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01. Úvod: 
Projekt je vypracován pouze pro účely stavebního řízení (SP) a výběr dodavatele výše 

uvedené stavby. 
Jako podkladu byly použity výkresy stávajícího stavu (půdorys 1.NP,2.NP-9.NP),   příslušný 
stavební řez a půdorysy střechy. 
Dále byly při návrhu respektovány požadavky zástupců investora na rozsah rekonstrukce VZT, 
příslušné tech. normy a hyg. předpisy. Za účelem zjištění stávajícího stavu byla provedena 
prohlídka domu. 
 
02. Popis stávajícího stavu: 

Bytový dům je rozdělen do čtyř sekcí A,B,C a D. V každé sekci je 8 instalačních jader, tj. 
celkem 32 inst. jader. 
Obytná podlaží jsou 2.-9.NP. V bytovém domě je celkem 256 bytů (4 sekce po 64 bytech  ve 
2.až 9.NP, 8 bytů v patře každé sekce). 
Stávající systém větrání hyg. zazemí bytů (WC+koupelna) tvoří v každém instalačním jádře 
čtyřhranné azbestocementové potrubí přibližných půdorysných 
rozměrů 250x225(šířka x hloubka) mm. Toto potrubí slouží pro větrání hyg. zázemí bytů nad 
sebou v obytných podlažích 2.-9.NP (tj. 8 skupin nad sebou - WC+koupelna). Potrubí zabírá 
svoji na hloubkou prakticky celé instalačního jádro (hloubka cca 250 mm). 

Vlastní odvod vzduchu z každé skupiny hyg. zázemí nad sebou, zajišťuje na střeše osazený 
ventilátor typu DVJ. Ventilátor je osazený na stavebně provedené komoře s oplechováním. Je 
spínán z každého bytu a jeho chod je omezen pevně nastaveným doběhem. 
Odvod vzduchu z koupelen je potrubím (FeZn cca 110x250 mm – šxv) jdoucím pod stropem v 
instal. jádře do stoupačky. V koupelně jsou osazeny plechové čtyřhranné mřížky. Totožné mřížky 
jsou osazeny na stoupačku v prostoru WC – viz fota stávajícího stavu. 
Odvod par nad sporáky kuch. linek nebyl při návrhu větrání (cca v polovině 60-tých let) řešen. 
Odvětrání schodišťového prostoru tvořícího CHÚC je přirozené. To zůstane zachováno také po 
regeneraci domu. 
Taktéž zázemí domu v 1.NP je plně větratelné okenními otvory a bude zachováno také po 
modernizaci domu.    
 

03. Návrh řešení a technické údaje: 
Stávající VZT stoupačka není z materiálového hlediska vyhovující. V rámci rekonstrukce 

ostatních ZTI instalací (voda a kanalizace) je navržena její výměna za kruhovou ∅225 mm 
SPIRO pozink. Její půdorysné umístění je patrno ze schématu uspořádání jádra.  
Zásah do prostupu odvodního potrubí z prostoru koupelny (mřížka na potrubí cca 250x110) není 
žádoucí. Je předpokládáno zachování tohoto potrubí včetně mřížky v koupelně. Horizontální 
potrubí odvodu vzduchu z koupelny bude v prostoru jádra zkráceno a přes nový přechod 
napojeno flexo Al potrubím na VZT stoupačku. 
Odvod vzduchu z WC bude novým plastovým talířovými ventilem osazeným na krátký krček se 
zděří pro osazení ventilu v nové SDK stěně za záchodovou mísou. 
Odbočky jednostranné (90O) pro napojení WC a koupelny budou osazeny nad sebou. Dole 
budou stupačky zaslepeny. 
Stávající odvodní ventilátory budou nahrazeny hybridními ventilačními turbínami (hybridní 
ventilátor). Tyto jsou konstruovány tak, aby i v době nepříznivých atmosférických podmínek  
zajišťovaly minimální nutný průtok vzduchu pro větrání hyg. zázemí.  
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Jsou osazeny malými pomocnými el. motorky s minimální spotřebou elektrické energie 
(6W/230V-1Ph-50Hz, IP54) a řídící elektronickou jednotkou. Nový el. přívod pro pomocné 
motorky je součástí PD profese Elektro. 
Úhrada odváděného vzduchu bude z okolních prostor, které jsou plně větratelné okny. 
 
Minimální průtok vzduchu při chodu ventilátorku: 650 m3/h (cca 81 m3/h na hyg. zázemí) 
Průměrný výkon (průtok vzduchu): 980 m3/h (cca 122 m3/h na hyg. zázemí)   
 
V rámci rekonstrukce bude nově stavebně zateplena komora na střeše včetně nového  
zastropení se zateplením. Na tyto upravené komory budou místo stávajících odvodních 
ventilátorů osazeny hybridní ventilátory (turbíny s pomocným el. motorkem) – průměr stavitelné 
základny hliník - ∅355 mm. Ventilační turbíny budou na stoupačky dopojeny Al. hadicí přes 
přechod osový  ∅225-355 mm. 
 
Vzhledem k malým půdorysným rozměrům instalačního jádra, nebude možné při rekonstrukci 
instalovat další samostatnou stoupačku pro odvod par od kuchyňských digestoří. Alternativní 
odvod vzduchu od kuchyňských digestoří do fasády není vhodný a u některých bytů ani možný. 
Nad kuchyňskými sporáky lze proto doporučit alespoň osazení cirkulačních digestoří (investice 
vlastníka bytu) a k větrání  prostor kuchyní využívat i nadále okno. 

 
04. Ochrana proti šíření požáru a tepelné izolace: 

Nové VZT stoupačky ∅225 (FeZn SPIRO) nemusí být v souladu s požárně bezpečnostním 
řešením a v souladu ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 
protipožárně izolovány. Instalační jádro bude součástí PÚ příslušného bytu. Prostupy každé VZT 
stoupačky stropy a střechou (7x mezi byty +1x střechou do komory) budou dobetonovány  v 
rámci dodávky stavby. S výjimkou stavebně provedeného zateplení střešních komor a nového 
zatepleného zastropení nejsou zapotřebí žádné dodatečné tepelné izolace. 
 

05. Ochrana proti šíření hluku: 

Z hlediska hluku od VZT zařízení nejsou zapotřebí žádná zvláštní protihluková opatření. 
Ventilačními turbíny s pomocnými ventilátorky jsou nehlučné.  
 

06. Požadavky na demontáž: 

Demontáž stávajících VZT stoupaček musí provádět k tomu oprávněná odborná firma v souladu 
s platnými zákonnými normami, zejména pak: 
 
Nař. vlády č.  361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci 
Vyhl. č. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií 
Zák. č.  258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
Zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
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07. Fota stávajícího stavu: 
 

Fota instalačního jádra z prostoru  WC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pohled do instalačního jádra směrem ke stropu 
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Zařízení č.1 - Demontáže

Demontáž stávajících střešních ventilátorů DVJ
- celkem 32 ks včetně odvozu

Demontáž stávajících osinkocementových
stoupaček rozměru cca 250x225 mm
(32 stoupaček po cca 22 bm = cca 704 bm)
firmou oprávněnou k práci s nebezpečnými 
materiály včetně příslušného zabezpečení
odpadu a jeho uskladnění na skládce

1.03 Zakrácení stávající plechové odbočky
cca 110x250 mm (šxv) pro odvod z koupelny

Celkem:

Zařízení č.2 - Nová VZT

Hybridní ventilátor: HV - profi
Označení kompletu: HV 14/355
Raul větrací systémy s.r.o., U Mlýna 15
664 51 Kobylnice

Dopojení HV na nové stoupačky pr. 225
odolnými Al hadicemi přes přechod
FeZn pr.225-355 mm.

Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu
typ VEF 125

Přechodová tvarovka FeZn
cca 110x225mm(šxv)-pr. 125 - délky 100 mm
(napojení na upravený odvod z koupelny)

Regulační klapka ruční FeZn
pr. 125

Dopojení klapky na stoupačku
potrubím Aluflex M0127 - 0,3 bm
(256 x cca 0,3= 76,8 bm)

Odbočka jednostranná FeZn
OBJ-90-225-125
(2 ks na byt)

Potrubí kruhové SPIRO FeZn pr. 225 mm
rovné (montáž za provozu)
(10% tvarovek)

Spojovací, těsnící a montážní materiál

Celkem:

11.01 komplet

2.01 ks

1.02 komplet

2.02.b ks 256

2.03.a ks 512

Poz. 
číslo

Měrná 
jednotka

Počet Název

2.05 kg 760

32

2.01.a ks 32

2.02 ks 256

1

ks 256

2.02.a ks 256

2.03 bm 77

2.04 bm 565
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