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Anotace:  
Tato bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část «A» 

se věnuje problematice větrání budov školních zařízení. V této bakalářské práce 

jsou popsány a vyhodnoceny jednotlivé možností větrání. Výpočtová část «B» 

obsahuje návrh vytápění jednotlivých místností školky pomocí otopných těles, 

návrh zdroje tepla a příprava teplé vody. Část «C» obsahuje technickou zprávu. 

 

 

Klíčová slova:  
Možností větrání, nucené větrání, přirozené větrání, výměna vzduchu.  

 

 

 

 

Annotation:  
This bacelor thesis attends to the heating concept for a kindergarten. The 

teoretical part «A» deals with the school unit ventilation issue. The bachelor 

thesis is focused on the ventilation options description and ranking . The 

computational part «B» contains heating design for each room with a heater, a 

heat source design and a hot water producer. The part “C” contains the technical 

report. 
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Options of ventilation, forced ventilation, natural ventilation, air exchange. 
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Část A 

1. Úvod 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na návrh systému vytápění a větrání mateřské 

školy. V rámci rešerše postupně předložím rámcové možnosti větrání MŠ a poté zvolím 

nejvhodnější variantu pro daný objekt. Jedná se o MŠ Magic Hill, Na Fialce 2629/18, 251 01 

Říčany u Prahy. Studie tyto školky mi byla poskytnuta firmou SYNER s.r.o. 

Ve vnitřním prostředí budov stráví člověk podstatnou část života. 

Úkolem větrání ve vnitřních prostorách obytných budov je především úprava čistoty 

ovzduší, popř. tepelně-vlhkostních podmínek. Čerstvý, venkovní vzduch se přivádí do 

obytných místností buď bez filtrace (přirozené větrání), nebo se filtruje. Odvod vzduchu je 

realizován z místností s hlavními zdroji znečišťujících látek (kuchyně, koupelny, WC). 

Venkovní vzduch je nejčastěji přiváděn bez úpravy (podtlakové větrání) nebo předehřívaný 

(např. ve výměníku zpětného získávání tepla). Tepelnou ztrátu větráním pak hradí otopná 

soustava. V některých případech se pro úhradu tepelné ztráty větráním používá ohřívač 

vzduchu. [1] 

 

Obr.: 1) Úvod do problematiky větrání  

 

 

 



Vytápění a větrání mateřské školy                                                                                        Daria Bobina 

                                                                                                                                                   2017/2018 

8 

 

2. Popis objektu a lokalita 

Město Říčany, vzdálené přibližně 20 km jihovýchodně od Prahy, se rozložilo v 

mírně zvlněné, zalesněné krajině. Velmi příznivé životní prostředí a výhodné dopravní 

spojení s Prahou podporuje jeho dnešní dynamický rozvoj a zájem investorů. [2] 

Město se nachází ve výšce 341 m.n.m. [3], ve II větrné oblasti průměrná rychlost se 

rovná 25 m/s [4] a II sněhové oblastí má charakteristickou hodnotu sr=1,0 kPa [5]. Průměrný 

roční úhrn srážek 675 mm [6].  Z klimatického hlediska se Říčany příliš neliší od průměrných 

klimatických hodnot naměřených v České republice. 

Vstupní do objektu je přes zastřešenou vstupní terasu, která je přístupná po schodišti 

nebo rampě. Ze zádveří je vstup do šaten dětí, vstupní haly a do jednací místnosti.  

Podélnou centrální osu tvoří chodba, na kterou navazují jednotlivé učebny, zázemí 

personálu, příprava jídla, provozní zázemí a vstupní hala. Každé dvě učebny mají společné 

hygienické zařízení. Učebna v západním křídle má hernu variabilní s lehárnou.  

Zázemí personálu je složeno ze šaten, ředitelny, jednací místnosti a hygienického 

zařízení.  

Příprava jídla zahrnuje plochy pro příjem, přípravu a výdej jídla včetně mycí zóny.  

Do provozního zázemí spadá prádelna se sušárnou, sklad prádla, úklidová místnost s 

kotlem a zvenku přístupný sklad hraček a vozítek.  

Pro čas trávený v zahradě školky je navrženo jedno WC přístupné zvenku.  

Střecha nad vstupní terasou tvoří betonová konzola a ocelové sloupy. 

 

3. Koncepce řešení a rozdělění prostorů 

Nucené větrání se navrhuje pouze tam kde přirozené větrání není dostatečné nebo 

nelze větrat přirozeně. Vzduchotechnická zařízení jsou odlišná pro různé prostory, jelikož ne 

všechny prostory mají stejné požadavky na vnitřní podmínky. Místností dané mateřské školky 

můžeme rozdělit z hlediska větrání do několika zón. 

 

Místnost Využití 

Třidy 1 až 4 místnosti, pro dlouhodobé využití 

Přípravna a příjem 

jídla   

vaření jídel a distribuce 
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Příjem jídla neslouží k vaření jídel, ale jen k distribuci 

Sociální zařízení a 

prostory pro provoz 

WC pro děti i personál, prádelna, šatna personálu, úklidová místnost  

 

Ostatní prostory jsou větrány přirozeně okny 

Zdroj: [vlastí tvorba] 

 

Obr.: 2) Půdorys 1.NP 

 

4. Větrání 

4.1 Jak dosahneme účinků větrání. 

Větrání představuje výměnu znehodnoceného vzduchu v prostoru za venkovní 

čerstvý vzduch, případně neznehodnocený vzduch přiváděný z okolních prostor. 

Pro zajištění větrání musíme uvést vzduch do pohybu – vytvořit vzduchový proud 

určitého průtoku. Hybným činitelem je rozdíl tlaků vzduchu. [1] 
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4.2 Požadavky na větrání 

Definicí požadavků na větrání obytných budov se zabývá norma ČSN EN 15 [10] 

665/Z1, ze které můžeme vycházet. Základním požadavkem je zajištění minimální intenzity 

trvalého přívodu čerstvého vzduchu v závislosti na typu místnosti a počtu osob. [6] 

Intenzita větrání se počítá jako poměr množství přiváděného čerstvého vzduchu k 

objemu větrané místnosti. 

 

 

kde: 

Ve                  Průtok čerstvého vzduchu z exteriéru                       [m3.h-1] 

Vo                  Objem místnosti                                                        [m3] 

n                     Intenzita větrání                                                              [h-1] 

[7] 

 

Obr.: 3) Tabulka požadovaných hodnot 
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4.3 Přírozené větrání 

Víme, že dostatečná výměna vzduchu v obytných budovách je zárukou zdravého 

bydlení. Odedávna ji zprostředkovávalo přirozené větrání, tedy nekontrolovatelná výměna 

vzduchu netěsnostmi okenních spár - infiltrace a exfiltrace. Právě tato nekontrolovatelnost 

tepelných ztrát vzhledem k současným požadavkům na snížení energie na vytápění vede k 

utěsňování oken i celých stavebních konstrukcí bez zachování základního větrání - infiltrace 

se blíží nule. A to je příčina shora uvedených problémů - růstu plísní, zhoršování odérového 

mikroklimatu a řady dalších souvisejících problémů. 

Minimální množství větracího vzduchu na osobu stanovené na základě produkce 

CO2 je 15 - 25 m3.h-1 v závislosti na aktivitě člověka. To je skutečně hygienické minimum, 

pod které by se nemělo jít. [12] 

Je jasné, že přirozené větrání sice zůstává základním prostředkem výměny vzduchu, 

ale mělo by být kontrolovatelné a řízené podle okamžitých venkovních podmínek a vnitřních 

požadavků. Současným trendem jako standardní a energeticky účinné by se mělo stát řízené 

větrání bytů s rekuperací tepla s intenzitou výměny vzduchu n = 0,3 - 0,6 h-1. [13] 

Účinek vztlaku je dán rozdílem měrných hmotností vnitřního a venkovního vzduchu 

o různé teplotě. [14] 

Tlakový rozdíl se vypočítá jako: 

 

 

kde: 

pe                                 Exteriérový tlak                                        [Pa] 

pi                                 Interiérový tlak                                          [Pa] 

h                                 Výšková vzdálenost mezi otvory               [m] 

g                                 Tíhové zrychlení                                        [m/s2 ] 

ρe                                Hustota exteriérového vzduchu                 [kg/m3] 

ρi                                 Hustota interiérového vzduchu                 [kg/m3] 

[14] 
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Čím je větší výšková vzdálenost mezi otvory h, tím větší rozdíl tlaku, pro nás to 

znamena že přívod vzduchu přes budovu se zvětší. 

V zimě tlakový rozdíl je větší, v letě je skoro nulový kvůli menšímu rozdílu teplot. 

Ve výšce místnosti či budovy, ve které se tlak pi rovná tlaku okolní atmosféry se 

nachází tzv. neutrálná rovina. Komínový efekt způsobuje podtlak v místnostech spodního 

podlaží. 

 

 

Obr.: 4) Princip přírozeného větrání 

 

Rozlišujeme 4 základní způsoby přirozeného větrání vzduchu a jejich kombinace: 

přirozené větrání s infiltrací, aerace, šachtové větrání a provětrávání 

 

4.3.1. Přirozené větrání s infiltrací 

Na rozdíl od jiných typu větrání je nejlevnějsí varianta. Cirkulace vzduchu v interiéru 

se uskuteční pomoci otevirání oken, větracích okének nebo netěsnostmi v oknech a dveřích. 

Principem je výměna vzduchu v místnostech působením vnějších klimatických podmínek. 

Bezúdržbová, historicky používaná metoda, přestože parametry neodpovídají 

soudobým komfortním a hygienickým požadavkům na větrání. Ale v letním období a za 

bezvětří je infiltrace díky malému teplotnímu rozdílu zcela nefunkční, v zimním období 

dochází k neřízenému intenzivnímu větrání a velkým tepelným ztrátám, má obtěžující přenos 

pachů mezi bytovými jednotkami. 

Přívod vzduchu se děje ve styku okenního rámu a křídla za pomoci štěrbinového 

větracího systému, větrací mřížky v prosklené části okna nebo přívodu vzduchu v okenním 

rámu. [9] 
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Objemový průtok venkovního vzduchu infiltrací spárami se vypočítá:  

 

 

kde: 

Vi                   Objemový průtok vzduchu infiltrací                      [m3/s] 

L                     Délka spár                                                              [m]  

i                      Součinitel průvzdušnosti spár                                [m3 .s-1m Pa-0,67]  

∆p                   Rozdíl tlaků před a za oknem                                [Pa] 

[15] 

 

 

 

 

Obr.: 5) Přirozené větrání s infiltrací 

 

 

 

Obr.: 5.1) Větrání se zavřeným oknem - 

Schüco VentoTherm 
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4.3.2 Aerace 

K větrání a výměně vzduchu dochází obdobným způsobem jako u infiltrace s tím 

rozdílem, že pro přívod a odvod vzduchu jsou vytvořeny zvláštní otvory v různých výškách v 

místnosti. Tím je definován a zvětšen průtočný průřez. Při bezvětří je aerace iniciována pouze 

teplotním rozdílem vnitřního a vnějšího prostředí, při vyrovnání teplot je větrání neúčinné. 

Levná a bezúdržbová, historicky používaná metoda, přestože parametry neodpovídají 

soudobým komfortním a hygienickým požadavkům na větrání. 

V letním období a za bezvětří je aerace díky malému teplotnímu rozdílu zcela 

nefunkční v zimním období naopak dochází k neřízenému masivnímu větrání a velkým 

tepelným ztrátám. [9] 

V případě dvou otvorů o ploše S1 a S2 umístěných v místností nad sebou vznikne při 

rozdílné teplotě v interiéru a exteriéru pro ti > te rozdíl tlaku Dpe. Hmotnostní průtok vzduchu 

(rovnice větrací rovnováhy) m je dán: 

 

kde: 

S1, S2                  Průřezy přiváděcího a odváděcího otvoru                        [m2] 

μ1, μ2                  Výtokový součinitel pro přiváděcí a odváděcí otvor 

                          (obvykle µ1=µ2=0,6 až 0,7)                                                [-] 

ρe, ρi                             Hustoty venkovního a vnitřního vzduchu                         [kg/m3] 

[16] 

Aerace je vhodný způsob jednoduchého větrání pro haly s vývinem tepla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 6) Přirozené větrání – aerace 

 

 

 

Obr.: 6.1) Přirozené větrání – světlíky 

Aerolux
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4.3.3 Šachtové větrání 

 

K větrání dochází díky rozdílu teplot uvnitř a vně budovy. Při šachtovém větrání jsou 

větrací mřížky z větraných místností vedeny do sběrné větrací šachty. Šachty mohou být 

podobné komínům, světlíkům, zděné nebo potrubní. Šachty mohou být jak pro odvod, tak pro 

přívod vzduchu. Obvykle se však používají pro odvod vzduchu a pro přívod se používají 

přívodní otvory za otopným tělesem, aby byl zajištěn ohřev přívodního vzduchu v zimním 

období. Naprosto nevhodný je přívod z prostor, kde může vzniknout podtlak (zejména 

schodiště a společné chodby), který znemožní větrání. 

Levná a bezúdržbová, historicky používaná metoda, přestože parametry neodpovídají 

soudobým komfortním a hygienickým požadavkům na větrání. Ale přívodním otvorem z 

venkovního prostoru proniká i hluk. V přechodných obdobích, kdy dochází k vyrovnání 

vnější a vnitřní teploty je větrání nefunkční v letním období může někdy díky nižším interním 

teplotám dojít k proudění v obráceném směru do interiérů. [9] 

Výškovým rozdílem sacího a výtlačného otvoru vznikne tlakový rozdíl ∆p. Tento 

tlak se spotřebuje na překonání hydraulických ztrát při proudění vzduchu šachtou: 

 

[16] 

Je nejvhodnější varianta pro bytové stavby. Principem je, aby tlakové ztráty nebyli větší než 

účinný vztlak. Jinak proud vzduchu bude mít překažek a bude toho vzduchu proudět míň, ale 

pro život je potřeba více čerstvého vzduchu. 
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Obr.: 7) Přirozené větrání – šachtové 

větrání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 7.1) Přirozené větrání – šachtové 

větrání

 

4.3.4 Provětrávání 

Je cílené větrání otevřenými okny. 

Základní prostředek větrání menších místností. Výměna vzduchu je odvozena pouze 

pro účinek teploty a vychází z řešení problematiky aerace s tím, že jediný otvor (okno) slouží 

jak pro přívod i odvod vzduchu. 

Objemový průtok venkovního vzduchu infiltrací spárami se vypočítá: 

 

 

kde: 

a                      Šířka okna                                                        [m] 

b                     Výška okna                                                       [m] 

µ                     Výtokový součinitel                                         [-] 

ρs                    Střední hustota vzduchu                                   [kg/m3] 

[16] 
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Obr.: 8) Přirozené větrání – provětrávání 

 

 

4.3.5      Závěr  

Je logické, že při současné trendu zdražování energií jsme platnými předpisy i vlastní 

kapsou nuceni energií šetřit. Nesmí se tak ale dít za každou cenu - na úkor zdraví lidí, ale i 

budov. Vnitřní prostředí se pro pobyt osob bez výměny vzduchu neobejde - větrat se musí. 

Proto se do platných předpisů musí dostat alespoň minimální požadavky na větrání všech typů 

prostor. Jak tyto požadavky dodržet je potom již záležitostí projektanta. [13] 

 

4.4 Nucené větrání 

4.4.1 Podtlakové větrání 

Podtlakové větrání je realizováno nuceným odvodem vzduchu z místností se zdrojem 

škodlivin nebo vlhkosti (hygienické zázemí, kuchyně) a přisáváním vzduchu z venkovního 

prostředí. Přívodní otvory se zpravidla umisťují pod okna za/nad otopná tělesa, případně pod 

strop nad okna. Do každé obytné místnosti lze vzduch přivádět přes větrací otvor. Větrací 

otvory mohou být různého tvaru a lze je opatřit regulací průtoku vzduchu. Ohřev venkovního 

vzduchu při podtlakovém větrání zajišťuje otopná soustava. Výhodou podtlakového větrání je 

jednoduchost zařízení a relativně nízké pořizovací náklady (v porovnání s nuceným 

rovnotlakým větráním). Nevýhodou je zejména absence zařízení pro zpětné získávání tepla a s 

tím spojené vyšší provozní náklady na ohřev větracího vzduchu. [10] 
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4.4.2 Rovnotlaké větrání 

Nucené rovnotlaké větrání představuje vyšší kvalitu větrání než nucené podtlakové 

větrání, resp. hybridní větrání. Použije se však i tam, kde není z hygienických důvodů možné 

zajistit přívod vzduchu podtlakem z obvodové stěny. [10] 

 Rovnotlaké větrací systémy zajišťují nucený přívod čerstvého vzduchu a současně 

odvod vzduchu znehodnoceného. Pro dopravu vzduchu slouží většinou dvojice ventilátorů 

umístěných v kompaktní vzduchotechnické jednotce, která obsahuje zpravidla filtraci 

atmosférického vzduchu, výměník ZZT, případně ohřívač (např. pro teplovzdušné vytápění). 

Větrací zařízení slouží pro přívod a předehřev venkovního vzduchu, dohřev vzduchu je 

uskutečňován otopnou soustavou, nebo ohřívačem. Ventilátory mají možnost regulace 

výkonu v několika stupních (regulace otáček), což umožňuje ovládat zařízení na základě 

aktuálních požadavků (vlhkost, koncentrace CO2 apod.). Výhodou nuceného rovnotlakého 

systému větrání je možnost využití zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu, čímž se 

výrazně snižuje spotřeba tepla na ohřev venkovního vzduchu.  

Nevýhodou oproti podtlakovým systémů mohou být vyšší pořizovací náklady, vyšší 

spotřeba energie pro pohon ventilátorů, které musí hradit tlakovou ztrátu vzduchovodů a 

prvků větrací jednotky (především výměníku ZZT), dále pak prostorové nároky pro umístění 

zařízení větrání a vzduchovodů. [1] 

 

4.4.2.1 Centrální systémy 

Jádrem systému je centrální vzduchotechnická jednotka, která zajišťuje dopravu 

venkovního a znehodnoceného vzduchu včetně úpravy vzduchu (filtrace a předehřev). 

Jednotka bývá zpravidla vybavena výměníkem ZZT. Přívod a odvod vzduchu je realizován 

dvojicí vzduchovodů, kterými je vzduch distribuován k jednotlivým bytovým jednotkám a 

odkud je vzduch rozváděn do příslušných místností. Pro rozptýlení přiváděného vzduchu v 

obytných místnostech slouží distribuční elementy s dostatečným dosahem proudu, tak aby 

byla místnost rovnoměrně provětrána.  

V případě nuceného rovnotlakého větrání, realizovaného centrální větrací jednotkou 

pro více bytů, musí zařízení automaticky vyrovnávat tlakové poměry v přívodních i 

odváděcích vzduchovodech při zásahu jednotlivých uživatelů. 
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Nevýhodou centrálního rovnotlakého systému větrání jsou zejména zvýšené nároky na 

prostor pro umístění VZT jednotky a vzduchovodů. Ventilátory musí být opatřeny tlumiči 

hluku tak, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel bytových jednotek nebo k šíření hluku do 

venkovního prostředí. Může rovněž docházet k nežádoucímu přeslechům mezi bytovými 

jednotkami. [1] 

 

4.4.2.2 Lokální systémy 

Lokální rovnotlaké větrací systémy slouží pro individuální větrání jednotek. Pro 

větrání slouží „malá“ větrací jednotka, která je vybavena filtrací vzduchu, ventilátory a 

zpravidla výměníkem ZZT. Sání vzduchu může být realizováno společným potrubím, nebo 

samostatně z fasády každé bytové jednotky. Odvod vzduchu je v tomto případě řešen 

společným potrubím nad střechu objektu.  

Nevýhodou lokálního systému je zejména poměrně nízká účinnost ventilátorů (vč. 

pohonu), zvýšené nároky na prostor pro umístění VZT jednotky a vzduchovodů uvnitř 

obytného prostoru a hlučnost větrací jednotky umístěné přímo v obytném prostoru. Výhodou 

je zejména zajištění trvalé kvality vnitřního vzduchu s minimální spotřebou tepelné energie 

pro ohřev větracího vzduchu. Uživatel má absolutní kontrolu nad systémem větrání včetně 

nákladů spojených s provozem a údržbou zařízení. [10] 

 

4.5. Hibridní větrání 

Hybridní větrání zahrnuje aktivní prvky přirozeného i nuceného větrání, tzn. 

kombinuje účinky přirozených (vztlakových) sil se silou mechanickou (nuceným větráním). 

Koncepce hybridního větrání spočívající v kombinaci a střídání obou režimů (přirozeného a 

nuceného) umožňuje udržet kvalitu vnitřního vzduchu bez vysokých nároků na spotřebu 

elektrické energie. Nezbytnou součástí systému je řídicí systém, který na základě aktuálních 

požadavků (koncentrace CO2) nastavuje provozní režim budovy.  

Pro přívod vzduchu slouží např. samoregulační vyústky se servopohonem, které bývají 

umístěny nad okny, nebo nade dveřmi obytných místností. Vyústky zajišťují konstantní 

průtok vzduchu i při změně tlakových poměry uvnitř a vně budovy. Přiváděcí vyústky je 

možné dálkově ovládat.  

Použitím větrání řízeného na základě aktuálních požadavků je možné omezit celkovou 

výměnu vzduchu uvnitř budovy (při zachování kvality vzduchu) a tím podstatně snížit 

tepelnou ztrátu větráním. [10] 
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5. Výběr systému větrání pro můj objekt 

Koncepce vzduchotechnických zařízení vychází ze stavební dispozice objektu a 

požadavků na mikroklima v jednotlivých místnostech  dle  způsobu  jejich  využití.  

V objektu je uvažováno s nuceným větráním těch místností, které nemají možnost 

přirozeného větrání okny nebo tam, kde přirozeným způsobem není možno požadované 

prostředí zabezpečit. 

Podtlakově jsou větrány místnosti s vývinem škodlivin či zápachu, přičemž 

v místnostech s malými nároky na množství větracího vzduchu a tam, kde není třeba hradit 

tepelné ztráty větráním pomocí přívodu teplého vzduchu, bude vzduch pouze odsáván. 

Při návrhu větrání mateřské školy Magic Hill jsem si zvolila systém řízeného větrání 

se zpětným ziskem tepla jak pro třídy, tak pro kuchyň. 

Centrální vzduchotechnická jednotka je umístěna na střeše objektu. 

 

5.1 Vstupní data a kritéria návrhu a posouzení konstrukcí 

Návrh a posouzení konstrukcí 

Konstrukce jsou navrženy podle platných ČSN EN (Eurokódů) a požadavků 

investora. Jakost navržených konstrukcí odpovídá 50-ti leté životnosti dle ČSN EN 1990 Z1 

02/2010. [2]  

Dimenzování zařízení: 

Dimenzování množství větracího vzduchu pro jednotlivá zařízení se provádí dle 

výměn, popř. množství vzduchu na osobu, předepsaných hygienickými předpisy a dle 

vyhlášky č.410/2005 Sb kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých. [1]  

 

Vstupní údaje: 

Parametrů mikroklimatu pro větráné místnosti: 

 

Vnitřní teplota v zimním období    t i =  22C   
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                         v letním období      t i =  dle venkovní teploty 

Výpočtová teplota venkov. vzduchu v zimním období     te =  -12 C 

                                                           v letním období       te =   32 C 

Vlhkost vzduchu není sledována 

Topné médium pro ohřev vzduchu - topná voda 55C/45C  

 

Základní výměny vzduchu: 

Sprcha                                                200  m3/h 

WC                                                     50 m3/h 

umyvadlo                                           30 m3/h 

úklidová místnost                               50 m3/h 

 

Koncepce řešení 

Nucené větrání se navrhuje pouze tam kde přírozené větrání není dostatečné nebo 

nelze větrat přirozeně. Vzduchotechnická zařízení jsou odlišná pro různé prostory, jelikož ne 

všechny prostory mají stejné požadavky na vnitřní podmínky. 

 

Seznam zařízení: 

Zařízení   č.1 - Větrání hygienických zázemí 

                                 2 – Větrání přípravny a výdeje jídla 

 

Popis jednotlivých zařízení: 

Pro větrání umýváren dětí jsem zvolila podtlakový systém větrání s nuceným 

odvodem vzduchu. 

Pro přívod vzduchu bodou navrženy anemostaty umístěné nad podhled místností. 

Průtok vzduchu mezi pokoji je zajištěn pomoci větracích mřížek umistěných do 

dveří. 

Pro nucené rovnotlaké větrání prostor přípravny a výdeje jídla je navrženo zařízení 

pro přívod a odvod vzduchu.  

Centrální vzduchotechnická jednotka je umístěna na střeše objeku. 
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byl projekt rozšířeného stavebního povolení vytápění 

mateřské školy.  

Teoretická část popisuje problém větrání budov školních zařízení a tepelné pohody 

prostředí. Na závěr je charakterizována jedna z možných variant pro návrh systému větrání. 

V části výpočtové jsem řešila samotné vytápění školky. Pro pokrytí tepelných ztrát 

objektu je navržen dvoutrubkový rozvod vedený převážně v podlahách. Otopná soustava je 

uvažována s teplotním spádem 55°- 45°C. Dále byl navržen potřebný výkon teplovodního 

výměníku pro jednotku vzduchotechniky. Jako zdroj tepla byl navržen nástěnný kondenzační 

plynový kotel. Součástí projektu je i navržená akumulační nádoba. Výpočtová část bakalářské 

práce obsahuje návrh veškerých zařízení potřebných k provozu systému vytápění. Takže ke 

třetí části patří hydraulický výpočet otopné soustavy včetně výkresové dokumentace. 

Ke třetí části patří technická zpráva pro řešený objekt. 

Návrh nosných konstrukcí byl proveden stavební firmou OLYMPIA project s.r.o. dle 

platných norem ČSN EN (Eurokódů) a předpisů souvisejících v rozsahu stupně dokumentace 

pro provedení stavby. 
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teplé vody-Navrhování a projektování. Praha: Český normalizační institut, 2006. 

[8]  ČSN EN 06 0830. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Tepelné soustavy v budovách - 

zabezpečovací zařízení. Praha: Český normalizační institut, 2006. 

[9]  TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. 

[10]  ČSN EN 15665 (12 7021) – Větrání budov Změna Z1 – národní dodatek – požadavky na 

větrání obytných budov v ČR 

 

Podklady výrobců: 

[1] file:///C:/Users/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F/Downloads/DFR_A.pdf 

katalog vířivých anemostatu firmy elektrodesign 

[2] http://www.mandik.cz/getattachment/39f9280f-9343-4b9e-b06d-

689eca38fbda/028_03_cz_TVPM_TVOM.aspx katalog talířových ventilů firmy MANDÍK 

[3] ATREA, s.r.o. Katalogové listy. Návrhový program jednotek DUPLEX 8.50.400 : AREA, 

s.r.o., 2017. 

[4] https://www.buderus.com/cz/cs/ kondenzačních kotlů a zásobníkových ohřívačů vody 

firmy společnosti Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o. 

[5] http://katalog.aquaproduct.cz/?id=hvdt-hydraulicky-vyrovnavac-dynamickych-tlaku 

katalog HVDT firmy AQUA PRODUCT 

[6] 

file:///C:/Users/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F/Downloads/katalogovylistn

56.pdf katalog zpetných klapek od firmy Giacomini 

[7] 

file:///C:/Users/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F/Downloads/tlakoveztratyr95

0%20(1).pdf katalog kulových kohoutů od firmy Giacomini 

[8] https://www.bola.cz/admin/files/e_product_files/2/2273/src__ps_767STAP_DN15-

50_CS_low.pdf katalog vyvažovacích ventilů od firmy TA Hydronics 

file:///C:/Users/Ð�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�/Downloads/DFR_A.pdf
http://www.mandik.cz/getattachment/39f9280f-9343-4b9e-b06d-689eca38fbda/028_03_cz_TVPM_TVOM.aspx
http://www.mandik.cz/getattachment/39f9280f-9343-4b9e-b06d-689eca38fbda/028_03_cz_TVPM_TVOM.aspx
https://www.buderus.com/cz/cs/
http://katalog.aquaproduct.cz/?id=hvdt-hydraulicky-vyrovnavac-dynamickych-tlaku
file:///C:/Users/Ð�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�/Downloads/katalogovylistn56.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�/Downloads/katalogovylistn56.pdf
https://www.bola.cz/admin/files/e_product_files/2/2273/src__ps_767STAP_DN15-50_CS_low.pdf
https://www.bola.cz/admin/files/e_product_files/2/2273/src__ps_767STAP_DN15-50_CS_low.pdf
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[9] https://www.ivarcs.cz/storage/File/10001-12000/11885-file-CSTL-IVAR.51F.pdf  katalog 

filtrů od firmy IVAR CS 

 

Software: 

[1] Microsoft Office Word 2016  

[2] Microsoft Office Excel 2016  

[3] AutoCAD 2018  

[4] Výpočtový software RAUCAD TechCON 

[5] Návrhový program jednotek DUPLEX 8.50.400 : AREA, s.r.o., 2017. 

 

 

8. Seznam použitých zkratek a symbolů:  

Značka  Jednotka  Význam 

U [W/m2*K]  Součinitel prostupu tepla požadovaný součinitel prostup tepla  

S, A [m2] Plocha 

V [m3] Objem 

Qt [°C]  Teplota 

∆t [°C]  Teplotní rozdíl 

b [-]  redukční činitel  

Ht [W/K]  měrná ztráta prostupem tepla  

Hv [W/K]  měrná ztráta větráním 

c [J/kg*K]  měrná tepelná kapacita 

Q, Ф [W]  Výkon 

ρ [kg/m3]  Hustota 

h [m] Výška 

n [1/h] Počet výměn vzduchu 

v [m/s] Rychlost 

l [m] Délka 

g  [m/s2] Tíhové zrychlení  

V, m [m3/hod] hmotnostní průtok 

Bh [m3/hod] Objemový tok 

H [MJ/m3] Výhřevnost paliva  

https://www.ivarcs.cz/storage/File/10001-12000/11885-file-CSTL-IVAR.51F.pdf
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η [-] Účinnost 

ε [-] Opravný součinitel na snížení teploty 

ti,s [°C]  Průměrná teplota v budově  

te,s [°C]  Průměrná venkovní tep. v otopném období  

tsvl [°C]  Teplota studené vody v léte 

tsvz [°C]  Teplota studené vody v zimě 

d [mm]  Průměr potrubí  

MŠ 

 

Mateřská škola  

TZB 

 

Technické zařízení budov  

PE-Xa  

 

Síťovaný polyetylen  

ČSN 

 

Česká technická norma  

OS 

 

Otopná soustava  

OT 

 

Otopné těleso 

TV 

 

Teplá voda 

ZZT 

 

Zpětné získávání tepla  

VZT 

 

Vzduchotechnika 

DN 

 

Vnitřní průměr potrubí 
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