťujeme. Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi jsou utěsněny, tak aby se 

http://www.technicke-normy-csn.cz/386441-csn-en-1775_4_55316.html
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zamezilo šíření požáru po těchto rozvodech a musí vykazovat požární odolnost EI s hodnotou 

požární odolnosti akce. 
 

PO za provozu, užívání 

Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit ustanovením zákona O požární 
ochraně č. 237/ 2000 Sb, ustanoveními zákoníku práce část  5 a předpisy PO provozovatele. 

Provozovatel stavby, zařízení, vypracuje Předpisy požární ochrany pro stavbu nebo zařízení. 
 

Upozornění na možná ohrožení 

Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude 
ustanovena požární hlídka dle § 13 Zákona o požární ochraně (č. č. 237/ 2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů) a vyhl. č.246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného 
zákona. 
Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je 

nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (případně 
samovznícení), výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyli ohroženy na 
zdraví a životě osoby v těchto prostorách se nacházející. 

 

19. Závěr  

Detaily budou řešeny v rámci autorského dozoru v průběhu stavby nebo před započetím prací. 

Tato dokumentace byla zpracována pro potřeby stavebního povolení, dokumentace nenahrazuje 
prováděcí dokumentaci ani dokumentaci skutečného provedení. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1. Identifikační údaje 

Účel stavby:      Rodinný dům 

Místo stavby:           Praha, Modřany  

Charakter stavby:   Novostavba 

Projektant:           Klára Kupková 

 

2. Charakteristika objektu 

Založení stavby je plošné na základové desce. Nosná konstrukce objektu RD je realizována 
z monolitického betonu. Příčky objektu jsou vyzděny z keramických tvárnic.  

Rodinný dům je řešen jako 6+kk. Objekt RD je navržený jako dvou podlažní se střešní 
nástavbou. V 1. nadzemním podlaží je navržen hlavní vstup do domu, garáž, místnost pro 
posilovnu, sklad, prostor pro osazení bazénu a jeho technologií.  

2. nadzemní podlaží a střešní nástavba zastává funkci primárně obytnou. 2.NP se skládá 
z hlavního obytného prostoru s kuchyňským koutem, 3 dětských pokojů, 1 hostinského pokoje 
a dále doprovodných prostorů jako jsou koupelny, sauna, šatna, sklad, komora a spíž. Dále se 
na tomto podlaží nachází místnost pro technické zařízení objektu.  

Do prostorů střešní nástavby je navržena ložnice s koupelnou, šatnou, dále sklad a komora.  

Na 2. nadzemní podlaží a střešní nástavbu přímo navazují navržené terasy, které jsou kryté 
navrženými přesahy střech. 

 

3. Podklady pro zpracování projektu  

• projektová dokumentace stavební části 
• platné vyhlášky a normy 

• katalogové podklady výrobců 
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4. Klimatické podmínky  

Objekt leží v zastavěné lokalitě Praha- Modřany.  

venkovní výpočtová teplota:     -12 °C  

střední teplota venkovního vzduchu:    4 °C 

vnitřní výpočtová teplota     dle ČSN EN 12 831 

vnitřní relativní vlhkost     84 % 

venkovní relativní vlhkost     55 % 

 

 

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5. Úvod 

Rodinný dům je větrán přirozeně, kromě místností sociálního zařízení, skladů, posilovny, šaten, 
sauny, technologie bazénu a výtahové šachty. V těchto prostorech je navrženo nucené větrání, 
zajištěné pomocí ventilátorů, při jehož návrhu se vychází zejména ze zákona č.258/2000 Sb. 
ČR Zákon o ochraně veřejného zdraví, NV 361/2007Sb. ČR, NV 523/2002 Sb. ČR – Podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci, NV 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením.  

Při návrhu bylo vycházeno z těchto hodnot min. množství čerstvého venkovního vzduchu: 
 

• Kuchyně    150 m3/h 

• WC      50 m3/h 

• Koupelna    90 m3/h 

 

Jedná se o: 

- Zařízení č. 1: Odvětrání posilovny, technologie bazénu a skladu v 1NP 

- Zařízení č. 2: Odvětrání WC v 1NP  

- Zařízení č. 3: Odvětrání spíže a komory ve 2NP a skladu v nástavbě 

- Zařízení č. 4: Odvětrání kuchyně 

- Zařízení č. 5: Odvětrání tech. místnosti, skladu a šatny ve 2NP a koupelna v nástavbě  
- Zařízení č. 6: Odvětrání koupelen a sauny ve 2NP a šatny v nástavbě 

- Zařízení č. 7: Odvětrání výtahové šachty 

- Zařízení č. 8: Odvětrání komory v nástavbě 
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6. Přehled zařízení   

6.1. Zařízení č. 1 Odvětrání posilovny, technologie bazénu a skladu v 1.NP 

Pro větrání je navrženo podtlakové větrání, kde přívod vzduchu bude realizován okenní 
ventilační mřížkou v posilovně. Vzduchový výkon je dosažen pomocí odvodního ventilátoru 
do kruhového potrubí, spínání bude zajištěno vypínačem umístěným ve skladu. 

Odpadní vzduch je odváděn stěnovou mřížkou do skladu a místnosti technologie bazénu,  

nasáván pomocí ventilátoru a vyfukován na východní obvodovou stěnu  do venkovního 
prostoru, kde je osazena výfuková mřížka. 

Parametry ventilátoru: 

Vo = 50 m3/h 

 

6.2. Zařízení č. 2 Odvětrání technické místnosti a WC v 1.NP  

Pro větrání WC je navrženo podtlakové větrání, kde bude přívod vzduchu realizován přes 
dveřní mřížku, nebo dveřmi bez prahů v ostatních místnostech– zajistí stavba. Přívod čerstvého 
vzduchu do technické místnosti zajistí ventilátor v obvodové stěně technické místnosti. Na 

potrubí budou osazeny ventilátory do kruhového potrubí. Spínání ventilátoru bude zajištěno od 
světel a samostatným tlačítkem.  

Odpadní vzduch je nasáván pomocí ventilátoru a vyfukován na severní obvodovou stěnu do 

venkovního prostoru, kde je osazena výfuková mřížka. 

Parametry ventilátoru: 

Vo = 70 m3/h 

 

6.3. Zařízení č. 3 Odvětrání spíže a komory ve 2.NP a WC v nástavbě 

Pro větrání je navrženo podtlakové větrání, kde přívod vzduchu bude realizován přes dveře 
mřížkou, nebo dveřmi bez prahů– zajistí stavba. Vzduchový výkon je dosažen pomocí 
odvodního ventilátoru do kruhového potrubí.  

Odpadní vzduch je nasáván pomocí ventilátoru do kruhového potrubí, stoupačkou vyveden 
v předstěně do prostoru nástavby, kde je na stoupačce osazen malý ventilátor s montáží na stěnu 
k odvětrání WC. Stoupačka je vyvedena na střechu, kde je osazena výfuková hlavice. 

Parametry ventilátoru do kruhového potrubí: 

Vo = 20 m3/h 

Parametry ventilátoru s montáží na stěnu: 

Vo = 50 m3/h 
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6.4. Zařízení č. 4: Odvětrání kuchyně 

Pro větrání kuchyně je navržena odtahová digestoř. Kuchyně je otevřená s galerií. Odpadní 
vzduch je nasáván pomocí digestoře, stoupačkou vyveden v předstěně na střechu objektu, kde 
je osazena výfuková hlavice. 

Parametry digestoře: 

Vo = 150 m3/h 

 

6.5. Zařízení č. 5: Odvětrání tech. místnosti, WC a šatny ve 2.NP a koupelny v 

nástavbě 

Pro větrání místností ve 2.NP a v nástavbě je navrženo podtlakové větrání, kde bude přívod 
vzduchu realizován přes okenní ventilační mřížku v šatně, dveřní mřížkou, nebo dveřmi bez 
prahů v ostatních místnostech– zajistí stavba. Na potrubí budou osazeny ventilátory do 
kruhového potrubí. Spínání ventilátoru bude zajištěno od světel a samostatným tlačítkem. 

Odpadní vzduch ve 2.NP je nasáván pomocí ventilátoru do kruhového potrubí, prostupem ve 
stropě je vyvedeno do prostoru nástavby, kde je na potrubí osazen druhý ventilátor do 
kruhového potrubí k odtahu vzduchu v koupelně. Stoupačka je vyvedena na střechu, kde je 
osazena výfuková hlavice.  

Parametry ventilátoru ve 2.NP: 

Vo = 190 m3/h 

Parametry ventilátoru v nástavbě: 

Vo = 90 m3/h 

 

6.6. Zařízení č. 6: Odvětrání koupelen a sauny ve 2.NP a šatny v nástavbě 

Pro větrání místností ve 2.NP a v nástavbě je navrženo podtlakové větrání, kde bude přívod 
vzduchu realizován přes dveře mřížkou, nebo dveřmi bez prahů doplněno okenní ventilační 
mřížkou v koupelně 2.NP i nástavbě. Na potrubí budou osazeny ventilátory do kruhového 
potrubí. Spínání ventilátorů bude zajištěno od světel a samostatným tlačítkem. 

Odpadní vzduch ve 2.NP je nasáván pomocí ventilátoru do kruhového potrubí, prostupem ve 
stropě je vyvedeno do prostoru nástavby, kde je na potrubí osazen malý ventilátor s montáží na 
stěnu k odtahu vzduchu v šatně. Stoupačka je vyvedena na střechu, kde je osazena výfuková 
hlavice.  

Parametry ventilátoru ve 2.NP: 

Vo = 270 m3/h 

Parametry ventilátoru v nástavbě: 

Vo = 10 m3/h 
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6.7. Zařízení č. 7: Odvětrání výtahové šachty 

Pro větrání výtahové šachty je navržen malý radiální ventilátor s montáží do podhledu. Odpadní 
vzduch je nasáván pomocí ventilátoru a vyfukován na střechu, kde je potrubí zakončeno 
výfukovou hlavicí. 

Parametry ventilátoru: 

Vo = 50 m3/h 

 

6.8. Zařízení č. 8: Odvětrání komory v nástavbě 

Z důvodu požadované malé výměny vzduchu v místnosti je přívod a odvod vzduchu zajištěn 
pouze větrací mřížkou ve dveřním křídle. 

 

6.9. Zařízení č. 9 a 10: Odvětrání garáže 

Pro větrání je navrženo podtlakové větrání, kde přívod vzduchu bude realizován ventilační 
mřížkou ve vratech garáže. Vzduchový výkon je dosažen pomocí dvou odvodních ventilátorů 

do kruhového potrubí, spínání bude zajištěno vypínačem umístěným v garáži. 

Odpadní vzduch je nasáván pomocí ventilátorů a vyfukován na severní obvodovou stěnu do 

venkovního prostoru, kde je osazena výfuková mřížka. 

 

7. Požadavky na související profese 

Stavební část 

- před započetím montáže stavebně dokončit prostory, kde je umístěno VZT zařízení 
- provést všechny nárokované prostupy konstrukcemi 
- po skončení montáže dozdít prostupy 

- zajistit vyčištění všech VZT šachet a kanálů od zbytků stavebního materiálu 

- po skončení montáže dotěsnit prostupy – veškeré prostupy potrubí stěnami, stopem 
a příčkami musí být dotěsněny pružně 

- osadit do stropních konstrukcí závěsy pro připevnění potrubí 
- zajištění dveřních mřížek (popř. podříznuté dveře bez prahu) 
- zajištění revizních dvířek 

- osadit výfukové hlavice 

 

Elektroinstalace 

- zajistit připojení ventilátorů 

- zajistit připojení doběhového spínače 

- napojení ventilátoru na spínání světel 
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Zdravotní technika  

- zajistit odkanalizování VZT stoupaček 

- zajistit odkanalizování ventilátorů 

 

 

8. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

8.1. Předpisy a normy 

Při montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy 
ČSN k zajištění BOZP , které se týkají projektovaného zařízení. 

- Zákon č. 262/2006 Zákoník práce  
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci- 

ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí 
s nebezpečím výbuchu 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 
v platném znění 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých předpisů – ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/ 1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění 

- Předpisy k zajištění BOZP dodavatele 

- Předpisy k zajištění BOP provozovatele 

 

Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní – jedná se o hlavní předpisy 
BOZP dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky a 
nařízení BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel zařízení.  

8.2. BOZP při montáži 

- Při montáži musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný 
dodavatelskou organizací, jedná se zejména o: 

- používání vhodných montážních prostředků 

- používání ochranných pracovních prostředků a vybavení 
- montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, 

vyklizeno a připraveno k montáži 
- všechny vstupní otvory, umožňující pád předmětů nebo pracovníků, musí být 

opatřeny pevnou zábranou 

- v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího 
montáže 
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8.3. BOZP při provozu 

- Při provozu vzduchotechnických zařízení musí být dodrženy požadavky vyplývající 
z provozního návodu, zpracovaného výrobcem, nebo dodavatelem zařízení. 

- Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a 
ochrannými prostředky. 

- Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a proškolené. 
- Provozovatel zařízení vypracuje Místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení 

 

8.4. Komplexní zkoušky 

Po skončení montáže bude provedeno komplexní vyzkoušení celého zařízení v rozsahu cca 48h, 
které prokáže kompletnost a funkčnost dodaného zařízení. Náplň a náklady na komplexní 
zkoušky uplatnit při nabídkovém řízení. 

 

A. Příprava ke komplexním zkouškám  
Provede se kontrola jakosti a úplnosti dodávky, řádné připojení na el. síť, vč. kontroly 

Zajistit je třeba vyčištění všech vzduchových cest (kanálů a potrubí) od zbytků stavebních 
materiálů apod.  
Zkontrolovat čistotu a těsnost filtračních vložek 

Krátkodobé spuštění zařízení s kontrolou všech rotujících a pohyblivých částí 
Hrubé nastavení množství vzduchu na ventilátorech 

 

B. Komplexní zkoušky 

Vlastní KZ zahrnují uvedení zařízení do chodu na předem určenou dobu, kontrolu všech VZT 
elementů za chodu. Dále musí být prověřena funkce řídicího systému za všech provozních 
režimů. 
V rámci komplexního vyzkoušení je nutno kontrolovat především: 
Teplotu ložisek ventilátorů a zatížení el. motorů 

Klidný a plynulý chod všech částí zařízení, jako jsou ventilátory, regul. klapky 

Vazby ventilátorů na regulační klapky 

Funkci okruhů pro signalizaci chodu poruchy a havárie 

Účinnost pružného uložení ventilátorů a pryžových vložek na sání a výtlaku ventilátorů 

Hlučnost ve větraných místnostech způsobenou chodem zařízení 
 

9. Závěr 

Po skončení montáže bude zařízení zaregulováno podle údajů v projektu a vydán protokol o 
měření. 

 

 


