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I OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1 Všeobecné osvědčení stavebního dozoru je dokladem o použitelnosti resp. využitelnosti předmětu 
osvědčení ve smyslu Zemského stavebního řádu. 

 

2 Jsou-li ve všeobecném osvědčení stavebního dozoru kladeny požadavky na speciální odbornou 

způsobilost a zkušenosti osob pověřených výrobou stavebních výrobků a konstrukcí podle § 17 
odst. 5 Vzorového stavebního řádu příslušných státních právních norem, je třeba mít na paměti, 
že tuto odbornou způsobilost a zkušenosti lze doložit též ekvivalentními potvrzeními jiných 
členských států Evropské unie. To platí případně i pro rovnocenné doklady, předložené v rámci 
Smlouvy o evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo jiných bilaterálních dohod. 

 

3 Toto Všeobecné osvědčení stavebního dozoru nenahrazuje povolení, souhlasy a osvědčení, která 
zákon vyžaduje k realizaci stavebního projektu. 

 

4 Udělením všeobecného osvědčení stavebního dozoru zůstávají nedotčena práva třetích osob, 
zejména soukromá ochranná práva. 

 

5  Výrobce a prodejce předmětu osvědčení musí uživateli předmětu osvědčení poskytnout kopie 

všeobecného osvědčení stavebního dozoru, s ohledem na pravidla v kapitole „Zvláštní 
ustanovení“, a musí jej upozornit na to, že všeobecné osvědčení stavebního dozoru má být k 
dispozici na místě použití. Zúčastněným úřadům je nutné na požádání poskytnuty kopie 
všeobecného osvědčení stavebního dozoru. 

 

6 Všeobecné osvědčení stavebního dozoru se smí kopírovat pouze jako celek. Jeho zveřejnění ve 
zkrácené formě je možné pouze se souhlasem Německého institutu pro stavební techniku. Texty a 
výkresy reklamních materiálů nesmí být v rozporu se všeobecným osvědčením stavebního dozoru. 
V případě rozdílů mezi německým zněním všeobecného osvědčení stavebního dozoru a jeho 
překladem do angličtiny má znění v němčině přednost. Překlady všeobecného osvědčení 
stavebního dozoru musí obsahovat upozornění „Překlad originálního znění z německého jazyka 
neověřený Německým institutem pro stavební techniku“. 

 

7  Všeobecné osvědčení stavebního dozoru je odvolatelné. Ustanovení všeobecného osvědčení 
stavebního dozoru mohou být dodatečně doplňována nebo pozměňována, zejména pokud to 
vyžadují nové technické poznatky. 
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II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
 

1 Předmět osvědčení a rozsah použití 
 

Předmětem osvědčení jsou kotle ústředního vytápění s označením „Nano PK“ s automatickým 
podáváním paliva. Kotle ústředního vytápění nesou označení CE podle prováděcích předpisů ke 
směrnicím Evropského společenství, s výjimkou Vyhlášky o stavebních produktech (viz seznam 

pravidel B část 2 č. 1.3.1 Kotle nezávislé na vzduchu v místnosti na tuhá paliva s motoricky 

poháněnými součástmi).  
Kotle ústředního vytápění jsou napojitelné stavební jednotky na ohřev otopné vody na maximálně 
90°C palivem dřevní pelety. Přípustný provozní přetlak vody je 3,0 bar, elektrické připojení se 
provádí na síťové napětí 230 V a síťovou frekvenci 50 Hz. Kotle jsou konstrukčně stejné, rozdílné 
oblasti jmenovitého výkonu se modulují pomocí nastavení parametrů, jako například množství 
paliva za časovou jednotku a počet otáček ventilátoru. 
Tabulka 1: Výkonové třídy 

Kotel jmenovitý tepelný 
výkon v kW 

objem vody v l max. teplota 

spalin v °C 

„Nano PK-6“ 1,8 – 6,1 24 110 

„Nano PK-9“ 2,7 – 9 24 110 

„Nano PK-12“ 3,6 – 12,1 24 110 

„Nano PK-15“ 4,5 – 15  24 110 

 

Kotle vyhovují po napojení na odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu typům FC42x a FC52x kotlů 
nezávislých na vzduchu v místnosti na tuhá paliva podle zásad pro schvalování Německého 
institutu pro stavební techniku1

.  

Předmětem všeobecného osvědčení stavebního dozoru nejsou systémy a zařízení nutná pro řádný 
provoz výše jmenovaného kotle na odvod spalin, zásobení palivem, výměnu tepla a zásobení 
užitkovou vodou. 
Kotle ústředního vytápění nezávislé na vzduchu v místnosti jsou určeny k ohřevu vody jako 
teplonosného média k účelu vytápění resp. ohřevu užitkové vody. Potřebný spalovací vzduch se 
přímo ke kotli přivádí těsným potrubím zvenku do napojovacího potrubí a neodebírá se 
z místnosti, kde je kotel instalován (provoz kotle nezávislý na vzduchu v místnosti). Na základě 
tohoto druhu provozu lze kotle umístit i do užitkových jednotek, které jsou trvale vzduchotěsně 
utěsněny podle technických možností nebo které jsou vybaveny mechanickými systémy ventilace 
(přívod vzduchu či odsávání). 
 

1 
 Schvalovací zásady pro zkoušku a posudek kotlů nezávislých na vzduchu v místnosti pro tuhá paliva, znění: červen 2012 

–  

 typ FC42x Kotel se spalinovým ventilátorem k napojení na systém vzduch-spaliny (LAS). Potrubí  
  spalovacího vzduchu z větrací šachty a kouřovod ke komínu jsou součástí kotle. 
 typ FC52x Kotel se spalinovým ventilátorem k napojení do komína. Potrubí spalovacího vzduchu  
  zvenku a kouřovod ke komínu jsou součástí kotle. 
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Plynová prostupnost kotle činí při statickém přetlaku o 10 Pa uvnitř vzhledem k okolí ≤ 2,0 m3
/h. 

Obsah CO ve spalinách nesmí přesáhnout 0,01 Vol.-% vztaženo k 13 % O2. Potřebný tah komína při 
provozu kotle o jmenovitém výkonu činí 13 Pa. Kouřovod pro odvod spalin musí odpovídat ČSN EN 

1856-2
2
, potrubí pro spalovací vzduch se musí provést ze stavebních výrobků určených na 

ventilační zařízení, například z flexibilní vzduchové trubky podle ČSN EN 13180
3
 třídy těsnosti C.  

 

2 Podmínky pro stavební produkt 

 

2.1 Vlastnosti a složení 
Kotle ústředního vytápění nezávislé na vzduchu v místnosti musejí odpovídat stavebním vzorům, 
konstrukčním podkladům a zkušebním zprávám č. 14-UW/Wels-EX-355/1, č. 14-UW/Wels-EX-

355/2, č. 14-UW/Wels-EX-355/3, č. 14-UW/Wels-EX-355/4 a 14-U-472-1/SD a též č. 15-UW/Wels-

EX-277/3 a č. 15-UW/Wels-EX-277/6 zkušebního ústavu TÜV Austria Service GmbH a údajům 
z příloh 1 a 2, použitým při schvalovací zkoušce. Zkušební zprávy a konstrukční výkresy jsou 
uloženy u Německého institutu pro stavební techniku a externího kontrolního úřadu. 
Kotle ústředního vytápění se zejména skládají z peletového zásobníku, z automatického zařízení 
na dávkování paliva, šamotového topeniště s litinovým posuvným roštem, stojícího tubusového 
výměníku tepla, odpopelňovače a mikroprocesorem řízeného ovládání. 
Podávání paliva z palivového skladu k integrovanému zásobníku paliva (jmenovitý objem 54 litrů) 
na kotli se provádí buď pomocí sací turbíny (není předmětem tohoto osvědčení) nebo ručně. Kotel 

je určený pro provoz s dřevními peletami podle ČSN EN ISO 17225-2
4
. Z interního zásobníku paliva 

padá palivo nejprve větranou dvojitou dávkovací komorou (zabezpečení proti zpětnému hoření) a 

následně pomocí plnícího šneku, který je poháněn krokovým motorem, na posuvný rošt. 
Zapalování probíhá pomocí žhavicí spirály.  
Dřevní pelety se spalují v topeništi, prostřednictvím parametru obsah kyslíku ve spalinách se 
reguluje potřebné množství dodávaného paliva. Vzduch nutný pro spalování se přivádí sacím 
ventilátorem jako primární vzduch roštem a jako sekundární vzduch přes otvory v plášti topeniště. 

Spalovací plyny odevzdávají své teplo ve stojícím tubusovém tepelném výměníku topné vodě. 
Kotle ústředního vytápění disponují automatickým odpopelňovačem roštu, prostoru pod roštem a 
také tepelného výměníku. 
Kotle ústředního vytápění mají na čelní straně napojovací místa pro výstup a zpátečku. Teploty 

výstupu a zpátečky se kontinuálně zaznamenávají pomocí teplotních čidel. Mikroprocesorový 
řídicí systém vyhodnocuje zaznamenaná data z teploty spalin, teploty vody, zbytkového obsahu 
kyslíku ve spalinách a příslušných kontaktních spínačů resp. pohonů pro ventilátory a určuje 
optimální podmínky pro spalování s nízkým obsahem škodlivin. 
 

2
 ČSN EN 1856-2  Komíny – požadavky na kovové komíny – část 2: Kovové vložky a kouřovody, německé 

znění EN 1856-2:2009; vydání 2009-09 
3
 ČSN EN 13180 Větrání budov – potrubní rozvody – Rozměry a mechanické požadavky na pružné 

potrubí; německé znění EN 13180:2001, vydání 2002-03 
4
 ČSN EN ISO 17225-2 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – část 2: Klasifikace dřevěných pelet (ISO 17225-

2:2014); německé znění EN ISO 17225-2:2014; vydání 2014-09 

  



překlad z jazyka německého - strana 5 

Z38290.15  1.43.11-37/14 

logo: DIBt - Německý institut  
pro stavební techniku 

Všeobecné osvědčení stavebního dozoru  
č. Z-43.11-394 strana 5 z 8 | 5. listopadu 2015 

 

Kotle ústředního vytápění jsou vybaveny vždy bezpečnostním omezovačem teploty podle ČSN EN 
14597

5
 ve zpátečce kotlů s maximální možnou nastavitelnou teplotou 100°C. 

 

2.2 Výroba a označení 
2.2.1 Výroba 

Kotle ústředního vytápění nezávislé na vzduchu v místnosti s označením „Nano PK“ se musejí 
vyrábět v závodech žadatele. 

2.2.2 Označení  
Vedle označení CE musí být předmět osvědčení označen výrobcem také označením shody (značka 
Ü) v souladu s vyhláškami o označení shody německých spolkových zemí. Označení lze provést 
pouze tehdy, jsou-li splněny předpoklady podle odstavce 2.3. Navíc je nutné kotle opatřit štítkem, 
který bude obsahovat alespoň tyto údaje: 
- výrobce 

- označení výrobku 

- označení typu 

- rok výroby 

- jmenovitý tepelný výkon 

- přípustný provozní přetlak 

- přípustná teploty výstupu 

- druh proudu/jmenovité napětí/frekvence 

- číslo osvědčení 
2.3 Doklad o shodě 

2.3.1 Obecně 

Potvrzení o shodě kotlů ústředního vytápění nezávislých na vzduchu v místnosti s podmínkami 
tohoto osvědčení stavebního dozoru musí být provedeno pro každý výrobní závod certifikátem o 
shodě na základě vnitropodnikové kontroly výroby a pravidelných externích prověrek včetně 
prvotní kontroly stavebního výrobku podle následujících ustanovení.  
Pro udělení certifikátu o shodě a pro externí kontrolu včetně příslušných zkoušek výrobků musí 
mít výrobce stavebního výrobku pro tento účel uznané certifikační místo a pro tento účel uznané 
kontrolní místo.  
Prohlášení, že byl udělen certifikát o shodě, uvede výrobce jako označení stavebních výrobků 
označením shody (značka Ü) s poukazem na účel použití. 
Certifikační místo musí Německému institutu pro stavební techniku předat k nahlédnutí jednu 

kopii jím uděleného certifikátu o shodě. 

2.3.2 Vnitropodniková kontrola výroby 

V každém výrobním závodě se zavede kontrola výroby, která se bude provádět. Kontrolou výroby 
se rozumí kontinuální dozor nad výrobou, který provádí výrobce, jímž zajistí, že stavební výrobky 
výrobcem vyráběné odpovídají ustanovením tohoto všeobecného osvědčení stavebního dozoru. 
 

 
5
 ČSN EN 14597 Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů;   

  německé znění EN 14597:2012; vydání: 2012-09  
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Vnitropodniková kontrola výroby se provádí jako kontrola výrobku (každého kotle), a to vždy jako 
prověrka  

- konstrukčního provedení, jestli je identické s předmětem osvědčení 
(rozměry, materiály); 
- úplnosti a správnosti vybavení 
(spalovací zařízení, bezpečnostní zařízení) 
- pevného nastavení bezpečnostních zařízení a jeho zajištění proti přenastavení 
stejně jako kontrola 

- těsnosti vodu rozvádějících součástí pomocí vodní tlakové zkoušky 

- těsnosti vzhledem k místnosti instalace pomocí únikové zkoušky 

Výsledky vnitropodnikové výrobní kontroly se musí zaznamenávat. Záznamy musejí obsahovat 
alespoň tyto údaje: 
- označení stavebního výrobku a jeho součástí v souladu s požadavky stanovenými v odstavci 2.1 

- druh kontroly nebo zkoušky 

- datum výroby a datum kontroly stavebního výrobku a jeho součástí v souladu s požadavky 
stanovenými v odstavci 2.1 

- výsledek kontroly a zkoušek a jeho srovnání s požadavky 

- podpis pracovníka zodpovědného za vnitropodnikovou kontrolu 

Záznamy je nutné uchovávat po dobu alespoň pěti let a předkládají se kontrolnímu místu 
příslušnému pro externí kontrolu. Na požádání se předkládají Německému institutu pro stavební 
techniku a příslušnému nadřízenému orgánu stavebního dozoru. 
Je-li výsledek zkoušky nevyhovující, musí výrobce neprodleně učinit potřebná opatření 
k odstranění nedostatku. S kotli, které požadavkům nevyhovují, je třeba zacházet tak, aby nedošlo 
k jejich záměně s vyhovujícími kotli. Po odstranění nedostatku je nutné neprodleně příslušné 
zkoušky zopakovat, je-li to technicky možné a účelné jako důkaz odstranění nedostatku.  

2.3.3 Externí dozor 

Ve výrobním závodě se vnitropodniková výrobní kontrola pravidelně prověřuje pomocí externí 
kontroly, a to alespoň jednou ročně. V rámci externí kontroly se provádí prvotní kontrola 
stavebního výrobku. Kromě toho se prověřuje vlastní kontrola a předpoklady řádné výroby a 
souladu s výrobními dokumenty. Alespoň jednou ročně se na jednom kotli zkouškou zjišťuje, jestli 
jsou dodrženy požadavky podle odstavce 2.1. Je potřeba zjistit, jestli jsou zkoušky výrobce kotle 
vyhovující, aby prověřily plynovou prostupnost kotle.  
Odebrání vzorků a zkoušky provádí vždy certifikované kontrolní místo. Výsledky zkoušek 
certifikačního kontrolního místa je nutné uchovávat alespoň po dobu pěti let. Certifikační, resp. 
kontrolní místo je na požádání předloží Německému institutu pro stavební techniku a příslušnému 
nadřízenému orgánu stavebního dozoru. 
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3  Podmínky pro návrh a výpočet 

3.1 Návrh 

Pro umístění kotlů ústředního vytápění nezávislých na vzduchu v místnosti platí národní 
předpisy stavebního dozoru. Na základě typu provozu spotřebiče paliv, který je nezávislý na 
vzduchu v místnosti, je nutné zohlednit při používání spotřebičů paliv toto: 
Kotle ústředního vytápění nezávislé na vzduchu v místnosti lze umístit v místnostech, 
bytech nebo užitných prostorách srovnatelné velikosti, z nichž je vzduch odsáván pomocí 
ventilátorů, jako například větracího zařízení, teplovzdušného topení, odsavačů par, sušiček 
prádla s odtahem, pouze tehdy, je-li výpočtem přívodu vzduchu zajištěno, že provozem 
zařízení nasávajících vzduch nevznikne v místě instalace, v bytě nebo srovnatelné užitné 
prostoře podtlak větší než 8 Pa vzhledem k venkovnímu prostředí. 
Dostatečné zásobení spalovacím vzduchem ke kotli ústředního vytápění, který je nezávislý 
na vzduchu v místnosti, je nutné doložit v rámci tepelně technického výpočtu podle 
odstavce 3.2. 

Ohledně protipožárních předpisů k instalaci pro přívodní potrubí spalovacího vzduchu 

zvenku ke spotřebiči paliv platí směrnice stavebního dozoru o protipožárních požadavcích 
na větrací zařízení v platném znění. 
Potrubí spalovacího vzduchu spotřebičů paliv typu FC52x je nadto nutné izolovat v souladu 

s vyhláškou o úsporách energie. 
3.2 Výpočet 

Pro tepelně technický výpočet komína spotřebiče paliv platí hodnoty podle tabulky 2. 
Tabulka 2: trojité hodnoty pro kotle ústředního vytápění nezávislé na vzduchu v místnosti 
Označení spotřebiče paliv „Nano-PK…“ 

-6 

1,8 – 6,1 

-9 

2,7 – 9 

-12 

3,6 – 12,1 

-15 

4,5 – 15 

hmotnostní 
tok spalin 

v g/s 

jmenovitý 
tepel. výkon 

4,3 5,9* 7,5 8,0 

část.zatížení 1,6 1,6 1,6 2,3 

teplota spalin 

v °C 

jmenovitý 
tepel. výkon 

110 110 110 105 

část.zatížení 80 80 80 90 

potřebný tah 
komína v Pa 

jmenovitý 
tepel. výkon 

14 19,5* 25 8 

část.zatížení 13 13 13 7 

obsah CO2 

v obj.-% 

jmenovitý 
tepel. výkon 

13,6 14,1* 14,6 14,3 

část.zatížení 9,7 9,7 9,7 11,7 

* lineární interpolace 
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Doklad o tom, že jsou spaliny ze spotřebičů paliv při všech provozních režimech v souladu 

s určením beze zbytku odváděny ven do volného prostoru a také doklad o dostatečném 
přívodu spalovacího vzduchu pro provoz spotřebiče paliv nezávislého na vzduchu 

v místnosti přes potrubí primárního vzduchu je nutné vést podle ČSN EN 13384-1
6
. 

 

4  Podmínky pro umístění 
Pokyny k instalaci musí informovat zejména o  
- požadavcích podle odstavců 1 a 3 

- doplňkových dílech vybavení, které nejsou výslovně vyžadovány certifikátem 

- dodržování předpisů o elektrické instalaci (pravidla VDE) a také příslušných pravidlech 
instalace, jako např. ČSN EN 12828

7
, hydraulickém napojení spotřebičů paliv do tepelného 

výměníku, používání vhodného řízení a regulátoru teploty a provedení nastavení kotle, 
- zákazu jakýchkoli změn konstrukčních dílů spotřebičů paliv. 

 

5  Podmínky pro provoz a spuštění 
Majitel spotřebiče paliv musí být výrobcem a dodavatelem předmětu osvědčení dostatečně 
písemně informován o nutných periodických zkouškách předmětu osvědčení co do jeho 

účinnosti a provozní bezpečnosti. Majiteli kotle je k tomu nutné předat všeobecné 
osvědčení stavebního dozoru a také návod k použití v německém jazyce, který je vyžadován 
§ 3, odst. 3 Zákona o bezpečnosti výrobků. Návod k použití musí obsahovat nutné a účelné 
informace o spuštění, údržbě, inspekci, kontrole funkční bezpečnosti a případně opravách 
předmětu osvědčení, zejména s ohledem na bezpečnost. 
První spuštění spotřebičů paliv nezávislých na vzduchu v místnosti musí provést odborný 
pracovník. 
U spotřebičů paliv nezávislých na vzduchu v místnosti musí alespoň jednou ročně provést 
údržbu odborný pracovník. Při tom je nutné zkontrolovat zejména řádné umístění a funkci 
bezpečnostních zařízení a spalovacího zařízení. 
K provozu spotřebičů paliv nezávislých na vzduchu v místnosti se smějí používat pouze 
dřevní pelety 6 mm nebo 8 mm podle ČSN EN ISO 17225-2

4
 v souladu s údaji žadatele. 

 

Rudolf Kersten  ověřeno 

vedoucí referátu  otisk kulatého razítka s textem: 

  Německý institut pro stavební techniku 

  nečitelný podpis 

 
6
 ČSN EN 13384-1 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – část 1:  

  Samostatné komíny (Komíny se spotřebičem paliv); německé znění EN 13384-1:2002  

  +A2:2008; vydání: 2008-08 
7
 ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách – navrhování zařízení na ohřev vody a vytápění;  

  německé znění EN 12828:2012+A1:2014; vydání: 2014-07 
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 všechny rozměry v mm 

 

Peletový kotel nezávislý na vzduchu v místnosti s označením „Nano PK“ 

se jmenovitým tepelným výkonem od 6 kW do 15 kW 
Příloha 1 

Rozměry kotle a pohledy 
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Peletový kotel nezávislý na vzduchu v místnosti s označením „Nano PK“ 

se jmenovitým tepelným výkonem od 6 kW do 15 kW 
Příloha 2 Plášť 
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