
AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
Č. PŘÍLOHY

AutoCAD SHX Text
OBOR

AutoCAD SHX Text
KATEDRA

AutoCAD SHX Text
JMÉNO STUDENTA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT :

AutoCAD SHX Text
ŠKOLNÍ ROK

AutoCAD SHX Text
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

AutoCAD SHX Text
Budovy a prostředí

AutoCAD SHX Text
K125

AutoCAD SHX Text
2016/2017

AutoCAD SHX Text
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

AutoCAD SHX Text
Bc. Kristýna Rabiňáková

AutoCAD SHX Text
125DPM Diplomová práce

AutoCAD SHX Text
Wellness centrum Bruntál

AutoCAD SHX Text
D.1.4 Technika prostředí staveb - Vzduchotechnika

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
01/2017

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Návrh vzduchotechnického systému bazénové haly



AutoCAD SHX Text
textová část:

AutoCAD SHX Text
SEZNAM DOKUMENTACE

AutoCAD SHX Text
TZ.1

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ ZPRÁVA

AutoCAD SHX Text
výkresová část:

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS 1NP

AutoCAD SHX Text
M 1:50

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS 2NP - BAZÉNOVÁ HALA

AutoCAD SHX Text
M 1:50

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS 2NP - ŠATNY ŽENY, ŠATNY MUŽI, MOKRÝ BAR

AutoCAD SHX Text
M 1:50

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS STŘECHY

AutoCAD SHX Text
M 1:50

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
ŘEZ 1-1, ŘEZ 3-3

AutoCAD SHX Text
M 1:50

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
ŘEZ 2-2, ŘEZ 4-4

AutoCAD SHX Text
M 1:50

AutoCAD SHX Text
přílohy:

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
STANOVENÍ VLHKOSTNÍ ZÁTĚŽE V BAZÉNOVÉ HALE

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
STANOVENÍ MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO/ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
POSOUZENÍ VYBRANÝCH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
VÝPIS PRVKŮ

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
NÁVRH VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
HX DIAGRAMY

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
AKUSTICKÉ POSOUZENÍ A NÁVRH TLUMIČŮ HLUKU



AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
Č. PŘÍLOHY

AutoCAD SHX Text
OBOR

AutoCAD SHX Text
KATEDRA

AutoCAD SHX Text
JMÉNO STUDENTA

AutoCAD SHX Text
OBSAH :

AutoCAD SHX Text
PROJEKT :

AutoCAD SHX Text
ŠKOLNÍ ROK

AutoCAD SHX Text
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

AutoCAD SHX Text
Budovy a prostředí

AutoCAD SHX Text
K125

AutoCAD SHX Text
2016/2017

AutoCAD SHX Text
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

AutoCAD SHX Text
Bc. Kristýna Rabiňáková

AutoCAD SHX Text
125DPM Diplomová práce - Návrh vzduchotechnického systému bazénové haly

AutoCAD SHX Text
Wellness centrum Bruntál

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ ZPRÁVA

AutoCAD SHX Text
D.1.4 Technika prostředí staveb - Vzduchotechnika

AutoCAD SHX Text
13xA4

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
01/2017

AutoCAD SHX Text
TZ.1



1. Úvod ....................................................................................................................... 2 

1.1 Identifikační údaje stavby ....................................................................................... 2 

1.2 Požadavky a podklady pro vypracování projektové dokumentace .......................... 2 

2. Návrhová kritéria ................................................................................................... 3 

2.1 Venkovní návrhové podmínky ................................................................................ 3 

2.2 Mikroklimatické podmínky ...................................................................................... 3 

3. Vzduchotechnické zařízení X1: Bazénová hala ................................................... 4 

4. Vzduchotechnické zařízení X2 a X3: Sprchy a šatny ženy/muži ........................ 6 

5. Vzduchotechnické zařízení X4: Mokrý bar .......................................................... 8 

6. Požadavky na související profese ....................................................................... 9 

6.1 Architektonicko-stavební řešení ............................................................................. 9 

6.2 Silnoproud ............................................................................................................ 10 

6.3 Měření a regulace ................................................................................................ 10 

6.4 ZTI ....................................................................................................................... 10 

6.5 Chlazení ............................................................................................................... 10 

6.6 Ústřední topení ..................................................................................................... 10 

7. Protihluková opatření ......................................................................................... 10 

8. Všeobecné požadavky na dodávku a montáž ................................................... 11 

9. Pokyny pro obsluhu a údržbu ............................................................................ 11 

10. Bezpečnost při realizaci a užívání ..................................................................... 12 

11. Použitý software ................................................................................................. 12 

12. Schéma regulace a řízení chodu bazénové jednotky ....................................... 13 

 

  



2 
 

1. Úvod 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Stavba: Wellness centrum Bruntál 

 Dukelská 1424/3, 792 01 Bruntál 

Datum: 01/2017 

1.2 Požadavky a podklady pro vypracování projektové dokumentace 

Předmětem projektu je návrh vzduchotechnického systému pro bazénovou halu a 

související prostory šaten a sprch tak, aby bylo zajištěno optimální vnitřní mikroklima. 

Výchozí podklady a použité předpisy a normy: 

 výkresová dokumentace – architektonicko-stavební část, v elektronické podobě 

 místní šetření a provedená měření, konzultace s provozovatelem objektu 

 Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, 

v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, se změnami 

20/2012 Sb. 

 ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních 

zařízení - Obecná ustanovení 

 ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a 

klimatizační systémy 

 ČSN EN 15242 Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu 

v budovách včetně infiltrace 

 ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením 

 Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací  

 Chyský, Hemzal a kol.: Větrání a klimatizace, Praha 1993  

 podklady výrobců vzduchotechnických zařízení a systémových prvků 
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Dle účelu je vzduchotechnika rozdělena na následující vzduchotechnická zařízení: 

 Vzduchotechnické zařízení X1: Bazénová hala 

 Vzduchotechnické zařízení X2: Sprchy a šatny ženy  

 Vzduchotechnické zařízení X3: Sprchy a šatny muži 

 Vzduchotechnické zařízení X4: Mokrý bar 

 

2. Návrhová kritéria 

2.1 Venkovní návrhové podmínky 

Místo: Bruntál 

Nadmořská výška: 546 m n.m. 

Letní výpočtová teplota vzduchu: 32 °C 

Letní výpočtová RH: 34 % 

Letní měrná vlhkost vzduchu: 10,3 g/kg s.v. 

Zimní výpočtová teplota vzduchu: -18 °C 

Zimní výpočtová RH: 100 % 

Zimní měrná vlhkost vzduchu: 0,8 g/kg s.v. 

2.2 Mikroklimatické podmínky 

Bazénová hala: 

 letní období: předpokládaná teplota v interiéru 29,5 °C, teplota přiváděného vzduchu 

29 °C 

 zimní období: předpokládaní teplota v interiéru 29,5 °C, teplota přiváděného 

vzduchu max. 40 °C 

 v zimním období se z VZT systém z části podílí na krytí tepelných ztrát bazénové 

haly 

Sprchy a šatny ženy/muži: 

 letní období: předpokládaná teplota v interiéru 27 °C, teplota přiváděného vzduchu 

27 °C 

 zimní období: předpokládaní teplota v interiéru 24 °C, teplota přiváděného vzduchu 

24 °C 
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Mokrý bar: 

 letní období: předpokládaná teplota v interiéru 29,5 °C, teplota přiváděného vzduchu 

29,5 °C 

 zimní období: předpokládaní teplota v interiéru 29,5 °C, teplota přiváděného 

vzduchu 29,5 °C 

 

3. Vzduchotechnické zařízení X1: Bazénová hala 

VZT jednotky: 

Pro zajištění optimálního prostředí v prostoru bazénové haly jsou navrženy dvě shodné 

paralelně zapojené vzduchotechnické jednotky C.I.C. Jan Hřebec HL 20 RRT. Jednotky jsou 

umístěny v prostoru strojovny na střeše objektu. Technické údaje jednotek viz příloha Návrh 

vzduchotechnických jednotek. Jednotky jsou vybaveny mikroprocesorovým řídícím systémem. 

Jednotky jsou navrženy na celkový průtok přiváděného vzduchu 32 450 m3/hod 

(2 x 16 225 m3/hod) a celkový průtok odváděného vzduchu 36 000 m3/hod (2 x 18 000 m3/hod). 

Provozní stavy VZT jednotek: 

 zimní provoz, odvlhčování, letní provoz 

 „party“ režim mimo provozní dobu bazénu 

Měření a regulace: 

Regulace teploty bude probíhat na požadovanou prostorovou teplotu s korekcí dle čidla 

teploty v přívodním potrubí. 

Rozvaděč (dodaný spolu s jednotkou) bude vybaven řídícím systémem a bude se nacházet 

vedle VZT jednotky. Periferie MaR (čidla teploty a vlhkosti, servopohony klapek) budou již na 

jednotce namontovány a připojeny. MaR připojí ovladač VZT jednotky a komunikaci 

s jednotlivými komorami. 

Schéma regulace a řízení chodu bazénové jednotky je na konci této technické zprávy. 

Potrubí: 

Pro rozvody vzduchu v prostoru bazénové haly je navrženo vzhledem k přítomnosti slané 

vody v bazénech potrubí v nerezovém provedení (čtyřhranné, spiro). Odvodní potrubí bude 

spádované k lokálním odvodům kondenzátu. Anemostaty a talířové ventily budou napojeny 

pomocí flexo hadic fy. Metalflex vhodných do agresivního prostředí. 
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Potrubí bude uchyceno pomocí závěsů, podpor s maximální roztečí 3 m. Potrubí bude 

částečně vedeno v podhledu, částečně přiznáno pod stropem. 

Distribuční elementy: 

Pro přívod vzduchu budou použity: 

 štěrbinové podlahové výustě s plenum boxem pro ofukování prosklených ploch 

v nerezovém provedení (od fy. Systemair) 

 mřížky pro kruhové potrubí v nerezovém provedení (od fy. Mandik) 

 talířové ventily v nerezovém provedení (od fy. Mandik) 

Pro odvod vzduchu budou použity: 

 anemostaty lamelové kruhové, maska prvku v nerezovém provedení, připojovací 

skříň bude opatřena ochranným nátěrem (od fy. Mandik) 

 mřížky pro kruhové potrubí v nerezovém provedení (od fy. Mandik) 

 talířové ventily v nerezovém provedení (od fy. Mandik) 

Výpočet množství větracího vzduchu: 

Viz příloha Stanovení množství přiváděného/odváděného vzduchu. 

Izolace potrubí: 

Vzduchotechnické potrubí vedené venkovním prostředím na střeše objektu bude opatřeno 

tepelnou izolací z minerálních vláken, která bude opláštěna Al plechem jako ochrana proti 

povětrnostním vlivům. Vzduchotechnické potrubí vedené v prostoru strojovny vzduchotechniky 

bude opatřeno tepelnou izolací s Al polepem. 

Protipožární opatření: 

Strojovna VZT na střeše objektu tvoří samostatný požární úsek. V místech prostupu VZT 

potrubí požárně dělícími konstrukcemi a do venkovního prostředí budou osazeny požární klapky 

na jednotlivých větvích – viz výkresová část. 

Hluk: 

Účelem protihlukových opatření je zabránit nepříznivému působení hluku a otřesů na lidský 

organismus a pokud možno snížit intenzitu hluku pod přípustnou mez. 

Za VZT jednotkou budou osazeny na hlavních přívodních a odvodních větvích tlumiče 

hluku. Jejich poloha je vyznačena ve výkresech. 
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Jednotlivé potrubní rozvody od vzduchotechnických jednotek budou odděleny pružnými 

tlumícími vložkami. Vzduchotechnická potrubí budou na závěsech podložena mikroporézní 

gumou a v prostupech stavebními konstrukcemi budou obalena izolačním materiálem. 

 

4. Vzduchotechnické zařízení X2 a X3: Sprchy a šatny ženy/muži 

VZT jednotky: 

Pro větrání sprch a šaten jsou navrženy shodné sestavné klimatizační vzduchotechnické 

jednotky s rekuperací tepla C.I.C. Jan Hřebec velikosti H4* ve venkovním provedení. Jednotky 

budou opatřeny stříškou. Popis a konfigurace jednotek viz příloha Návrh vzduchotechnických 

jednotek. VZT jednotky budou připojeny na digitální řídící a regulační systém. 

VZT jednotka pro větrání dámských šaten a sprch je navržena na průtok přiváděného 

vzduchu 2 920 m3/hod a průtok odváděného vzduchu 2 210 m3/hod. 

VZT jednotka pro větrání pánských šaten a sprch je navržen na průtok přiváděného 

vzduchu 2 920 m3/hod a průtok odváděného vzduchu 2 310 m3/hod. 

Vzduch je přiváděn do prostoru šaten, odkud dveřními mřížkami proudí do prostor sprch. 

Přebytečné množství vzduchu ve sprchách je odváděno vzduchotechnickým systémem 

bazénové haly, aby bylo zabráněno pronikání vlhkosti produkované odparem z vodní hladiny 

mimo bazénovou halu. 

Měření a regulace: 

Rozvaděč VZT bude umístěn pod stříškou u VZT jednotky. VZT jednotka bude umístěna na 

střeše. V přívodním potrubí bude umístěn vodní předehřívač, vodní chladič, vodní zvlhčovač a 

vodní dohřívač. Ve filtrační komoře přívodního potrubí bude umístěno čidlo teploty. 

 Regulace teploty bude probíhat na požadovanou prostorovou teplotu s korekcí dle čidla 

teploty v přívodním potrubí.  

 Rozvaděč (dodaný spolu s jednotkou) bude vybaven řídícím systémem a bude se 

nacházet v blízkosti VZT jednotky. Periferie MaR (čidla teploty, servopohony klapek) budou již 

na jednotce namontovány a připojeny. MaR připojí ovladač VZT jednotky, komunikaci 

s jednotlivými komorami (ohřev, chlazení, vlhčení) a čidlo teploty za ohřívačem. Silové napájení 

VZT jednotky a vyhodnocovací jednotky detektoru kouře zajistí profese elektroinstalace. 

Napojení ohřívačů zajistí profese ústředního vytápění. Napojení chladiče zajistí profese 

chlazení. Napojení vlhčící komory na vnitřní vodovod zajistí profese ZTI. Součástí regulace VZT 
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jednotky ve venkovním provedení je i snímač zamrznutí deskového výměníku a zvýšená 

ochrana vodních ohřívačů. 

Potrubí: 

Pro rozvody vzduchu je potrubí navrženo z pozinkovaného plechu sk. I. Odvodní potrubí je 

opatřeno ochranným nátěrem. Talířové ventily jsou dopojeny pomocí flexo hadic fy. Metalflex. 

Distribuční elementy: 

Pro přívod vzduchu budou použity: 

 mřížky pro kruhové potrubí v klasickém provedení z pozinku (od fy. Mandik) 

Pro odvod vzduchu budou použity: 

 talířové ventily v klasickém provedení, opatřené ochranným nátěrem (od fy. Mandik) 

Výpočet množství větracího vzduchu: 

Viz příloha Stanovení množství přiváděného/odváděného vzduchu. 

Izolace potrubí: 

Vzduchotechnické potrubí vedené venkovním prostředím na střeše objektu bude opatřeno 

tepelnou izolací z minerálních vláken, která bude opláštěna Al plechem jako ochrana proti 

povětrnostním vlivům. 

Protipožární opatření: 

V místech prostupu VZT potrubí střechou do venkovního prostředí budou osazeny požární 

klapky na přívodním i odvodním vzduchotechnickém potrubí. 

Hluk: 

Účelem protihlukových opatření je zabránit nepříznivému působení hluku a otřesů na lidský 

organismus a pokud možno snížit intenzitu hluku pod přípustnou mez. 

Za VZT jednotkami budou osazeny tlumiče hluku. Jejich poloha je vyznačena ve výkresech. 

Jednotlivé potrubní rozvody od vzduchotechnických jednotek budou odděleny pružnými 

tlumícími vložkami. Vzduchotechnická potrubí budou na závěsech podložena mikroporézní 

gumou a v prostupech stavebními konstrukcemi budou obalena izolačním materiálem. 
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5. Vzduchotechnické zařízení X4: Mokrý bar 

VZT jednotka: 

Pro větrání mokrého baru je navržena sestavná klimatizační vzduchotechnická jednotka s 

rekuperací tepla C.I.C. Jan Hřebec velikosti HL2,5* ve venkovním provedení. Jednotka bude 

opatřena stříškou. Popis a konfigurace jednotky viz příloha Návrh vzduchotechnických jednotek. 

VZT jednotka bude připojena na digitální řídící a regulační systém. 

VZT jednotka je navržena na průtok přiváděného vzduchu 1 400 m3/hod a průtok 

odváděného vzduchu 1 400 m3/hod. 

Měření a regulace: 

Rozvaděč VZT bude umístěn pod stříškou u VZT jednotky. VZT jednotka bude umístěna na 

střeše. V přívodním potrubí bude umístěn vodní předehřívač, vodní chladič, vodní zvlhčovač a 

vodní dohřívač. Ve filtrační komoře přívodního potrubí bude umístěno čidlo teploty. 

 Regulace teploty bude probíhat na požadovanou prostorovou teplotu s korekcí dle čidla 

teploty v přívodním potrubí.  

 Rozvaděč (dodaný spolu s jednotkou) bude vybaven řídícím systémem a bude se 

nacházet v blízkosti VZT jednotky. Periferie MaR (čidla teploty, servopohony klapek) budou již 

na jednotce namontovány a připojeny. MaR připojí ovladač VZT jednotky, komunikaci 

s jednotlivými komorami (ohřev, chlazení, vlhčení) a čidlo teploty za ohřívačem. Silové napájení 

VZT jednotky a vyhodnocovací jednotky detektoru kouře zajistí profese elektroinstalace. 

Napojení ohřívačů zajistí profese ústředního vytápění. Napojení chladiče zajistí profese 

chlazení. Napojení vlhčící komory na vnitřní vodovod zajistí profese ZTI. Součástí regulace VZT 

jednotky ve venkovním provedení je i snímač zamrznutí deskového výměníku a zvýšená 

ochrana vodních ohřívačů. 

Potrubí: 

Pro rozvody vzduchu je navrženo nerezové potrubí vzhledem k možnosti pronikání 

agresivních vodních par z bazénové haly. Talířové ventily jsou dopojeny pomocí flexo hadic fy. 

Metalflex. 

Distribuční elementy: 

Pro přívod vzduchu budou použity: 

 talířové ventily v nerezovém provedení (od fy. Mandik) 
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Pro odvod vzduchu budou použity: 

 talířové ventily v nerezovém provedení (od fy. Mandik) 

Výpočet množství větracího vzduchu: 

Viz příloha Stanovení množství přiváděného/odváděného vzduchu. 

Izolace potrubí: 

Vzduchotechnické potrubí vedené venkovním prostředím na střeše objektu bude opatřeno 

tepelnou izolací z minerálních vláken, která bude opláštěna Al plechem jako ochrana proti 

povětrnostním vlivům. 

Protipožární opatření: 

V místech prostupu VZT potrubí střechou do venkovního prostředí budou osazeny požární 

klapky na přívodním i odvodním vzduchotechnickém potrubí. 

Hluk: 

Účelem protihlukových opatření je zabránit nepříznivému působení hluku a otřesů na lidský 

organismus a pokud možno snížit intenzitu hluku pod přípustnou mez. 

Za VZT jednotkou budou osazeny tlumiče hluku. Jejich poloha je vyznačena ve výkresech. 

Jednotlivé potrubní rozvody od vzduchotechnických jednotek budou odděleny pružnými 

tlumícími vložkami. Vzduchotechnická potrubí budou na závěsech podložena mikroporézní 

gumou a v prostupech stavebními konstrukcemi budou obalena izolačním materiálem. 

 

6. Požadavky na související profese 

6.1 Architektonicko-stavební řešení: 

 dodavatel stavebních prací provede prostupy v nosných stěnách, stropech a střeše 

vč. jejich zaplnění a utěsnění po montáži, a to o 100 mm větších, než jsou rozměry 

potrubí ve výkresové dokumentaci 

 dodavatel střešního pláště provede napojení hydroizolace na potrubí v prostupech 

střechou 

 zajistí montáž dveřních větracích mřížek 

 zhotovení úchytných bodů pro jednotky, potrubí 

 koordinace s ostatními profesemi, transportní cesty 



10 
 

 dodavatel SDK konstrukcí provede zakrytí vodorovných rozvodů sádrokartonem  

6.2 Silnoproud: 

 připojení ventilátorů a jednotek na el. síť včetně jejich ovládání, včetně jištění 

 uzemnění všech součástí vzduchotechnického zařízení 

6.3 Měření a regulace: 

 zajistí propojení snímacích čidel teploty, relativní vlhkosti, CO2 s VZT jednotkami 

 připojení VZT jednotky na rozvaděč MaR 

 řeší samostatný projekt MaR 

6.4 ZTI: 

 napojení VZT jednotek přes zápachovou uzávěru do systému vnitřní kanalizace 

(chladič, vodní zvlhčovač, rekuperátor) 

 přívod vody do VZT jednotky (vodní zvlhčovač) 

6.5 Chlazení: 

 připojení chladiče VZT jednotek na rozvod chladícího média vč. osazení 

regulačních, uzavíracích a všech dalších armatur, nutných pro správnou funkci 

zařízení 

6.6 Ústřední topení: 

 připojení ohřívačů VZT jednotek na rozvod topného média vč. osazení regulačních, 

uzavíracích a všech dalších armatur, nutných pro správnou funkci zařízení 

 

7. Protihluková opatření 

Bude zabráněno šíření hluku do venkovního prostoru i obsluhovaných místností. Rychlost 

proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby proudění 

nezpůsobovalo nadměrný hluk. Veškeré prostupy budou opatřeny minerální izolací tak, aby 

nemohlo dojít k přenosu vibrací. Vzduchotechnické jednotky budou podloženy gumou a potrubní 

rozvody budou od jednotek odděleny pryžovými vložkami. 
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8. Všeobecné požadavky na dodávku a montáž 

Polohy jednotlivých rozvodů instalací jsou pouze orientační. Přesná poloha potrubí bude 

provedena dle skutečných podmínek při montáži. Při montáži rozvodů je nutné brát zřetel na 

prostorovou i na časovou koordinaci montáže jednotlivých rozvodů s ostatními profesemi. 

Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat technické požadavky 

jakosti výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami. V průběhu 

montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a montážní předpisy výrobců 

jednotlivých zařízení. 

Potrubí a VZT zařízení je nutno chránit proti nebezpečnému dotykovému napětí a 

atmosférické elektřině dle platných norem a předpisů. Všechny kovové součásti rozvodů a 

zařízení musí být při montáži vodivě pospojovány pro potřebu uzemnění. 

Všechna zařízení jsou navržena s ohledem na optimalizaci investičních a provozních 

nákladů. Součástí dodávky rozvodů jsou veškeré prostupy, drážky apod. a po montáži následně 

jejich utěsnění včetně všech druhů ucpávek, tzn. požárních, hydroizolačních apod. 

Po dokončení montáže proběhne oživení vzduchotechnických zařízení, jejich zaregulování 

na projektované parametry a přeměření jejich vzduchových výkonů a hlučnosti. Po provozních 

zkouškách provede dodavatel poučení provozovatele o obsluze a údržbě vzduchotechniky. 

Dokumentace je zpracována v souladu se všemi platnými bezpečnostními a hygienickými 

předpisy a normami. 

 

9. Pokyny pro obsluhu a údržbu 

Obsluhující personál musí být seznámen s „Návodem k užívání zařízení“. Návod bude 

obsahovat technické údaje, pokyny pro bezpečnost při práci a provozní informace. Dodržování 

pokynů v návodu je nezbytně nutné pro bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz zařízení.  

Obsluha vzduchotechnických zařízení bude spočívat v ovládání a kontrole chodu 

jednotlivých zařízení a také v kontrole dosahovaných parametrů a stavu zařízení. Bude 

prováděna zaškoleným personálem provozovatele. Pro tento účel si provozovatel zajistí 

provozní řád vzduchotechniky, který bude součástí provozního řádu všech technických zařízení 

areálu.  

Zvláště důležité je věnovat pozornost bezpečnostním varováním a upozorněním, jejichž 

nedodržení může být příčinou úrazu, nebo poškození, případně zničení zařízení. 
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10. Bezpečnost při realizaci a užívání 

Při provádění všech prací je nutno dodržovat všechny vyhlášky a platné předpisy o 

bezpečnosti práce a používat předepsané ochranné pomůcky. 

 

11. Použitý software 

Návrh rozměrů potrubí a výpočet tlakových ztrát byl proveden pomocí výpočetní pomůcky 

dostupné online na www.qpro.cz. 

Vzduchotechnické jednotky byly navrženy pomocí softwaru fy. C.I.C. Jan Hřebec AHU 

Select verze 6.7. 

Pro akustické posouzení a návrh tlumičů hluku byl použit software fy. Lindab 

DIMsilencer 6.0. 
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12. Schéma regulace a řízení chodu bazénové jednotky 
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