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1. koncepční varianta nuceného větrání učeben 

 

První varianta řeší přívod vzduchu do učeben pomocí textilního potrubí a odvod vzduchu 

pomocí vyústek, které jsou instalovány v otvorech stěny. Přívod vzduchu do kabinetu je 

řešen anemostatem v podhledu a odvod vzduchu stejným způsobem jako u učeben. 

 

 

2. koncepční varianta nuceného větrání učeben 

Do učeben a kabinetu je vzduch přiváděn a odváděn obdélníkovými vyústkami které 

kombinují funkce přívodu a odvodu vzduchu. Vyústky jsou instalovány do otvorů ve stěně.  
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Vzhledem ke stísněným podmínkám stávajícího objektu, malé světlé výšce (3,0m), 

vysokým nárokům na estetický a příznivý vzhled byla vybrána 2 varianta, která přivádí a 

odvádí vzduch pomocí vyústek SCHAKO KWB – D- 1/2. Daný typ vyústek kombinuje funkce 

přívodu a odvodu vzduchu a tím šetří prostor a poskytuje možnost vyhnout se zbytečným 

křížením potrubí. Vyústky budou napojeny na rozvody potrubí pomocí flexihadic MULTIVAC 

SONOVAC 25, které mají dobré akustické vlastnosti a přispívají k útlumům a celkovému 

snížení akustické hladiny. Příklad podobné realizace bude uveden níže. Vyústky jsou 

instalované v otvorech ve stěnách a veškeré rozvody jsou vedeny v podhledech chodeb 

anebo ve snížené části podhledu učeben – viz výkresová dokumentace. Rozvody potrubí 

jsou neviditelné, což byl jeden z hlavních požadavků při návrhu konceptu. V projektové 

dokumentaci bude zvolena 2 varianta a bude proveden koncepční návrh pro celý objekt.  

 

Obr. 1 – Příklad realizace 

Zdroj: 

https://schako.de/en/node/2523?product=Zu%E2%80%92%20und%20Abluft%20%E2%80%

92%20Kombinationsauslass%20KWB-D/-S/-DSX/-KL 
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Projekt řeší koncept nuceného větrání rekonstruované Základní školy Postřekov. 

Projekt neřeší existující nucené větrání kuchyně a provozů k tomu přilehlých.  

Výpočet množství přiváděného vzduchu (viz. příloha č. 1) byl stanoven podle platných 

předpisů a norem uvedených v textové části diplomové práce.  

Na základě dimenzování je nutno přivést a odvést  3950 m3/h (budova A), 1860 m3/h 

(budovy B) vzduchu. 

Celkem byly navrženy 3 podstropní vzt jednotky. Dvě jednotky jsou umístěny 

v budově A (vstupní hala) a jedna jednotka v budově B (sklad).  

Typ jednotky 
Max. množství přiváděného vzduchu 

[m3/h] 

HRH 15 MULTIVAC 1300 

HRH 20 MULTIVAC 1900 

HRH 30 MULTIVAC 2800 

 

Nasávání vzduchu bude na fasádě objektu přes protidešťovou žaluzii. Výfuk vzduchu 

bude proveden nad střechu vertikálním potrubím. Pro rozvody přiváděného a odváděného 

vzduchu bude použito standardního kruhového potrubí z ocelového pozinkovaného plechu.  

Hlavní rozvody budou vedeny v podhledu chodeb. Na hlavní rozvody budou napojena 

jednotlivá potrubí a koncové elementy. Světlá výška v chodbách je snížena (viz výkresová 

část) kvůli instalaci vzt jednotek a vedení potrubí. 

Do jednotlivých učeben, družin, kabinetů, ředitelny, konferenční místnosti, místnosti 

vedoucího stravování, společenské místnosti a jídelny bude vzduch přiváděn a odváděn 

pomocí obdélníkových vyústek SCHAKO KWB – D - 1/2 , které kombinují funkce přívodu a 

odvodu vzduchu. V místnostech č. 1.14, 1.15, 1.16 vzhledem ke křížení potrubí je částečně 

snížená výška – viz projektová dokumentace.  

V hygienickém zázemí a na chodbách bude vzduch přiváděn a odváděn pomocí 

talířových ventilů MULTIVAC DVSQ – P, DVSQ. V šatnách bude vzduch přiváděn pomocí 

čtvercového stropního difuzoru MULTIVAC CS 600x600. V budově B bude vzduch přiváděn 

do chodeb a odváděn v hygienickém zázemí. Hygienické zázemí bude propojené s chodbou 

mřížkami ve dveřích. V budově A je koncept řešen následujícím způsobem: vzduch je 

přiváděn do šaten a odváděn na chodbách. Šatny jsou propojeny s prostory chodeb 

mřížkami ve stěnách. V hygienickém zázemí je potřebný vzduch přiváděn částečně 

v umývárnách a zbytek z chodeb. Hygienické zázemí je propojené s chodbou mřížkami ve 

dveřích.  

 

Pro výpočet hladiny akustického tlaku byla vybrána 3 nejnepříznivějších vyústek 

v učebně (č.m. 2.03, č.m. 1.11, č.m. 1.12). Výsledky byly porovnány s normovými 

požadavky.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

D.1.3.1 Technická zpráva 4xA4 
D.1.3.1.1. Výpočet množství přiváděného vzduchu 7xA4 
D.1.3.1.2. Výpočet dimenze potrubí 5xA4 
D.1.3.1.3. Grafy – rychlosti proudění vzduchu v pobytových zónách 2xA4 
D.1.3.1.4.1. Kontrolní výpočet hladiny akustického výkonu č.m. 203 3xA4 
D.1.3.1.4.2. Kontrolní výpočet hladiny akustického výkonu č.m. 111 3xA4 
D.1.3.1.4.3. Kontrolní výpočet hladiny akustického výkonu č.m. 112 3xA4 
D.1.3.2.1. Půdorys 1.NP A 1:50 12xA4 
D.1.3.2.2. Půdorys 1.NP B 1:50 24xA4 

D.1.3.2.3. Řezy 1:50 5xA4 

 


