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strojoven pro nucené větrání vzduchu. Autor zachycuje nejnovější legislativu 

týkající se VZT jednotek, rozebírá problematiku systémů zpětného získávání 

tepla s důrazem na praktické poruchy výměníků a jejich ochrany. Autor řeší 

prostorovou strukturu VZT strojovny, uvádí návrh VZT strojovny vztaženou 

k reálnému objektu, kde aplikuje popsané náležitosti VZT strojoven.  
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Úvod 
 

 V diplomové práci se zabývám převážně problematikou 

vzduchotechnických strojoven. Poslední tři roky pracuji v realizační firmě, 

která se zabývá právě realizací vzduchotechnických rozvodů, 

vzduchotechnických strojoven atd. Během této doby jsem se seznámil se 

zmíněnou problematikou a fyzicky se účastnil realizace na stavbách. 

 I když se naše katedra jmenuje Příprava, realizace, provoz staveb, tak 

se žádný předmět jak bakalářského, tak magisterského studia této 

problematice nevěnuje. Proto jsem se rozhodl formulovat a aplikovat 

nejčastější problémy týkající se VZT strojoven potažmo VZT jednotek. Cílem 

mojí práce bylo zachytit požadavky týkající se VZT strojoven a následně je 

aplikovat ve vlastním návrhu, který je doplněn o realizační specifika. 

Nejnovější legislativa týkající se VZT jednotek, tzn. i VZT strojoven, přináší 

značné prostorové nároky. Plocha VZT strojoven vzrostla, jelikož díky 

směrnicím evropské unie musí každá VZT jednotka využívat systému 

zpětného získávaní tepla pro vyšší úsporu energie a snížení emisí výfukových 

plynů.  

 První kapitola diplomové práce se zabývá zmíněnou novou legislativou 

týkající se VZT jednotek. Je zde řešeno, jakým způsobem se požadavky  

na úsporu energie a snížení emise výfukových plynů podepisují na návrhu  

a realizaci VZT strojoven, což může klást v návrhové části projektů VZT větší 

dispoziční nároky a nepříznivým způsobem ovlivňovat realizační část VZT 

projektů. 

 Druhá kapitola se zaměřuje na systémy zpětného získáváni tepla, 

vymezuje tento pojem, který je často nesprávně nahrazován pojmem 

rekuperace. Dále se zaměřuje na nejčastější vady a poruchy, které mohou 

vést k havarijním stavům ve VZT strojovnách, uvádí příklady realizací, vad  

a poruch a poukazuje na problematiku vedoucí k těmto situacím. 

 Třetí kapitola rozebírá prostorovou strukturu VZT strojoven a požadavky 

vztažené k tomuto prostoru. Zároveň tyto požadavky zasazuje do situace 

skutečných provádění a poukazuje na jejich reálnost plnění. 

 Čtvrtá kapitola je, co se týká členění, nejrozsáhlejší, zpracovává návrh 

strojovny vztaženou k reálnému objektu a aplikuje zmíněné požadavky 
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z předchozích kapitol. Celkově hodnotí proveditelnost návrhu, v kontextu 

dispozice budovy s využitím prostorových možností. 
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1 Teoretický úvod 
 

Od roku 2016 vešly v platnost tzv. “Požadavky na ekodesign větracích 

jednotek“. Všechny větrací jednotky vyrobeny od roku 2016 musí obsahovat 

zařízení na zpětné získávaní tepla (využití energie odpadního vzduchu). 

Směrnice ekodesign jsou zaváděny z důvod úspory elektrické energie a 

snížení emisí CO2. Jelikož každá VZT jednotka, která větrá obytné budovy 

podle zmíněných směrnic musí mít výměník ZZT. Jednotky nad 2000 m3/h 

výměníky ZZT standardně měly, avšak nová legislativa se týká menších 

jednotek do 2000 m3/h, které výměník ZZT legislativně mít nemusely, z toho 

důvodu jsou kladeny větší prostorové požadavky na VZT jednotky.  

To znamená, že jsou kladeny větší prostorové nároky pro umístění těchto 

jednotek- tzv. VZT strojovny.  

Směrnice ekodesign se týká rozličných profesí TZB budov, jako jsou 

např. elektro kotle, ohřívače vody atd. Směrnice ekodesign říká, jestliže 

zařízení v průběhu životnosti spotřebovává elektrickou energii, tak ji musí 

spotřebovávat co nejekonomičtěji a nejefektivněji při co možná nejmenší 

produkci CO2. 

„V rámci provádění směrnice o ekodesignu připravuje Evropská komise 

ve spolupráci s členskými státy a dotčenými stranami přímo použitelné právní 

předpisy (nařízení), v nichž se uvádí konkrétní parametry pro jednotlivé 

kategorie výrobků spojených se spotřebou energie“ [1]. 

Z hlediska TZB- VZT jsou určující právní předpisy EU  

s požadavky na ekodesign: 

Nařízení Komise 327/2011 — ventilátory poháněné elektromotory s příkonem 

125 — 500 000 W 

Nařízení Komise 206/2012 — klimatizátory vzduchu a komfortní ventilátory 

Nařízení Komise 813/2013 — ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů  

a kombinovaných ohřívačů (kotle na plynná a kapalná paliva, solární tepelné 

systémy, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky) 

Nařízení Komise 814/2013 — ohřívače vody a zásobníky teplé vody 
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Tyto nové požadavky se projevují jak ve fázi návrhu, tak ve fázi samotné 

realizace jednotek. Prostorově větší rekuperační jednotka klade větší 

požadavky na dopravní trasu. V krajním případě jednotka, která je zvětšena o 

komoru s rekuperačním výměníkem, musí být ve zmíněných případech 

rozložena na jednotlivé komory, či součástky a přenesena do VZT strojovny a 

znova na místě smontována. Tento proces neblahým způsobem ovlivňuje 

finanční a časovou (harmonogram) stránku realizace VZT strojoven. 

 

2 Systémy zpětného získávání tepla (systémy ZZT) 
 

Použití jednotlivých Způsobů získávání tepla (ZZT) dle výměníků se liší 

v závislosti na požadovaných parametrech (prostorová struktura, finanční 

stránka a fyzikální vlastnosti). 

V praxi jsou nyní nejčastěji používány výměníky rekuperační- deskové 

s protiproudým prouděním a regenerační- rotační. Pokud to okolnosti 

umožňují primárně se osazují rotační výměníky pro jejich vysokou účinnost  

a pro jejich menší prostorové nároky uvnitř VZT jednotky, protože proudy 

přiváděného a odváděného vzduchu nejsou odděleny (viz. dále). Pokud 

přichází v potaz tento požadavek, oddělit proudy, osazují se deskové 

protiproudé výměníky. 

U jednotek se ZZT je určujícím parametrem účinnost. Výrobci VZT 

jednotek uvádějí značně vyšší účinnost rekuperace než je reálná. Deklarované 

účinnosti rekuperace kolem 92 % jsou v praxi nedosažitelné. Účinnost 

rekuperátoru závisí na okrajových podmínkách: vlhkost, teplota  

a funkční provedení. V závislosti na klimatických podmínkách tedy ročních 

obdobích (letní/ zimní režim) se účinnost výměníku ZZT výrazně liší až 

v řádech desítek procent.  

Dalším určujícím parametrem pří návrhu jednotky se ZZT je potřeba od 

sebe oddělit příváděný a odváděný vzduch, nebo je navzájem směšovat.  Tyto 

dva proudy vzduchu by se neměli směšovat v případě, že jednotka větrá např. 

restauraci nebo sociální zařízení. V případě, že by se odváděný vzduch 

směšoval s přiváděným, šířil by se zápach po objektu, což je nežádoucí 
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důsledek. Jednou z funkcí větrání jako takového je odvod zápachové zátěže, 

ne jeho šíření. 

ZZT výměníky se dále navrhují v závislosti na druhu teplosměnné látky, 

výměníku tepla/chladu (viz. dále). 

V neposlední řadě je zásadním parametrem prostor uvnitř VZT jednotky 

a pořizovací cena/návratnost provozu ZZT. 

 

2.1 Způsoby zpětného získávání tepla dle typu výměníku 
 

V dnešní době, kdy vešly v platnost “Požadavky na ekodesign větracích 

jednotek“ a výměníky ZZT se již standardně používají v obytných budovách, 

se často zaměňuje pojem rekuperace s pojmem ZZT. Tyto dvě slova nejsou 

synonyma. Rekuperační výměník je jen jeden typ způsobu zpětného získávání 

tepla. Zaměňováním těchto dvou pojmů dochází častým chybám v odborném 

názvosloví při konzultacích s dodavateli VZT jednotek. 

Existují dva základní způsoby zpětného získávání tepla, které se dělí 

v závislosti na druhu přenosu energie (tepla) odpadního vzduchu do proudu 

čerstvého přiváděného vzduchu. 

 

2.2 Rekuperační výměníky pro zpětné získávání tepla 

 

Rekuperační výměníky fungují na principu předávaní tepla 

z odsávaného znečištěného vzduchu do čerstvého přiváděného vzduchu 

pomocí druhotného zařízení. Vzduchové proudy jsou vzájemně odděleny  

a přímo se tedy navzájem neovlivňují. 

Rekuperačními výměníky pro zpětné získávání tepla jsou: 

• Zařízení ZZT pomocí výměníků s pohonem teplonosného média (nejčastěji 

nemrznoucí směs) - kapalinové okruhy 

• Zařízení ZZT pomocí výměníků bez pohonu teplonosného média- tepelné 

trubice 

• Zařízení pomocí nuceného pohonu chladiva- tepelná čerpadla 
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• Zařízení s přímou výměnou tepla- deskové rekuperátory 

 

2.2.1 Zařízení ZZT pomocí výměníků s pohonem teplonosného 
média (nejčastěji nemrznoucí směs) - kapalinové okruhy 

 

 Systém zpětného získávání tepla je tvořen dvěma výměníky tepla, 

čerpadlem a kapalinovým okruhem. Médiem v tomto případě je kapalina, 

používá se voda nebo chladivové směsi např. na bázi ethylen glykolu. 

Kapalina musí být dimenzována, tak aby nikdy nezamrzla. Koncentrovaný 

glykol sám o sobě nezamrzá teplotu bodu mrazu zvyšuje příměsná voda. 

Častou chybou bývá špatně naředěná koncentrace ethylen glykolu, což vede 

k poruše kapalinového okruhu. Tento typ ZZT se používá v případě, že 

z nějakého objektivního důvodu, nemůže být výměník ZZT umístěn uvnitř VZT 

jednotky. Tato sestava je tedy umístěna mimo VZT jednotku. V případě, že se 

do strojovny VZT nevleze jednotka s výměníkem ZZT, může být zmíněná 

sestava umístěna v nějakém detašovaném prostoru. Dále není kapalinový 

okruh limitován vzdáleností mezí přívodním a odvodním potrubí v případě 

dobře nadimenzovaného čerpadla. Účinnost deklarovaná výrobci bývá 

v rozmezí 65 - 75 %. Avšak v praxi jsou tyto hodnoty prakticky nedosažitelné, 

skutečná účinnost se pohybuje okolo 50 %. 
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Obr. 1: Schéma kapalinového okruhu (Převzato z [https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-

rekuperaci/3688-zpetne-ziskavani-tepla-ve-vetrani-a-klimatizaci-ii]) 

 

2.2.2 Zařízení ZZT pomocí výměníků bez pohonu teplonosného 
média- tepelné trubice 

 

V praxi velmi zřídka používaný typ ZZT. Jak napovídá název – tepelná 

trubice, dominantním prvkem tohoto systému získávaní tepla je hermeticky 

uzavřená trubka, v níž je umístěno chladící medium, např. freon, voda atd. 

Trubka je umístěna horizontálně, ve spodní části prochází trubka odvodním 

potrubím, kde teplý vzduch ohřívá médium uvnitř trubky, dochází tak 

k vypařování média a jeho stoupání trubkou vzhůru, kde ohřívá čerstvý 

přiváděný vzduch v okolí trubice. Zároveň se ochlazuje vzduch v okolí spodní 

části horizontálně umístěné trubky a ohřáté médium stoupá trubkou vzhůru. 

Médium, které předalo svoje teplo (energii) se ochlazuje a klesá uzavřenou 

trubicí samovolně dolů. Tento proces pokračuje kontinuálně, samovolně, bez 

dodaní další energie, nepřetržitě, samozřejmě v závislosti na okrajových 

podmínkách. Životnost tepelných trubic značně převyšuje životnost samotné 

VZT jednotky. Jak jsem již zmínil trubice je hermeticky uzavřená a medium, 
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pomocí kterého probíhá tepelná výměna, je do trubky vneseno při výrobě  

a v průběhu životnosti není žádným způsobem doplňováno. Jedná se  

o prakticky bezúdržbový systém ZZT, což je u tohoto typu rekuperace výrazná 

výhoda. Výrobci VZT jednotek skoro vůbec nenabízí tepelné trubice 

k získávání tepla pro obytné budovy. V průmyslových oblastech, kde dochází 

ke značným teplotním ziskům (hutnický průmysl), které jsou odváděny pomocí 

odtahového potrubí a dále se využijí s účinností přibližně 65 %. Hlavními 

výhodami jsou již zmíněná praktická bezúdržbovost, funkčnost při teplotách 

výrazně nižších než 0° C (až – 25°C), kdy rekuperace dosahuje nejvyšších 

hodnot a nakonec návratnost investice, kdy jediným nákladem v průběhu 

životnosti tohoto způsobu rekuperace jsou pořizovací náklady [2]. 

Obr. 2: Princip tepelné trubice (Převzato z [https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-

rekuperaci/3688-zpetne-ziskavani-tepla-ve-vetrani-a-klimatizaci-ii]) 

 

2.2.3 Zařízení pomocí nuceného pohonu chladiva- tepelná 

čerpadla 

 

ZZT pomocí tepelného čerpadla se v praxi prakticky nevyskytuje. 

V principu se systém dá přirovnat ke kapalinovému okruhu, kde součásti 

systému ZZT jsou umístěny mimo VZT jednotku a v jednotce je umístěn pouze 

výměník tepla. 
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2.2.4 Zařízení s přímou výměnou tepla- deskové rekuperátory 

 

V praxi nejčastěji používaným typem rekuperace je deskový výměník. 

Použití najde ve značném množství provozů, v poslední době se hojně 

využívá při rekuperaci obytných budov, tzn. při nižších průtocích zhruba do 

2000 m3/h. Deskový výměník prostorově zabírá největší místo, co se týká 

výměníků ZZT uložených uvnitř jednotky. Dřívější typy deskových výměníků 

byly vyráběny ve tvaru čtverců (bokorys) s křížovým proudění vzduchu, kdy 

oba proudy přiváděného a odváděného vzduchu mezi sebou svírají úhel 90°. 

Obr. 3: Schéma křížového deskového výměníku (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

 V Dnešní době se vyrábějí výměníky ve tvaru šestiuhelníků 

s protiproudým prouděním. Ve střední části protiproudý deskový výměník 

oproti křížovému deskovému výměníku zbytněl, tzn. zvětšil teplosměnnou 

plochu a tím pádem i dopravní trasu při průchodu výměníkem. Delší dopravní 

trasa a turbulentní proudění, které při průchodu protiproudým výměníkem 

vzniká, garantuje vyšší účinnost než křížový rekuperační výměník, a to při 

nižších tlakových ztrátách. Výrobci uvádí účinnost cca 90 % (nereálné). 
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Obr. 4: Schéma protiproudého deskového výměníku (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

Deskový výměník se skládá, jak již naznačuje název, z desek, které 

jsou za sebou naskládány ve výměníku. Profilace a délka desek se liší 

v návaznosti na velikosti VZT jednotky a jejím návrhu. Desky výměníků se 

vyrábí z kovů (ocel, nerez…), ale i např. z plastů. Desky ve výměníku jsou 

mezi sebou spojovány svařováním, šroubováním, použitím mechanických 

spojek.  

Největším problémem spojeným s deskovým výměníkem je namrzání 

výměníku v zimních měsících. Ve výměníku se sráží vzdušná vlhkost  

a přispívá k rekuperaci, zbylý kondenzát je odváděn do kanalizace. V zimních 

měsících tato vysrážená vlhkost zamrzá. Při této změně skupenství dochází 

k ucpání výměníku a zabránění proudění vzduchu. Existují různé způsoby, jak 

namrzání deskového výměníku zabránit. Klasickou protimrazovou ochranou je 

vypínání větrání při stanovené teplotě namrzání výměníku. Dalším způsobem 

je vytvoření bypassu přiváděného a odváděného vzduchu výměníku, aby 

větrání mohlo kontinuálně pokračovat, avšak na tento extrém musí být 

dimenzován ohřívač za rekuperátorem. Třetí možností je předehřívání 

externího přívodního vzduchu ještě před vstupem  

do rekuperátoru. Tato ochrana výrazně prodražuje systém rekuperace. 

 Následující tabulka poukazuje na průměrné teplotní úhrny za rok, které 

vycházení z dlouhodobých pozorovaní a měření. Hodnoty jsou důležité pro 

dimenzování zařízení VZT jednotek, např. výměníků ZZT. Doba mezi 6:00 až 

20:00 je považována za aktivní pracovní dobu, kdy jsou VZT jednotky 

spuštěny, v této době tedy může docházet k již zmíněnému namrzání 

výměníku. Doba mezi 20:00- 6:00 je brána jako doba klidová neboli noční 
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režim, kdy jsou jednotky vypnuty. Deskový výměník pracuje standardně bez 

problémů do teplot – 2°C. Při teplotách nižších, než jsou -2 °C se spouští již 

zmíněná protimrazová ochrana, která musí být u každého rekuperačního 

deskového výměníku osazena. Z tabulky vyplývá, že k nižším hodnotám než -

2 °C průměrně ročně dochází během tří dnů. Z tohoto důvodu se nejčastěji 

zavádějí bypassy kolem rekuperačních výměníku, ke kterým je pouze potřeba 

uzavírací žaluzie a servopohon pro uzavírání žaluzie. Protimrazová ochrana, 

trvající průměrně tři dny v roce, která by měla používat předehřívání vzduchu 

již před výměníkem, by se kvůli značným pořizovacím nákladům nevyplatila. 

 

Tab. 1: Průměrné teplotní úhrny za rok (autor Jaroslav Hatoň, 2018, údaje CHMÚ) 

Kritický bod, kde deskové výměníky namrzají (viz. Obr 5), se nachází 

na straně, kde do rekuperátoru vstupuje studený externí vzduch  

a setkává se se vzduchem, který je vyfukován ven z rekuperátoru. Tedy se 

vzduchem, který má např. pokojovou teplotu na odtahu z místnosti a při 

průchodu rekuperátorem je využita jeho tepelná kapacita (v závislosti na 

účinnosti rekuperátoru) a ven vychází ochlazený vzduch např. o teplotě 5°C. 

Je tedy nutné dbát na důslednou protimrazovou ochranu, v případě, že 

výměník namrzne a popraská, je narušena teplosměnná plocha a výměník 

ztrácí svoji funkci ZZT. Případná nutná výměna deskového výměníku opět 

výrazně prodražuje systém rekuperace. 

Pracovní doba 14 hodin denně 251 dní v roce 

Te Počet hodin/ rok 14 hod (6:00 - 20:00) 

°C Den Noc Celkem Pracovní doba 

-15 x 14 14 3 

-12 x 70 70 12 

-7 82 164 246 74 

-2 409 330 739 321 

2 383 1352 1735 388 

7 330 1260 1590 342 

12 1039 801 1840 810 

17 1260 252 1512 922 

22 488 140 628 362 

27 252 x 252 178 

32 140 x 140 102 
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Obr. 5: Lokalizace kritického místa namrzání protiproudého deskového výměníku (autor 

Jaroslav Hatoň, 2018) 

 

2.3 Regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla 
 

Regenerační výměníky zpětného získávání tepla jsou založeny na 

tepelné výměně mezi dvěma médii (přiváděný a odváděný vzduch) pomocí 

akumulační hmoty (vzduch, tvořený směsí přiváděného  

a odváděného vzduchu) uvnitř regeneračního výměníku. 

Regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla dělíme na: 

• Regenerační ZZT - rotační výměníky 

• Regenerační ZZT - přepínací výměníky 

 

2.3.1 Regenerační ZZT - rotační výměníky 
 

Rotační výměníky se skládají z kovového rotoru a rámu.  

Do rotoru vstupují jak přiváděný čerstvý vzduch, tak odváděný vzduch. 

Největším rozdílem mezi rekuperačním a regeneračními výměníkem je 

sloučení/ rozdělení proudu vzduchu. Sloučením dvou zmíněných proudů 

vzduchu vzniká akumulační hmota uvnitř rotoru, vzduch v rotoru cirkuluje a je 

distribuován na určené pozice. Regenerační- rotační výměník dosahuje 

vyšších účinností než např. běžný deskový výměník, cca kolem 90%. 

 Mimo teplotní výměny, která probíhá uvnitř výměníku, dochází  

i k vlhkostní výměně, jelikož se vzduchové proudy směšují. Přiváděný vzduch 

do požadovaných prostor tak není suchý. Výhodou může být vlhkostní 

výměna, kdy přiváděný vzduch do větraných prostor není suchý, tímto 
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způsobem můžou být ušetřeny výdaje za zvlhčovač a samotné zvlhčování. 

Výhoda se může změnit v nevýhodu v zimních měsících. V případech, kdy 

odváděný vzduch obsahuje velký podíl vzdušné vlhkosti, vstupuje  

do výměníku odváděný vzduch s vysokou relativní vlhkostí a slučuje se  

se studeným přiváděným vzduchem. Výměník a lamely můžou namrzat. 

K tomuto problému téměř nedochází. Avšak v případě, že k namrzání dojde  

a lamely popraskají, jedná se o zásadní problém. Rotační výměník je 

elektrické zařízení. Elektrický proud pohání rotor. Jestliže lamely tohoto rotoru 

popraskají, musí být celý rotor vyměněn, což značně prodražuje systém ZZT. 

Další nevýhodou sloučených proudů vzduchu může být přenos zápachu  

do větraných prostor. Při návrhu systému ZZT musí být přenos zápachu brán 

v potaz. 

Regenerační- rotační výměník prostorově zabírá menší prostor uvnitř 

VZT jednotky, než rekuperační- deskový výměník. Oproti deskovému 

výměníku je rotační výměník uvnitř jednotky otočen o 90°. 

Obr. 6: Schéma rotačního výměníku (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

 

2.3.2 Regenerační ZZT - přepínací výměníky 

 

„Rozdílem proti rotačním výměníkům je, že akumulační hmota nemění 

polohu, ale mění se protékající vzduch přes tuto hmotu. Prakticky se tyto typy 
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realizují pomocí dvou akumulačních výměníků, přes které střídavě proudí 

čerstvý, v zimě studený a odpadní, v zimě teplý vzduch. Přepínání se děje na 

základě automatiky pomocí přepínacích klapek. Nevýhodou těchto zařízení je, 

že vždy část vzduchu, která může dosahovat 5 - 10 % celkového objemu, se 

dostává při přepínání z akumulační hmoty a klapkové sekce zpět. To 

znamená, že čerstvý venkovní vzduch se dostává zpět ven do venkovního 

prostředí a vnitřní odsávaný vzduch se dostává zpět do vnitřního prostoru [3].“ 

 

2.4 Příklady realizací a poruch z praxe 

 

2.4.1 Deskový protiproudý výměník 

 

Na obr. 7 je vyobrazen protiproudý deskový výměník, který je umístěn 

ve VZT jednotce o objemu 6000 m3/h větracího vzduchu. VZT jednotka větrá 

nájemní prostory, kde se nacházejí obchody a restaurace.  

Po dvou měsících od kolaudace se v nájemních prostorech začal šířit zápach. 

Původ zápachu byl detekován ve větvi přiváděného čerstvého vzduchu na 

přívodních elementech na začátku horizontálního rozvodu (část nejblíže k VZT 

jednotce). 

Po technické a vizuální prohlídce byl zjištěn problém deskového 

protiproudého výměníku VZT jednotky. Jak již bylo řečeno v kapitole  

o deskovém rekuperačním výměníku, každý deskový výměník musí být 

zajištěn protimrazovou ochranou, v tomto případě bypassem kolem 

rekuperačního výměníku. V situaci, kdy může nastat namrzání výměníku, je 

v přední části rekuperačního výměníku umístěná uzavírací klapka, která je 

ovládaná servopohonem a spojitou regulací, která v případě dosažení kritické 

hodnoty namrzání uzavře přívod čerstvého studeného vzduchu  

do rekuperačního výměníku a vzduch putuje bypassem kolem výměníku dále 

do jednotky za rekuperační výměník. Vzduchové proudy přiváděného  

a odváděného vzduchu nejsou v bypassu odděleny (na rozdíl od samotného 

rekuperačního výměníku), může tedy docházet ke směšování obou proudů. 
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Obr. 7: Vlevo vyobrazena nedovřená uzavírací klapka deskového rekuperátoru, vpravo 

vyobrazen bypass kolem rekuperátoru (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

 

2.4.2 Kapalinový okruh- ECONET 

 

Po osazení VZT jednotky v prostoru VZT strojovny došlo k realizaci 

kapalinového okruhu systému ECONET. Jednotka ECONETU (expanzní 

nádoba, čerpadla, směšování, frekvenční měnič) byla usazena na místo taktéž 

ve VZT strojovně. Poté došlo k provedení kapalinového okruhu a jeho 

dopojení jak do výměníku VZT jednotky, tak do samotné jednotky ECONETU. 

Po realizaci celého systému kapalinového okruhu proběhla tlaková 

zkouška systému. Systém byl shledán jako bezzávadný, jelikož okruh držel 

stálý tlak po dobu 24 h (bez tlakové diference). Po ukončení tlakové zkoušky 

došlo k vypuštění systému vypouštěcím ventilem. Následně došlo k proplachu 

pitnou vodou. Následovalo naplnění systému 30% ethylen glykolem 

(nastavení systému ZZT na koncentraci 30% ethylen glykolu). 
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Obr. 8: Vlevo jednotka ECONET, vpravo výměník tepla, u kterého došlo k havarijnímu stavu 

(autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

 Po týdnu provozu a nástupu mrazů – 14 ° C došlo k chybovému hlášení 

řídícího modulu systému ECONET a prasknutí výměníku tepla  

a výtoku celého systému chladiva do VZT strojovny. 

 Problém vznikl po skončení tlakové zkoušky a vypuštění systému. 

Jelikož vypuštění neproběhlo pod tlakem (např. profuk kompresorem), 

zadržela se ve výměníků voda, která při napuštění systému na 30 % 

koncentraci ethylen glykolu s vodou, zapříčinila druhotné zředění směsi  

a pokles koncentrace ethylen glykolu výrazně pod 30 %. Teplota bodu mrazu 

byla nastavena na - 25° C. Avšak nižší koncentrace směsi vyhání teplotu bodu 

mrazu blíže k nule. Došlo tedy k havarijnímu stavu, tj. prasknutí vytrubkování 

výměníku VZT jednotky 
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Obr. 9: Výměník tepla, u kterého došlo k havarijnímu stavu, zobrazení praskliny vytrubkování 

výměníků tepla (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

 

2.4.3 Deskový rekuperační výměník s odmrazováním po sekcích 

 

Dnes se vyrábějí deskové rekuperační výměníky s pokročilým 

ovládáním. Tyto pokročilé deskové výměníky jsou určeny pro klimaticky 

obtížné oblasti (teploty cca – 20 ° C). 

Uzavírací klapka deskového rekuperačního výměníku je rozdělena  

po sekcích, každá sekce je ovládána, tzn. otvírána a zavírána, servopohonem. 

Na jedné uzavírací klapce deskového výměníku se nachází větší počet 

servopohonů v závislosti na velikosti výměníku a velikosti sekcí. 

V principu systém rekuperace funguje tak, že v momentě, kdy 

v jednotlivé sekci dojde k namrzání, sekce se uzavře a otevře se bypass. 

Avšak sekce, které nedosáhly kritického namrzání, jsou otevřeny. Bypassem 

proudí část průtoku odpovídající uzavřené sekci. Sekce, ve které došlo 

k namrzání, se otevře v okamžiku, kdy nastane odmražení. Tento systém má 

za úkol dosáhnutí co nejvyšší účinnosti. 
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Obr. 10: Rozdělení deskového výměníku na pět sekcí (pět servopohonů) (autor Jaroslav 

Hatoň, 2018)  

Obr. 11: Ovládací modul deskového výměníku (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 
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3 Požadavky na VZT strojovny 

 

3.1 Prostorové nároky 

 

 Pro správné fungování systému nuceného větrání vzduchu je správně 

navržená a realizovaná strojovna VZT, tedy místnost, kde je umístěna VZT 

jednotka. V závislosti na kompozici objektu jsou voleny pozice VZT jednotky 

tak, aby dopravní trasy přiváděného a odváděného vzduchu byly co možná 

nejkratší a nejpřímější (délka trasy a její přímost ovlivňují tlakové poměry uvnitř 

soustavy a ztráty proudění vzduchu) a zároveň aby byly splněny hygienické 

požadavky, tzn. šíření hluku a vibrací viz. dále. VZT jednotky se umisťují uvnitř 

objektu, vně objektu (např. na střechách) a v podhledech. 

Obr. 12: Schéma umístění VZT jednotek (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 
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3.1.1 Umístění VZT jednotky 
 

Při umístění jednotky uvnitř objektu je zaručena stálost prostředí  

ve strojovně VZT, která není ovlivněna ročními výkyvy teplot, vlhkostí  

a poryvům větru, či napadení biologickými činiteli. Ve strojovně VZT není 

umístěna pouze VZT jednotka, ale rovněž další přidružené zařízení nutné 

k chodu VZT soustavy. VZT jednotka je elektrické zařízení, které potřebuje 

vlastní ovládání, tzn. vlastní rozvaděč, na který je napojena. Dle požadavků  

na úpravu vzduchu musí VZT jednotka obsahovat zařízení, kterým tyto úpravy 

provádí (ohřívač, chladič, zvlhčovač atd.). V závislosti na typu zařízení a jejich 

principech provozu potřebují VZT jednotky podružné napojení na sítě medií, 

kterými se upravuje dopravovaný vzduch. Jedná se především na napojení 

teplé a studené vody, která by mohla v zimních měsících ve venkovním 

prostředí zamrzat. 

Jednotka, umístěná vně větraného objektu, musí splňovat fyzikální 

parametry charakteristické pro venkovního prostor. Dominantním 

požadavkem při návrhu VZT jednotky, např. na střeše, je zamezení šíření 

hluku do okolí objektu, popř. další zástavby. Návrhem každé takto umístěné 

jednotky se musí zabývat akustická studie. Každá jednotka udává údaje 

akustického výkonu a akustického tlaku, který produkuje při zadaném průtoku 

vzduchu a volbě otáček. Podle těchto hodnot jsou poté projektována opatření 

k eliminaci šíření hluku do prostoru. Standardně se při velké tvorbě hlukové 

zátěže osazují protihlukové clony nebo stěny. Dalším požadavkem kladeným 

na VZT jednotky ve venkovním prostoru je těsnost jednotky  

a mrazuvzdornost jednotlivých jejích komponentů, tedy, jak již bylo řečeno, 

schopnost odolávat klimatickým podmínkám. Na střechu bývají osazovány 

jednotky přesahující 1000 kg. Na takové zatížení musí být skladba střechy 

dimenzována. Při velkém zatížení a následné dimenzi stropní desky 

pořizovací náklady na větrání stoupají. 

Poslední možností uložení VZT jednotky je v podstropním provedení 

v podhledu. Jedná se o jednotky o menším průtoku do cca 1500- 2000 m3/h. 

Tyto jednotky větrají menší prostory, jedná se o malé rodinné domy. Každá 

VZT jednotka je zdrojem stacionárního hluku, je tedy nutné, aby při použitém 
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průtoku a nastavení otáček nebyl produkován hluk nad hranici, určenou pro 

prostor, kde je VZT jednotka uložena. 

 

3.1.2 Půdorysná plocha VZT strojovny 

 

Půdorysná plocha strojovny VZT se z praxe pohybuje v rozmezí 10 – 

20 % půdorysné plochy větraných místností. Uvedená hodnota je informativní, 

slouží k předběžnému dimenzování VZT jednotky. Z uvedené půdorysné 

plochy strojovny zabírá VZT jednotka přibližně 10 %. 

Obr. 13: Schéma plochy VZT jednotky vůči ploše VZT strojovny (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

Při návrhu VZT jednotky se v první kroku poptá VZT jednotka dle 

požadovaných parametrů u dodavatele (např. ELEKTRODESIGN, 

FläktWoods, Atrea atp.), nebo se na základě výpočtového softwaru, který 

nabízí dodavatelé na svých stránkách, zvolí optimální jednotka, nebo volba 

probíhá na základě zkušenosti. Z požadovaných parametrů jako jsou průtok, 

ohřev, chlazení, vlhčení atd. jsou zvoleny rozměry VZT jednotky. 
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3.1.3 Obslužný prostor VZT jednotek 

 

Dimenzování VZT strojovny ovlivňuje v první řadě sama VZT jednotka, 

ale také její obslužný prostor. Obslužný prostor (vzdálenost mezi přístupovou 

stranou VZT jednotky a ostatními konstrukcemi, jednotkami atp.) zajišťuje 

neustálý přístup k obslužné straně VZT jednotky. V tomto prostoru se nesmí 

skladovat žádný materiál, musí být trvale vyklizený a přístupný. Minimální 

průchozí šířka obslužného prostoru je uváděna 0,6 m. Jedná se o minimální 

hodnotu, která neodpovídá požadavkům všech částí VZT jednotky. Každá 

dodavatelská firma by měla uvádět minimální požadavky pro obslužný prostor 

VZT jednotek. Např. firma C.I.C. Jan Hřebec uvádí požadavky pro komorovou 

bezrámovou jednotku řady H a HL: 

• „ventilátorová komora 0,7 šířky dílu, avšak minimálně 600 mm pro možnost 

vysunutí agregátu 

• filtrační komora min. 600 mm pro vysunutí filtračních vložek 

• komora výměníku min. 1,15 šířky dílu pro vysunutí výměníku 

• komora s eliminátorem min. 1,15 šířky dílu pro vysunutí eliminátoru 

• komora s deskovým rekuperačním výměníkem min. 1,15 šířky dílu pro 

vysunutí deskového výměníku 

• komora se servisním otvorem min. 600 mm pro přístup údržby 

• ohřívací komora plynová min. 1,5 šířky dílu pro vysunutí deskového 

výměníku 

• vzdálenost hořlavých předmětů min. 200 mm od jednotky“ [4]. 
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Obr. 14: Schéma obslužného prostoru pro jednotku řady H a HL (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

V praxi se obslužné požadované šířky dílu pro vysunutí deskového 

výměníku, kvůli velkým prostorovým nárokům na VZT strojovny nerealizují. 

V nejlepším případě se zachovávají obslužné prostory o šířce menšího 

z rozměrů VZT jednotky. Problém nastává především u rekonstrukcí  

na místech, kde jsou nahrazovány staré VZT jednotky (doba životnosti VZT 

jednotky je 15 let, avšak limit je často překračován) jednotkami novými. 

Jednotka může být zvětšena o komoru s výměníkem ZZT (popsáno viz. výše). 

Prostor VZT strojovny je určen a nedá se zvětšit, to může přicházet  

do rozporu s množstvím větraného vzduchu a úpravou jeho vlastností. 

V případě, že větraný prostor je značný (administrativní budova, nemocnice, 

bytový dům o několika patrech), je k větrání prostoru potřeba několik 

vzduchotechnických jednotek. Jednotky jsou k sobě přikládány z neobslužné 

strany, v takové vzdálenosti, aby mezi sebou nepřenášely vibrace. Obslužný 

prostor mezi jednotkami musí být minimálně zachován tak, aby odpovídal 

obslužnému prostoru většího z VZT jednotek. Z pohledu společného 

obslužného prostoru není dobré používat různé typy VZT jednotek, jelikož tak 

nabývají požadavky na prostor celé VZT strojovny. 
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Obr. 15: Schéma obslužného prostoru v praxi (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

 

3.1.4 Dopravní trasa VZT jednotky do VZT strojovny 
 

VZT jednotka klade velké požadavky na dopravní trasu do strojovny. 

Vstupní otvor by měl mít v ideálním případě šířku stejnou jako menší 

půdorysný rozměr VZT jednotky zvětšený o 10 cm. Šířka otvoru by měla zůstat 

neměnná po dobu provozu stavby, v první řadě z důvodu dopravy VZT 

jednotky na místo určení ve strojovně VZT. V případě závady, či poruchy, kdy 

je nutná výměna závadné části, či celé VZT jednotky, musí být VZT jednotka 

demontovatelná. V praxi se však, takto velký otvor neosazuje.  

Pro dopravu VZT jednotky na místo je nutný otvor o šířce VZT jednotky 

zvětšený o 10 cm. Ten se po umístění jednotky uvnitř strojovny zapraví na 

standartní rozměr dveří (800, 900 mm). V tomto případě je jednotka 

nedemontovatelná. Opatření, které se zavádí pro demontovatelnost VZT 

jednotky, je stavební úprava jedné ze stěn VZT strojovny. Jedna ze zdí, která 

není nosná a např. sousedí s obslužnou komunikací uvnitř objektu,  

či s garážemi, je navrhována jako snadno demontovatelná. V případě potřeby 

(porucha, prošlá doba životnosti) je stěna zdemontována a opět lehce 

zkonstruována. Nejedná se o ideální řešení, ale o hojně používanou 

alternativu. Při dopravě VZT jednotky je nutné nastudování montážního 

postupu dodavatele. Jednotku je nezbytné transportovat a přenášet  
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na místech k tomu určených. Každá VZT jednotka bez ohledu na dodavatele 

obsahuje nosnou část, přes kterou je nutné VZT jednotku transportovat. Při 

neodborné manipulaci může dojít k poškození nenosných částí zařízení,  tímto 

způsobem může být narušena těsnost VZT jednotky a tím může vznikat hluk, 

šířit se zápach atd. Montáž VZT jednotky od zvoleného dodavatele může 

realizovat pouze firma k tomu způsobilá, tzn. vlastnící oprávnění výrobce 

použitých VZT jednotek. 

Obr. 16: Schéma způsobů dopravy VZT jednotky do VZT strojovny (autor Jaroslav Hatoň, 

2018) 

V momentě, kdy už se VZT jednotka nachází ve strojovně, je nezbytné ji 

správně umístit na zvolené místo. Jednotky se mohou nacházet  

na podkladním rámu, na nohách, nebo volně na podlaze. V každém 

z uvedených případů je nezbytné, aby byl povrch zbaven nečistot a splňoval 

podmínky rovinatosti podlahy. V případě nerovnosti povrchu by mohlo dojít 

k poruše zařízení, nebo jeho nefunkčnosti. Podlaha VZT strojovny v celé ploše 

musí být řádně ošetřena, vzhledem k funkčnosti prostotu. Jelikož jednotka 

produkuje vodu, která musí být řádně odvedena do kanalizace, je nezbytné 
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spádování k podlahovým odvodním prvkům např. podlahová vpusť se 

zápachovou uzávěrkou. 

 

3.2 Požární bezpečnost VZT strojoven 
 

V závislosti na PBŘ (požárně bezpečnostním řešení) se každý objekt 

dělí na požární úseky. Tyto úseky musejí být protipožárně zajištěny tak, aby 

se mezi nimi nešířil požár. Na hranici jednotlivých požárních úseků se 

nacházejí požární dělící konstrukce. Na hranici požárně dělící konstrukce jsou 

prvky, které brání průniku požáru do sousedního požárního úseku. Jedná se 

o protipožární klapky na VZT potrubí, které prochází mezi dvěma sousedními 

požárními úseky.  

Oblasti kolem protipožárních klapek musejí být protipožárně zajištěny, 

tzn. jestli je klapka určena k zazdění, musí být dodržena hranice zazdění. 

Hrana zazdění se nachází na požární klapce mezi hodnotou minimální hrany 

zazdění a hodnotou maximální hrany zazdění. V případě, že klapka není 

určena k zazdění, musí být otvor zajištěn požární ucpávkou, kterou může 

provádět pouze způsobilá osoba. V případě, že se požární klapka nemůže 

nacházet na hraně požárně dělící konstrukce, může být klapka umístěna mimo 

požárně dělící konstrukci, avšak ve vzdálenosti a na místě ve vzdálenosti od 

požárně dělící konstrukce, kterou uvádí výrobce požární klapky. 

Vzduchotechnické potrubí, které se nachází mezi požární klapkou a požárně 

dělící konstrukcí, musí být izolované požární vatou, která má stejnou požární 

odolnost jako požární klapka. 

V návaznosti na velikosti objektu a PBŘ, který může zpracovat pouze 

odborně způsobilá osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, se objekt rozčlení na jednotlivé požární úseky. VZT strojovna 

z hlediska požární ochrany může a nemusí být řešena jako samostatný 

požární úsek. V případě, že větrání je určeno pro jeden objekt, a celý objekt je 

jeden požární úsek, nemusejí být osazeny prvky protipožární ochrany (požární 

klapky) na dělících konstrukcích strojovny. V opačném případě, kdy VZT 

jednotka větrá dva nebo více požární úseky, musí být na jejich hranicích 

(požární dělící konstrukce) umístěny prvky ochrany viz. výše. 
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Obr. 17: Schéma požární úsek s VZT strojovnou (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

Normy požární ochrany, které se zabývají VZT zařízením: 

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

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

vzduchotechnickým zařízením 

 

3.3 Vzdálenosti a umístění výfukových a nasávacích otvorů 
 

Dalším důležitým parametrem při dimenzování VZT strojovny je pozice 

nasávacích a výfukových otvorů. V dispozici VZT strojovny nasávací  

a výfukové otvory ovlivňují pozici VZT jednotky z důvodu dodržení 

odstupových vzdáleností mezi sacím otvorem a výfukovým otvorem. Důležité 

pro jejich odstup je, aby se navzájem neovlivňovaly. V případě, že by byl výfuk 
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a sání přiliž blízko u sebe, mohlo by docházet k vzájemnému ovlivňování 

proudu vzduchu. Při větrání v provozech, kde dochází k vysokému znečištění 

odpadního vzduchu, např. v provozech pro přípravu jídel, by nedodržením 

požadované vzdálenosti mezi otvory mohlo dojít k nasání výfukového, značně 

znečištěného vzduchu. 

Obr. 18: Schéma odstupové vzdálenosti nasávacího a výfukového otvoru (autor Jaroslav 

Hatoň, 2018) 

 Možností přívodu vzduchu do VZT strojovny potažmo do objektu 

je několik: otvory ve fasádě, vzduchotechnické potrubí vyústěné na střechu, 

přívodní kanál (stavební konstrukce). 

 Při umístění sacích a výfukových otvorů na fasádě, je potřeba počítat 

s případnými problémy, které můžou nastat. Při odvodu vzduchu např. 

z prostoru kuchyní, kde je odváděna značná tepelná, vlhkostní a zápachová 

zátěž, bereme v potaz střet venkovního studeného vzduchu s vlhkým teplým 

vzduchem z kuchyně, může tak dojít ke kondenzaci na hraně otvoru. Vzniklý 

kondenzát stéká po fasádě a lokálně degraduje zateplovací systém budovy. 

Nasávací otvor na fasádě by se měl umístit nejméně 1 m nad hranu povrchu. 

Výfukový otvor by měl být umístěn nejméně 3 m horizontálně od nasávacího, 

může být umístěn ve stejné výšce jako nasávací. Při instalaci nasávacího 
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otvoru takto nízko u země může docházet k nasání velkých množství nečistot 

a k mechanickému poškození. Při instalaci výfukového otvoru ve výšce 1 m 

může dojít stejně jako u nasávacího otvoru k mechanickému poškození  

a k šíření zápachu ve výšce, kde se lidé pohybují. 

Obr. 19: Protidešťová žaluzie výfukového potrubí, otvor byl vytvořen o 15 cm vyšší, proto byl 

nestandardně vyřešen detail v horní části žaluzie (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

Při instalaci výfukových a sacích otvorů na střechu odpadají zmíněné 

problémy s mechanickým opotřebením způsobeným člověkem a šířením 

zápachu v dosahové oblasti lidí. Při sání a výfuku vzduchu dochází ke chvění 

potrubí a tvorbě hluku. Je tedy nezbytné, aby nevznikal hluk přesahující 

hodnoty pro chráněný prostor v lokalitě, v jaké se stavba nachází. 

Cenově nejnáročnější variantou provedení sání, či výfuku vzduchu 

shledávám realizaci vzduchotechnického kanálu. Používá se pro vyšší průtoky 

vzduchu cca 7000 m3/h, ale i podstatně vyšších. Vzduchotechnickým kanálem 

se rozumí volný čtyřhranný průřez, který vzniká vybedněním  

a obetonováním. Vzduchotechnický betonový kanál je realizován u větších 

např. průmyslových staveb, ve kterých vzniká problém s prostorem potrubí pro 

sací a výfukové potrubí. Na Vzduchotechnický kanál jsou kladeny vysoké 
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požadavky, především na jeho těsnost. Těsností rozumíme vodotěsnost  

a plynotěsnost při realizaci v provozech s odvodem nebezpečných látek. 

Kanály musejí být přístupny, možnost servisovat je nezbytná. V závislosti  

na provozu a obsahu nebezpečných látek ve vzduchovém proudu musí být 

zvolena odpovídající povrchová úprava kanálů. 

Obr. 20: Napojení na vzduchotechnický nasávací kanál, přechod mezi VZT jednotkou  

a samotným kanálem, kvůli malé prostorové variabilitě realizován nestandardně, s vykazující 

vysokou tlakovou ztrátou (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

V § 37 paragrafu vyhlášky č. 268/2009 Sb. Jsou uvedeny jediné 

požadavky na polohu sacího a výfukového otvoru: 

Vzduchotechnická zařízení: 

• Vzduchotechnické zařízení musí zajistit takové parametry vnitřního 

ovzduší větraných prostorů, aby vyhovělo hygienickým a technologickým 

požadavkům. Jeho provoz musí být bezpečný, hospodárný, nesmí 

ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat. Vzduchotechnické 

zařízení musí umožnit požadované pravidelné čištění a údržbu. 
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• Výfuk odpadního vzduchu musí být proveden a umístěn podle normových 

hodnot tak, aby neobtěžoval a neohrožoval okolí. Výdechy odpadního 

vzduchu musí být vzdáleny nejméně 1,5 m od nasávacích otvorů 

venkovního vzduchu, východů z chráněných únikových cest, otvorů pro 

přirozené větrání chráněných, popřípadě částečně chráněných únikových 

cest a 3 m od nasávacích a výfukových otvorů sloužících nucenému větrání 

chráněných únikových cest. 

Avšak v praxi nedochází k dodržování předepsaných vzdáleností, 

nezřídka kdy se objevují sací i výfukový otvor těsně vedle sebe. Vzduchové 

proudy se navzájem ovlivňují a dochází k opětovnému nasátí odváděného, 

znečištěného vzduchu. Mělo by platit, že čím je vzduch znečištěnější tím by 

měl být odstup výfukového a sacího otvoru větší. Nejlépe osadit každý otvor 

na protější stranu objektu, pokud to dispozice umožňuje. 

Nasávací otvor by měl být orientován na stranu jádra objektu, směrem 

do parku, do zeleně. Naopak by neměl být orientován směrem k silnici, nebo 

jiným zdrojům znečištění, tzn. i v blízkosti výfukového otvoru. Při nasátí 

čerstvého vzduchu uvažujeme s obsahem pevných kapalných látek a nečistot, 

těchto nečistot zbavuje VZT jednotka dle požadovaného stupně filtrace, což 

může vést k nefunkčnostem jednotky většími náklady  

na výměnu filtrů. Zanešené filtry vykazují vyšší tlakovou ztrátu, poté dochází 

k nedodržení požadovaných průtoků. 

Na otvory nasávacího a výfukového vzduchu se osazují výfukové 

hlavice, nasávací hlavice, protidešťové žaluzie, nebo se provádí ohnutí směru 

VZT potrubí se zakrytým sítem. Nasávací a výfukový otvor chápeme jako 

hranici napojení VZT potrubí a zmíněných nasávacích či výfukových prvků. 

Napojení na hraně otvoru je náchylné k poruchám. Jelikož dochází  

ke styku vytápěného a nevytápěného prostoru s rozdílnými hodnotami teplot, 

může zde docházet ke kondenzaci, která se netěsnostmi dostává  

do stavebních konstrukcí. Z tohoto důvodu se dle rozdílu teplot používá 

izolace. V případě že přivádíme vzduch z nevytápěného prostoru  

do nevytápěného prostoru, stačí použití pouze tepelné izolace dle předepsané 

technické zprávy, zpracované pro daný objekt. Avšak při značných rozdílech 
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teplot a vlhkostí vzduchu se používá parotěsná izolace (Armacell, Kaiflex atd.), 

která díky tepelným vlastnostem zabraňuje vzniku kondenzátu na potrubí. Při 

použití nasávacích a výfukových prvků se nesmí opomenout, že průtočná 

plocha prvku se nerovná průtočné ploše VZT potrubí. Např. protidešťová 

žaluzie po průřezu obsahuje lamely, které snižují její volnou průtočnou plochu 

a prakticky zabraňují pronikání vody do vzduchovodu potažmo do VZT 

jednotky, tzn. do filtrů vzduchu. Např. potrubí o rozměrech 800 x 300 mm, 

nebude mít protidešťovou žaluzii 800 x 300 mm, ale dojde k jeho rozšíření tak, 

aby rychlost vzduchu jak ve vzduchovodu, tak na výstupu byla stejná. Kdyby 

průřez zůstal neměnný a vzduchovod by byl dimenzován bez rezervy, mohlo 

by dojít ke zvýšení rychlosti mezi lamelami, tedy k tvorbě hluku (pískání lamel). 

 

3.4 Přenášení hluku a vibrací z prostoru VZT strojoven 
 

Strojovna VZT šíří hluk a vibrace v rámci objektu (chráněný vnitřní 

prostor) a vně objektu (chráněný venkovní prostor staveb). Existuje několik 

zásad, kterými se dá šíření hluku a vibrací z prostorů se stacionárním zdrojem 

hluku, tedy VZT jednotkou, zabránit. 

VZT jednotka, jako zdroj stacionárního hluku, musí při pokládce  

na podlahu, či při zavěšení pod stropem splňovat podmínky nešíření hluku  

a vibrací. VZT jednotka se ukládá na podkladní rám, rektifikovatelné nohy 

nebo přímo na podlahu, popř. betonový fundament. Při každém zmíněném 

způsobu uložení musí být VZT jednotka uložena přes antivibrační podložku, 

rýhovanou gumu (tloušťka gumy v závislosti na vývinu vibrací a hmotnosti VZT 

jednotky). Tímto způsobem se zabraňuje šíření vibrací do okolních konstrukcí. 
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Obr. 21: VZT jednotka roznáší svoji váhu přes nohy, které jsou podloženy rýhovanou gumu 

(autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

VZT jednotka nesmí přenášet vibrace i hluk skrz potrubí, které je na ni 

napojeno. VZT jednotka musí být pružně uložena. Napojení mezi potrubím  

a VZT jednotkou se realizuje pomocí dilatačních manžet. Manžeta se skládá 

ze dvou rámů a látky, či plastu, který musí být dostatečně prověšen. Prověšení 

pružné části manžety závisí na schopnosti jednotky vibrovat. Při nedostatečné 

prověšení až napnutí dojde k jejímu přepětí, tzn. k prasknutí. Vzniklý otvor 

v místě přiléhajícím k VZT jednotce, kde rychlost vzduchu dosahuje nejvyšší 

rychlosti, dochází k významnému úbytku průtoku vzduchu a značné tlakové 

ztrátě. VZT jednotka osazená pod stropem splňuje zátěžové požadavky na 

kotevní techniku, kterou je namontována do konstrukce stropu. V závislosti na 

hmotnosti VZT jednotky se použije odpovídající počet závěsů (únosnost 

závěsu uvádí výrobce). Standardně se zavěšení provádí pomocí závitových 

tyčí, které se na jedné straně kotví do ocelové narážecí kotvy (odpovídající 

průřezu závitové tyče) a na samotnou VZT jednotku na straně druhé. Na VZT 

jednotce se nacházejí plochy určené pro kotvení. Při kotvení mimo tyto místa 

může dojít k navrtání vnitřního zařízení VZT jednotky a k její následné 

nefunkčnosti. 
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Obr. 22: Dilatační manžeta se správně prověšenou elastickou částí (autor Jaroslav Hatoň, 

2018) 

Kotevní technikou, kterou se standardně uchycují samotné 

vzduchovody, či VZT jednotky, uvažujeme objímky pro kruhové SPIRO 

potrubí, Závěsy typu V, L, Z, nebo montážního profilu pro čtyřhranné potrubí 

z pozinkovaného plechu. Objímka pro kruhové SPIRO potrubí obsahuje 

tlumící gumu, která zabraňuje přenosu vibrací do konstrukcí. Všechny závěsy 

V, L, Z se kotví přímo na čtyřhranné potrubí pomocí tex šroubů. Prvek, který 

zabraňuje přenosu vibrací se nazývá tlumič závěsu. Jedná se  

o profilovanou gumu, která na jedné straně doléhá na samotný závěs  

a na straně druhé na závitovou tyč. Zmíněné objímky a všechny závěsy 

obsahují tlumící prvek již z výroby, montážní profil žádný tlumící prvek 

neobsahuje. Tlumící prvek se druhotně do montážního profilu dodává. 

Tlumícím prvkem se stává tlumící guma pro montážní lišty či profily. Tlumící 

guma se navléká dovnitř profilu na straně, kde profil není pevně spojen 

(orientace směrem vzhůru). Např. v praxi časté využití získává rýhovaná 

guma, která se pokládá stejně jako tlumící guma pro montážní profil mezi 

montážní profil a samotný vzduchovod, avšak nenavléká  se do profilu, nýbrž 

se na něj pouze klade. 
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Obr. 23: Vložená rýhovaná guma mezi vzduchovod a montážní profil (autor Jaroslav Hatoň, 

2018) 

V krajních případech při nadměrném chvění vzduchovodu, lze povrch 

potrubí zajistit akustickou izolací. Akustická izolace současně funguje jako 

tepelná izolace při objemové hmotnosti pohybující se kolem cca 70 kg/m3. 

Akustické vlastnosti se snižují při použití navařovacích trnů. Izolace se 

zajišťuje pomocí oplechování. V praxi se však běžně i na akustickou izolaci 

používají navařovací trny. 

Jak již bylo zmíněno výše ve strojovně VZT proud vzduchu dosahuje 

největších objemových průtoků a rychlostí. Při těchto okrajových podmínkách 

se vzduchovody chvějí a způsobují hluk. Do potrubí se vkládají tlumiče hluku. 

V závislosti na objemovém průtoku a schopnosti hlukového útlumu se volí 

příslušný typ tlumiče hluku. Výrobce tlumičů hluku uvádí hlukový útlum v dB. 

Na kruhové SPIRO potrubí se používají kruhové tlumiče. Při použití kruhových 

tlumičů může dojít k problémům s prostorem, jelikož potrubí  

o jmenovitém průřezu např. 200 mm nabývá 5 cm na každou stranu  

a celkově 10 cm v obou směrech. 
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Obr. 24: Oplechování izolace, problém nastává, když se povrch oplechování začne přitěžovat, 

může dojít k poškození izolace i samotného oplechování (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

 Pro čtyřhranné potrubí se používají kulisové nebo buňkové tlumiče 

hluku. Kulisy či buňkové tlumiče se umisťují dovnitř do standartního 

vzduchovodu, uvnitř se uchycují pomocí tex šroubů. Tlumiče hluku jak 

buňkové, tak kulisové se vyznačují jednoduchou konstrukcí. Kostra kulisového 

tlumiče se skládá z pozinkovaného plechu, výplň obsahuje akusticky pohltivý 

materiál. Existuje varianta, kdy je tento materiál opláštěn děrovaným plechem 

pro větší stabilitu kulisy a vyšší hlukový útlum. Konstrukce buňkového tlumiče 

je prakticky stejná, liší se systémem průchodu vzduchu. 

 

3.4.1 Kulisový tlumič 
 

Hlukový útlum závisí na uspořádání kulis uvnitř potrubí. Nezbytné pro 

správné provedení tlumičů je dodržení předepsaných odstupových 

vzdáleností kulis mezi sebou. Při menších vzdálenostech než předepisuje 

výrobce, není zaručen hlukový útlum při průchodu vzduchu mezi kulisami. 

Distribuci vzduchu na vstupu do tlumiče, či na výstupu z tlumiče ovlivňuje 

umístění náběhu či výběhu. Avšak tyto prvky usměrňující směr vzduchu 

nemusejí být osazeny. Tupá hrana kulisy nepředstavuje zásadní problém, 

lehce se zvyšuje tlaková ztráta tlumiče. Šířka kulisy závisí na šířce a potřebě 
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hlukového útlumu celého tlumiče, stejně tak volitelným parametrem zůstává 

výška kulisy. Avšak třetí rozměr tedy délka se volí standardně 1000 mm nebo 

1500 mm, v krajním případě 500 mm. Takto krátké tlumiče se z hlediska 

neefektivity prakticky nevyrábí. Rozměrová řada kulis 500, 1000, 1500 mm 

kopíruje rozměrovou řadu čtyřhranného potrubí. Jelikož čtyřhranné potrubí se 

vyrábí z plátů pozinkovaného plechu o těchto rozměrech. 

Obr. 25: Rozložení kulis uvnitř čtyřhranného potrubí (Převzato  

z [http://www.greif.cz/download/2018/ITS111-01_Kulisove_tlumice_hluku_GKK.pdf]) 

Tab. 2: Tabulka hlukového útlumu kulisového tlumiče v závislosti na rozměrech (Převzato 

 z [http://www.greif.cz/download/2018/ITS111-01_Kulisove_tlumice_hluku_GKK.pdf]) 
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Obr. 26: Možné provedení náběhu a výběhu kulis (Převzato  

z [http://www.greif.cz/download/2018/ITS111-01_Kulisove_tlumice_hluku_GKK.pdf]) 

Graf 1: Hladina akustického výkonu za tlumičem v závislosti na rychlosti vzduchu v potrubí 

před tlumičem. (Převzato z [http://www.greif.cz/download/2018/ITS111-

01_Kulisove_tlumice_hluku_GKK.pdf]) 
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3.4.2 Buňkový tlumič 

 

 Buňkový tlumič se na rozdíl od kulisového tlumiče liší provedením,  

ač se skládá ze stejného materiálu. Mezera, kterou proudí vzduch a zároveň 

vstupuje do konstrukce tlumiče, se vyhotovuje již ve výrobě. Tlumící prvky jsou 

spojeny pomocí přehrazení nad mezerou. Buňkový tlumič vykazuje lepší 

vlastnosti pohltivosti hluku než kulisový tlumič, což se odráží na jeho ceně. 

Obr. 27: Tři možné typy rozložení buňkových tlumičů uvnitř potrubí. (Převzato  

z [http://www.greif.cz/download/2018/ITS101-01_Bunkove_tlumice_hluku_GE.pdf]) 

Tab. 3: Tabulka Standardní rozměrové řady tlumičů s variabilitou náběhu a výběhu. (Převzato 

z [http://www.greif.cz/download/2018/ITS101-01_Bunkove_tlumice_hluku_GE.pdf]) 
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Tab. 4: Tabulka hlukového útlumu kulisového tlumiče v závislosti na rozměrech. (Převzato z 

[http://www.greif.cz/download/2018/ITS101-01_Bunkove_tlumice_hluku_GE.pdf]) 

Graf 2: Hladina akustického výkonu za tlumičem v závislosti na rychlosti vzduchu v potrubí 

před tlumičem. (Převzato z [http://www.greif.cz/download/2018/ITS101-

01_Bunkove_tlumice_hluku_GE.pdf]) 

 

3.4.3 Stacionární zdroj hluku ve venkovním prostředí 

 

V neposlední řadě se používají opatření k nešíření hluku ve venkovním 

chráněném prostoru staveb vyplývající z akustické studie. Akustická studie 

vychází z hodnot uvedených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. V nařízení vlády 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení 

vlády č.  217/2016 Sb. jsou uvedeny hodnoty pro vnitřní chráněný prostor  

a vnější chráněný prostor staveb: 
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• maximální hladina akustického tlaku LA,max pro zdroje hluku, které jsou 

umístěny uvnitř objektu nebo hluk šíří do vnitřního chráněného prostoru: 

 6 - 22 hod     40 dB 

 22 - 6 hod    30 dB 

• maximální ekvivalentní hladina hluku LAeq,T v chráněném venkovním 

prostoru staveb: 

 6 - 22 hod     50 dB 

 22 - 6 hod    40 dB 

 Při překročení zmíněných hodnot se provádí speciální protihluková 

opatření, která už nejsou nedílnou součástí rozvodu vzduchotechniky. Jedná 

se o pasivní protihlukovou ochranu. Pasivní protihlukovou ochranou se stává 

protihlukový panel, stěna, kryt, clona. 

Obr. 28: Protihluková stěna pro dvě VZT zařízení o průtocích 5 200 m3/h a 5700 m3/h (autor 

Jaroslav Hatoň, 2018) 

 

 

 



51 

 

4 Návrh VZT strojovny 

 

4.1 Identifikační údaje stavby 

 

Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Thákurova 7/2077 

160 00 Praha 6 Dejvice 

5. patro budova B 

 

4.2 Základní výpočtové údaje 

 

4.2.1 Vnější výpočtové údaje 

 

Jako výpočtové hodnoty lze uvažovat následující údaje, vycházející ze 

základních meteorologických údajů platných pro oblast Prahy. 

 

Zeměpisná šířka 50°6′15″ s. š., 14°23′17″ v. d. 

Nadmořská výška 500 m n. m. 

Normální tlak vzduchu 96,4 kPa 

Tab. 5: Vnější výpočtové údaje (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

 

4.3 Požadavky na mikroklima jednotlivých typových prostor 
 

Níže uvedené podmínky mají zabezpečit: 

• odpovídající komfort osob při respektování jejich činnosti a pobytu  

v daných prostorách 

• plnou funkčnost jednotlivých prostor s ohledem na jejich využití  

a na požadavky jejich provozu 



52 

 

• Požadavky na mikroklima jednotlivých typových prostor jsou uvedeny  

v následující tabulce a budou garantovány v pobytové zóně, která je dána 

ČSN-EN 13 779. 

Tab. 6: Požadavky na mikroklima jednotlivých typových prostor (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

 

4.4 Dimenzování vzduchotechnických zařízení z hlediska 
množství přívodu a odvodu vzduchu 

 

Dimenzování množství přiváděného a odváděného vzduchu bylo 

prováděno pro zasedací místnosti dle plochy zasedací místnosti, závazná 

hodnota činí 2 m2/osobu, po přepočítání plochy na počet osob se dimenzovalo 

25 m3/h na osobu, z čehož vyšla skutečná potřeba větrného vzduchu. 

Jelikož nebyl známý skutečný počet míst (židlí) v rámci zasedací 

místnosti, dimenzování probíhalo přes plochu místnosti. 

 

 

Místnost (prostor) 

Chladné období Teplé období 

Teplota 

suchého 

teploměru 

°C 

Relativní 

vlhkost % 

Teplota 

suchého 

teploměru 

°C 

Relativní 

vlhkost 

% 

Kanceláře 21  N 26 N 

Zasedací místnosti 21 N 26 N 

Archivy a sklady 

knih, knihovny 

21 N 24 N 

Laboratoř 21 N 24 N 

Vstupní chodby, 

veřejné 

21 N 26 N 

Chodby kateder 21 N N N 

Strojovny 15 N N N 
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Tab. 7: Princip výpočtu pro zasedací místnosti (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

Na základě platné české legislativy s přihlédnutím na předpokládaný 

způsob využívání jsou průtoky vzduchu navrženy dle následujících hodnot. 

Minimální výměna stanovená pro místnosti knihoven, laboratoří, sbírek 

a archivů. 

 

4.4.1 Minimální výměna vzduchu 
 

Sbírky 0,5 x h-1 

Laboratoř 3 x h-1 

Archiv 0,5 x h-1 

Knihovna 0,5 x h-1 

Tab. 8: Minimální výměna vzduchu: sbírky, laboratoř, archiv, knihovna (autor Jaroslav Hatoň, 

2018) 

 

Níže je uvedeno stanovení minimálních hodnot pro místnosti, kde bude 

odtahovat primárně zařízení č. 1. Dimenzování je navrženo pro minimální 

hodnoty požadované pro místnost a zařizovací předmět, který se v ní nachází. 

 

4.4.2 Odvod vzduchu 
 

WC 50 m3/h 

Úklidová, technická místnost (výlevka) 50 m3/h 

(výlevka) 50 m3/h 

 

Místnost Obsazenost   

m2/osobu 

Množství 

čerstvého 

vzduchu  

m3/h na osobu 

Poznámka 

Zasedací 

místnosti 
2 25  
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Umyvadlo 30 m3/h 

Sprcha 150 m3/h 

Tab. 9: Odvod vzduchu ze sociálních zařízení (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

 

V poslední řadě dimenzování větrání studoven a kabinetů, které bylo 

provedeno podle obsazenosti. V místnostech učeben je stanoven maximální 

počet žáků v každém případě na uvedeném 5. patře budovy B na 30 osob/ 

učebna. Větrání kabinetu bylo dimenzováno taktéž podle obsazenosti. Byla 

zjištěna aktuální obsazenost jednotlivých kabinetů. Návrh tedy probíhal podle 

skutečného počtu osob v kabinetu, nikoli podle předpisů ČVUT. 

 

Tab. 10: Princip výpočtu pro kabinet a zasedací místnosti (autor Jaroslav Hatoň, 2018)

 

Místnost Obsazenost   

osob/ učebna 

Množství 

čerstvého 

vzduchu  

m3/h na osobu 

Poznámka 

kabinet 1,2,3,4,5,9 36  

učebna 30 25  
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č. místnosti funkce místností plocha[m2] objem[m3] osoby/místnost m3/os objem[m3/h] přívod[m3/h] odtah[m3/h] 

B500 chodba 248,91 709,39         200 

B501 chodba 178,08 507,53         200 

B502 kabinet 19,94 64,81 2 36 72 72   

B503 kabinet 21,29 69,19 2 36 72 72   

B504 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B505 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B506 kabinet 21,3 69,23 2 36 72 72   

B507 kabinet 21,1 68,58 2 36 72 72   

B508 kabinet 21,1 68,58 2 36 72 72   

B509 kabinet 21,3 69,23 1 36 36 36   

B510 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B511 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B512 kabinet 12,81 41,63 1 36 36 36   

B513 kabinet 12,81 41,63 1 36 36 36   

B514 kabinet 21,3 69,23 1 36 36 36   

B515 kabinet 21,27 69,13 2 36 72 72   

B516 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B517 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B518 kabinet 28,33 92,07 1 36 36 36   

B519a kabinet 13,98 45,44 1 36 36 36   

B519b kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B520 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B521 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B522 kabinet 27,17 88,30 1 36 36 36   

B523 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B523a kabinet 12,81 41,63 1 36 36 36   

B524 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B525 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B526b kabinet 14,14 45,96 4 36 144 144   

B526a kabinet 14,14 45,96 5 36 180 180   

B527 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B527a kabinet 13,98 45,44 1 36 36 36   

B528 kabinet 13,98 45,44 1 36 36 36   

B528a kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B529 kabinet 14,14 45,96 1 36 36 36   

B530 kabinet 21,3 69,23 2 36 72 72   

B531 kabinet 19,94 64,81 4 36 144 144   

B568 kabinet 18,44 59,93 2 36 72 72   

B569 kabinet 18,01 58,53 2 36 72 72   

B571 kabinet 18,44 59,93 1 36 36 36   
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B572 kabinet 17,6 57,20 1 36 36 36   

B575 kabinet 36,98 120,19 1 36 36 36   

B577 kabinet 38,51  125,16 9 36 324 324   

B579 kabinet 28,43 92,40 3 36 108 108   

č. místnosti funkce místností plocha[m2] objem[m3] n[h-1]   objem[m3/h] přívod[m3/h] odtah[m3/h] 

B534 knihovna 21,75 60,90 0,5   30   30 

B535 knihovna 13,51 37,83 0,5   19   19 

B545 knihovna 25,35 70,98 0,5   35   35 

B548 knihovna 21,75 60,90 0,5   30   30 

B549 sklad 13,69 38,33 0,5   19   19 

B559 knihovna 24,48 68,54 0,5   34   34 

B560 archiv 16,67 46,68 0,5   23   23 

B567 geologické sbírky 36,98 103,54 0,5   52   52 

B573 geologické sbírky 58,15 162,82 0,5   81   81 

č. místnosti funkce místností plocha[m2] objem[m3]    objem[m3/h] přívod[m3/h] odtah[m3/h] 

B536 technická m. 7,03 19,68     50   50 

B537 WC 7,03 19,68     150   150 

B538 WC ženy- předsíň 3,63 10,16     30   30 

B539 WC ženy 3,5 9,80     80   80 

B540 úklidová komora 2,52 7,06     50   50 

B541 WC muži 2,64 7,39     80   80 

B542 WC muži- předsíň 3,63 10,16     30   30 

B543 WC 7,95 22,26     190   190 

B544 šatna 6,98 19,54     60   60 

B544a sprcha 2,21 6,19     150   150 

B550 tech. místnost,dat. roz. 7,03 19,68     50   50 

B551 WC 7,03 19,68     180   180 

B552 WC ženy- předsíň 3,63 10,16     30   30 

B553 WC ženy 3,5 9,80     80   80 

B554 WC muži- předsíň 3,63 10,16     30   30 

B555 WC 7,95 22,26     190   190 

B556 úklidová komora 2,52 7,06     50   50 

B557 WC muži 2,64 7,39     90   90 

B558 šatna 6,98 19,54     60   60 

B558a sprcha 2,2 6,16     150   150 

B564 technická místnost 6,29 17,61     50   50 

  celkové množství vzduchu [m3/h] 2556 2555 

 

Tab. 11: Výpočtové hodnoty přiváděného a odváděného vzduchu- zař. č. 1 (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 
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č. místnosti funkce místnosti plocha[m2] objem[m3] 2 m2/osoba m3/os objem[m3/h] přívod[m3/h] odtah[m3/h] 

B574 zasedací místnost 58,53 190,2225 29,265 25 732 732 732 

B578 zasedací místnost 38,11 123,8575 19,055 25 476 476 476 

B586 zasedací místnost 36,92 119,99 18,46 25 462 462 462 

č. místnosti funkce místnosti plocha[m2] objem[m3] n[h-1]   objem[m3/h] přívod[m3/h] odtah[m3/h] 

B580 laboratoř 48,45 157,4625 3   472 472 472 

č. místnosti funkce místnosti plocha[m2] objem[m3] osoby/místnost m3/os objem[m3/h] přívod[m3/h] odtah[m3/h] 

B581 učebna 38,51 125,1575 30 25 750 750 750 

B582 počítačová učebna 36,92 119,99 30 25 750 750 750 

B583 počítačová učebna 96,21 312,6825 30 25 750 750 750 

B584 učebna 87,7 285,025 30 25 750 750 750 

B585 učebna 48,43 157,3975 30 25 750 750 750 

  celkové množství vzduchu [m3/h] 5892 5892 

 

Tab. 12: Výpočtové hodnoty přiváděného a odváděného vzduchu- zař. č. 2 (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

 

Následující schéma vyznačuje prostory, které jsou větrané zařízením č.1 (pro větší názornost nejsou označeny prostory chodeb B500 a B501, i když je zař. č. 1 větrá). 

Obr. 29: Schéma označení prostor, které větrá zařízení č. 1(autor Jaroslav Hatoň, 2018) 
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Následující schéma vyznačuje prostory, které jsou větrané zařízením č.2. 

Obr. 30: Schéma označení prostor, které větrá zařízení č. 2(autor Jaroslav Hatoň, 2018) 
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4.5 Filtrace vzduchu 
 

Hrubá filtrace odpovídající třídě filtru M5 – dle normy EN 779 (třídě B 

dle normy ON 125005) se střední odlučností 80-90 % na syntetický prach. 

Této filtrace bude použito v těchto případech: 

• před veškerými výměníky tepla ve vzduchových cestách u odváděného 

vzduchu 

 

Jemná filtrace odpovídající třídě filtru F7 dle normy EN 779 (třídě C dle 

normy ON 125005) se střední odlučivostí 85 % na atmosférický prach. 

Této filtrace bude použito v těchto případech: 

• vstupní filtrace VZT jednotek 

 

4.6 Maximální hodnoty hladin hluku 
 

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku  

a vibrací, vznikající provozem vzduchotechniky, budou přijata taková opatření 

vč. použití odpovídajících elementů, které sníží vnitřní a vnější hluk  

od vzduchotechniky na požadované hodnoty. 

Místnost Maximální 

hladina 

hluku dB(A) 

Odpovídající třída 

hluku NR 

Poznámka 

Chodby 55 50  

Laboratoř 50 45  

Kanceláře 45 40  

Technické místnosti 80 75  

Soc. zázemí 50 45  

Tab.13: Maximální hladina hluku ve zmíněných prostorech (autor Jaroslav Hatoň, 2018 
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4.7 Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku 
 

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od vzduchotechnických zařízení 

jsou předpokládána následující antivibrační opatření: 

 

• zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů, jsou uložena 

na kovových či pryžových izolátorech chvění 

• napojení na výměníky bude provedeno pomocí kovových nebo 

pryžových kompenzátorů 

• potrubí budou na závěsech od stavební konstrukce pružně oddělena 

• jednotky a ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými 

dilatačními vložkami  

• v prostupech stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické a ostatní 

potrubí od stavebních konstrukcí pružně odděleno (např. obalením 

pružným materiálem) 

 

Dále pro snížení vlastní hlučnosti zařízení budou přijata následující 

opatření: 

• do potrubních sítí budou umístěny tlumiče hluku, přičemž hluk bude 

eliminován v místě zdroje tzn., že tlumiče budou umisťovány v těsné 

blízkosti ventilátorů (tzn. hned za jednotkou). 

 

4.8 Opatření proti šíření škodlivých látek mimo objekt 
 

Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí lze toto posuzovat  

z následujících hledisek: 

 

• dopady, působící na okolní prostředí vlivem umístění stavby v dané 

lokalitě a jejich působení je stálé po dobu využívání dané stavby (např. 

hluk či emise některých látek) 

• dopady, působící nahodile, vznikající především při provozních 

haváriích určitých provozně-technologických celků 

 

Z hlediska emisí některých látek lze uvažovat následující: 
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• pachy z laboratoří a některých učebních prostor 

• pachy od sociálních zařízení  

 

Jedná se o emise látek, které i ve větší koncentraci nejsou pro zdraví člověka 

škodlivé, avšak obtěžují jej. Aby tyto vlivy na vlastní objekt a okolní prostředí 

byly minimalizovány, budou výfuky z těchto částí objektu vyvedeny do míst, 

kde jejich vliv bude naprosto minimalizován. 

 

Hluk od vzduchotechnických zařízení: 

 

• v této fázi se předpokládá, že budou splněna veškerá legislativní nařízení 

uvedená v NV č. 272/2011 Sb. Pro výpočet akustické studie jsou 

předpokládány následující zdroje hluku od případných větracích zařízení:  

Akustický výkon na žaluziích, případně na střeše budovy:  

 LW(A) = 65 dB(A) 

 

V případě provozní havárie vzduchotechniky se nepředpokládá únik 

nebezpečných látek. 

 

4.9 Technický popis vzduchotechnických zařízení 
 

4.9.1 Zařízení č.1 
 

Větrání kabinetů, archivů, knihoven, geologických sbírek a sociálních 

zařízení 

Zařízení bude zajišťovat rovnotlaké větrání jak centrálních společných 

prostor, tak kabinetů a prostor s minimálními požadavky na výměnu vzduchu 

výhradně na 5. NP budovy B fakulty stavební. Zařízení bude zajišťovat 

tepelnou úpravu přivedeného vzduchu. Přívod a odvod vzduchu bude 

zajišťovat VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT v 5.NP ve složení: 
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Přívod: 

• Uzavírací klapka 

• Filtrace F7 

• Deskový výměník ZZT 

• Ventilátor s EC motorem 

• Vodní ohřívač 

 

Odvod: 

• Filtrace M5 

• Deskový výměník ZZT 

• Ventilátor s EC motorem 

• Uzavírací klapka 

 

Zařízení bude vybaveno systémem MaR, který bude zajišťovat: 

• Spouštění zařízení dle časového plánu (předpokládá se nepřetržitý 

chod) 

• Ovládání uzavíracích klapek (On/Off) 

• Ovládání otáček ventilátoru dle konstantního st. tlaku za VZT jednotkou 

• Ovládání obchozové klapky deskového výměníku ZZT dle ekonomiky 

provozu - spojitá regulace 

• Ovládání výkonu vodního ohřívače dle teploty přiváděného vzduchu 

20°C 

• Protimrazová ochrana vodního ohřívače 

• Signalizaci zanesení filtrů 

 

Jednotka bude vybavena základovým rámem a sifonem pro odvod 

kondenzátu z deskového rekuperátoru. 

Jednotka bude uložena na základovém rámu, který bude od podlahy 

oddělen pružnou podložkou (plovoucí provedení). Před a za jednotkou budou 

vloženy do potrubí tlumiče hluku. 

Čerstvý vzduch bude nasáván ze stoupacího potrubí na úrovni 5. NP 

(bývalá místnost B560) vedoucího na střechu.  
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Sání čerstvého vzduchu bude prováděno na střeše budovy. Výfuk 

odpadního vzduchu bude realizován také na střeše budovy. 

 

4.9.2 Zařízení č.2  
 

Větrání učeben, laboratoře a zasedacích místností dle stupně 

koncentrace CO2. 

Zařízení bude zajišťovat rovnotlaké větrání učeben dle obsazenosti, 

dále zasedací místnosti dle užitné plochy a prostor laboratoře s garantovanou 

trojnásobnou výměnou vzduchu výhradně na 5. NP budovy B fakulty stavební. 

Zařízení bude zajišťovat tepelnou úpravu přivedeného vzduchu. Přívod  

a odvod vzduchu bude zajišťovat VZT jednotka umístěná  

ve strojovně VZT v 5.NP ve složení: 

 

Přívod: 

• Uzavírací klapka 

• Filtrace F7 

• Rotační výměník ZZT 

• Ventilátor s EC motorem 

• Vodní ohřívač 

 

Odvod: 

• Filtrace M5 

• Rotační výměník ZZT 

• Ventilátor s EC motorem 

• Uzavírací klapka 

 

Jednotka bude vybavena základovým rámem. Jednotka bude uložena 

na základovém rámu, který bude od podlahy oddělen pružnou podložkou 

(plovoucí provedení). Před a za jednotkou budou vloženy do potrubí tlumiče 

hluku. 

Čerstvý vzduch bude nasáván ze stoupacího potrubí na úrovni 5. NP 

(bývalá místnost B560) vedoucího na střechu.  
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Sání čerstvého vzduchu bude prováděno na střeše budovy. Výfuk 

odpadního vzduchu bude realizován také na střeše budovy 

 

Zařízení bude vybaveno systémem MaR, který bude pro každou jednotku 

samostatně zajišťovat: 

 

• Spouštění zařízení dle časového plánu 

• Ovládání uzavíracích klapek (On/Off) 

• Ovládání směšovací klapky dle koncentrace CO2 v odvodním vzduchu 

a ekonomiky provozu - spojitá regulace 

• Ovládání otáček rotačního výměníku ZZT dle ekonomiky provozu 

• Ovládání výkonu vodního ohřívače dle teploty odváděného vzduchu  

v rozsahu 20-23°C 

• Protimrazová ochrana vodního ohřívače 

• Signalizaci zanesení filtrů 

 

4.10 Energetické nároky na provoz vzduchotechnických zařízení 
 

VZT jednotka potřebuje dodávku elektrickému energie. Dodávka 

střídavého proudu zajišťuje bezproblémovou funkčnost a spolehlivost zařízení:  

• elektrická energie, tj. střídavý proud 400 nebo 230 V 

Instalované příkony: 

 

Zařízení č. 1 – 2600 m3/h 

 Jednotka 2x 1,29 kW, 400 V 

 Teplovodní ohřívač  1 x 5,1 kW (topná voda 60/45) 

Zařízení č. 2 - 6000 m3/h 

Jednotka 2x 2,5 kW, 400 V 

Teplovodní ohřívač  1 x 7,4 kW (topná voda 60/45) 
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4.11 Požadavky kladené na montážní firmu, způsobilou k montáži 
vzduchotechniky: 

 

 Správné usazení VZT jednotek přes pružnou podložku, na podklad 

čistý, hladký, celkově nezávadný. Dodržování předepsaných rozložení 

kulisových tlumičů za VZT jednotkou. Osazení dilatační manžety, která 

v prověšeném stavu bude nejméně 10 cm dlouhá, realizátor bude dbát na její 

stanovenou délku a nebude ji přepínat. Veškeré prostupy skrze stavební 

konstrukce budou realizovány přes tlumící prvky, nikdy nebude VZT potrubí 

tzv. zabetonováno ve zdi. Doporučuje se použití pružných manžet  

či minerálních materiálů.  

 Nároky na závěsovou či kotevní techniku budou prováděny dle popisů 

výrobců při zachování vlastností garantovaných výrobcem. Natloukací kotvy 

se budou umisťovat a provádět tak, aby nedocházelo k jejich vytržení  

či otlačení. Závitové tyče se budou umisťovat do závěsové techniky přes 

tlumící gumy. 

Spoje čtyřhranné potrubí je potřeba provádět s použitím těsnící pásky 

(např. Vitolen). Dále je nutné zajišťovat rohy přechodů a kolen silikonem, aby 

v potrubí nevznikaly nežádoucí otvory. Při provádění šroubových spojů 

čtyřhranného potrubí je nezbytné využívat vějířové podložky tak, aby došlo 

k vodivému spojení, a aby byly rozvody snáze demontovatelné.  

Pro rozvody kruhového potrubí se bude používat dostatečný počet tex 

šroubů (minimálně 4), spoje kruhového potrubí se budou zajišťovat ALU 

páskou. Celkově je nutné dbát na technologickou kázeň při realizaci veškerých 

rozvodů čtyřhranného či kruhového potrubí tak, aby nevznikaly otvory 

v potrubí a nedocházelo k únikům vzduchu produkujícím hlučnost (pískání). 

Otvory v potrubí by mohly zapříčinit ztrátu vzduchu, zvýšit tlakovou ztrátu  

a nefunkčnost systému větrání.  

Při realizaci regulátorů vzduchu jak konstantního, tak i proměnného 

průtoku vzduchu je třeba dodržet směr proudění, ovládání regulátorů 

(servopohony aj.) a umisťovat je na místa, která budou přístupná. 

Při osazování koncových elementů je žádoucí dbát na požadavek pružného 

uložení. Koncové elementy je nutné dopojovat vždy za pomocí akustické flexi 

hadice (SONOFLEX). Je nezbytné dodržet vždy délku nejméně 1 m 
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SONOFLEXU mezi horizontálním rozvodem VZT a samotným koncovým 

prvkem. 

 

4.12 Požadavky na navazující profese 
 

 Pro správný a bezproblémový provoz vzduchotechnického zařízení 

předpokládám správné, bezvadné zapojení všech součástí 

vzduchotechnických jednotek. Napojení bude provádět pouze montážní firma 

k tomu způsobilá. Následující se týká profesí zdravotní techniky, 

elektroinstalací, izolací a MaR. 

 

4.12.1 Zdravotní technika: 
 

Odvod kondenzátu 2 x ϕ32 mm od zař. 1 a 1 x ϕ32 mm od zař. 2.      

 Napojení odvodů kondenzátu přes kuličkové sifony je vyžadováno vždy. 

Uprostřed VZT strojovny bude umístěna podlahová vpusť, ke které bude 

svažována podlaha. Práh vstupních dveří do VZT strojovny bude navýšen  

o 10 cm. V případě prasknutí teplovodního ohřívače by mohlo dojít k vylití vody 

do prostoru strojovny, podlahová vpusť proto bude na tento problém 

dimenzována. Aby se vytékající voda nešířila mimo prostor strojovny, je práh 

u vchodových dveří navýšen o zmiňovaných 10 cm. 

 

4.12.2 MaR 
 

 Projekt Mar není předmětem návrhu. Pozice rozvaděče Mar je pevně 

dána ve spodním pravém rohu VZT strojovny. Prostor pro uložení MaR 

rozvaděče je dostatečný, tj. 1700 mm x 1500 mm x 3200 mm. Takže nic 

nebrání dodržení minimální odstupové vzdálenosti 800 mm před rozvaděčem. 

Požadavky na ovládání obou vzduchotechnických zařízení jsou specifikovány 

u popisu jednotek. 
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4.12.3 Izolace 
 

Sací, výfukové potrubí do venkovního prostoru k jednotce bude  v celé 

délce izolováno elastomerní pěny na bázi kaučuku (λ < 0,033 W/(m.K))  

s parozábranou min tl. 25 mm – doporučený typ je AF/Armaflex tl.25 mm. 

Přívodní potrubí bude izolované tepelnou izolací tl. min. 40 mm. Po firmě, která 

bude provádět izolace, je požadováno, správného použití množství 

navařovacích trnů na m2, dle pokynů výrobce. Je požadováno, aby desky 

izolace přiléhaly na potrubí a nevznikaly vzduchové bubliny mezi potrubím  

a samotnou izolací. Při realizaci kruhového SPIRO potrubí je požadováno 

zajištění izolace pomocí drátu na všech použitých průměrech potrubí. 

 

4.13 Popis systému větrání 
 

K větrání na 5. patře budovy B budou využívány dvě zařízení: zařízení 

č. 1: průtok 2600 m3/h při tlakové ztrátě 300 Pa, zařízení č. 2: průtok 5900 m3/h 

při tlakové ztrátě 300 Pa, která budou umístěna v místnostech B561  

a B562, kde bude nově vytvořena strojovna VZT. Strojovna VZT vznikne 

sloučením místností skladů označených jako B561 a B562, dojde tak 

k demontáži příčky mezi místnostmi. Přístup do strojovny bude zajištěn  

ze strany prostorů před výtahy, budou označený jako B563 (viz. samostatný 

výkres strojovny). 

 Místnosti B502 až B531 budou větrány výhradně zařízením č. 1.  

Do zmíněných místností bude zajištěn pouze přívod čerstvého vzduchu (jedná 

se o kabinety). Do kabinetů bude přiváděn čerstvý vzduch, ale odtahován 

nebude na místě. Odtahován bude v prostorách chodby  

a záchodů atd. v místech navržených jako podtlakových. V případě, že  

do kabinetu bude přiváděn čerstvý vzduch do 100 m3/h, nebude řešena 

distribuce vzduchu z místnosti žádným opatřením za předpokladu, že dveře 

nebudou v těsném provedení. Prostory kabinetů budou tedy v přetlaku  

a vzduch se bude tlačit pod dveřmi ven na chodbu atd. do prostor, kde bude 

vzduch odtahován. Překročí-li objem přívodního vzduchu 100 m3/h, bude 

instalována přefuková mřížka mezi kabinetem a chodbou, avšak s tlumičem 

vzduchu, protože při větších průtocích by mohlo dojít k tvorbě hluku  



68 

 

na přefukové mřížce (pískání). Z prostorů, které budou naopak podtlakové  

a vzduch se sem bude tlačit, bude vzduch odtahován. Jedná se o prostory 

chodby, technických místností, WC, šatny, sprchy, zde budou instalovány 

přefukové mřížky nad vstupními dveřmi do místností. Prostor patra je řešen 

jako celek, zde bude zachováváno rovnotlaké větrání v rámci patra (přívod  

do kanceláří, odtah v prostorách sociálních zařízení a chodeb).  

Na záchodech, ve sprchách a technických místnostech se předpokládá tvorba 

zápachu. Jelikož jsou tyto prostory řešeny podtlakově, neměl by se zápach 

šířit ven do ostatních prostor a místností. Vývin zápachu odůvodňuje použití 

deskového výměníku v rámci VZT jednotky. 

 

Obr. 31: Schéma principu výměny vzduchu pro místnosti větrané zařízením 1 (autor Jaroslav 

Hatoň, 2018) 

Zařízení č. 2 bude větrat zasedací místnosti, laboratoř a všechny 

učebny. Jelikož tyto zmíněné prostory nejsou trvale obsazeny, budou větrány 

podle stupně koncentrace CO2, tzn., že ve zmíněných místnostech budou 

umístěny čidla koncentrace CO2, které budou komunikovat s VAV boxy, 

regulátory proměnného průtoku vzduchu. Ovládání regulátorů proměnného 

průtoku bude prováděno dle koncentrace CO2 v odvodním vzduchu. Průtok 

vzduchu bude regulován v rozsahu 20- 100%. Při obsazenosti místnosti nebo 

při delším pobytu menšího počtu lidí, dojde k sepnutí čidla CO2  

a následnému otevření regulátorů proměnného průtoku vzduchu. Za nastavení 

spínací sekvence regulátorů odpovídá MaR. Větrání zmíněných prostor je 

řešeno jako rovnotlakové. Při spuštění větrání místnosti se otvírá jak přívodní, 
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tak odtahový ventilátor. Čidla CO2 je třeba umístit do výšky 1,5 m nad 

podlahou. Jelikož se nepředpokládá ve zmíněných místnostech zásadní vývin 

zápachu, bude v zařízení č. 2 umístěn rotační výměník. 

 

 

Obr. 32: Schéma principu výměny vzduchu pro místnosti větrané zařízením 2 (autor Jaroslav 

Hatoň, 2018) 

 

4.14 Umístění výfukového a nasávacího otvoru a potrubí 
 

 Stávající dispozice 5. patra budovy B a absence odpovídajícího 

instalačního jádra si vyžaduje zřízení nového instalačního jádra 

z uvažovaného 5. patra až na střechu. 
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 První variantou, která by byla přípustnou, by bylo umístění nasávací  

a výfukové mřížky na fasádě, kde by byla zrušena vrchní část dvoudílného 

okna umístěného na straně v místnosti č. B566 a na straně druhé v místnosti 

č.  B532. Jedná se o jediné přípustné řešení ve stávající dispozici, ale toto 

řešení, ať už by nasávací, potažmo výfukové potrubí bylo vedeno samostatně 

nebo dohromady, by kladlo větší nároky na podhledy umístěné  

na chodbách. Výška podhledu chodeb dosahuje 450 mm výšky. Podhled  

ve stávajícím stavu je již částečně obsazen inženýrskými sítěmi (elektrické 

instalační žlaby). Muselo by tedy dojít k přesunutí inženýrských sítí v rámci 

pohledu či k jeho předimenzování. Použití této varianty není tedy reálné. 

Obr. 33: Pozice instalačních žlabů v podhledu v 5. NP (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 
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Obr. 34: Schéma rozložení prostoru v podhledech (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

Navrhovanou variantou, která je proveditelná, avšak finančně náročná 

z rozličných hledisek, je  zrušení místností  z 5. patra až na střechu nad sebou, 

jedná se o místnost č.  B560 a příslušné místnosti ve vyšších patrech. Zrušení 

užitné plochy patra by z finančního hlediska bylo neekonomické, ale za 

stávající situace nezbytné. Nasávací a výfukové potrubí by bylo vedeno 

instalační šachtou vytvořenou v místnosti č. B560. 

 

4.15 Dopravní trasa VZT jednotky do strojovny v 5. NP 
 

 Velikost VZT jednotek (viz. výkres VZT jednotek) nedovoluje, kvůli 

rozměrovým požadavkům jejich dopravu vcelku do strojovny v 5. NP.  

• Rozměry největší z komor zařízení č. 1: 1627 mm x 1017 mm při výšce 

1424 mm 

• Rozměry největší z komor zařízení č. 2: 407 mm x 1627 mm při výšce 2034 

mm 

Vstup do výtahů z prostor B565, kde šířka výtahových dveří se rovná 800 mm. 

Otvor pro vstup do výtahů z prostor B563 dosahuje šířky pouze 900 mm. 
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Obr. 35: Výstup z výtahu z prostor před výtahy B563 (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 

Obr. 36: Výstup z výtahu z prostor před výtahy B565 (autor Jaroslav Hatoň, 2018) 
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4.16 Technologické postupy prací 
 

Realizace VZT začne zhotovením instalační šachty od 5. NP až  

na střechu. Nově vytvořené otvory ve stropních deskách potřebují jednotlivé 

statické posouzení (pro každé dotčené patro, statika v návrhu neřešena, 

nebyla předmětem zadání). Po zhotovení Instalační šachty se provedou 

stoupací potrubí o dimenzi 630 mm x 800 mm, prozatím zakončená na vstupu 

do strojovny. 

Následovat budou stavební úpravy v podhledech na chodbách B500  

a B501. Nezbytné bude zrušení nadbytečných instalačních žlabů a posunutí 

hlavního montážního žlabu ke stěně středové části objektu. Stavba dále 

provede prostupy do místností, kde budou umístěny koncové prvky. 

Po úpravě prostoru podhledu a jeho demontáži bude probíhat montáž 

hlavních horizontálních rozvodů. 

V místnostech B560, B561, B562 budou probíhat demontáže příček, 

vytvoření prostupů pro výstup potrubí z budoucí strojovny VZT, zároveň 

proběhnou stavební úpravy k umístění podlahové vpusti ve VZT strojovně  

a její bezproblémové funkci. Dveře v místnosti B561 budou zrušeny a otvor 

vyplněn. Vstup do prostorů strojovny bude zajišťovat vchod z prostoru před 

výtahy B563. 

Následně bude probíhat doprava zařízení č.1 na místo určené ve VZT 

strojovně, jednotka bude dopravována po součástkách a na místě ve VZT 

strojovně znova složena dohromady. Jak již bylo řečeno první bude 

dopravováno a skládáno zař. č. 1, následně dojde k dopravě a montáži zař.  

č. 2. Při montáži a usazování jednotek na místo určení ve VZT strojovně, je 

nezbytné dbát montážních podkladů dodavatele zmíněných zařízení. 

Po osazení jednotek bude probíhat propojení stoupacího potrubí, VZT 

jednotky a horizontálních rozvodů na chodbách. Při realizaci je nezbytné 

dodržovat montážní předpisy výrobků dodavatelů. 

Jak zař. č. 1 tak zař. č. 2 obsahuje vodní ohřívače, které vyžadují 

připojení na topnou vodu. Proběhne úprava rozvodu ÚT na 5. NP a dovedení 

rozvodu k vodním ohřívačům. Připojení na topnou vodu bude probíhat 

takovým způsobem, aby připojení vodního ohřívače nebránilo v otevírání 

komor filtrů a ventilátorů. Společně s připojením vodních ohřívačů ZTI firma 
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dopojí odvod kondenzátu ze zař. č. 1 (deskový výměník) do rozvodu 

kanalizace při použití kuličkových sifonů a dále osadí a připojí podlahovou 

vpusť ke kanalizaci. 

Následovat bude osazení a vystrojení rozvaděče MaR na pozici určené 

ve VZT strojovně. Po osazení rozvaděče proběhne propojení se všemi 

elektrickými zařízení VZT jednotek, které to vyžadují. 

Po provedení kompletního připojení obou zařízení se přistoupí k realizaci 

rozvodů v místnostech, kde budou osazeny koncové prvky. Následně dojde 

k osazení koncových prvků. 

 

4.17 Zhodnocení reálnosti návrhu 

 

Vytvoření strojovny VZT v 5. NP budovy B fakulty stavební klade nároky 

na zrušení místností skladů B561 a B562 a redukci plochy archivu B560, kde 

bude umístěna instalační šachta pro nasávací a výfukové potrubí. Otvory ve 

stropní desce pro nasávací a výfukové potrubí je nezbytné vytvořit v každém 

patře (5. NP až střecha).    

Výfukové a nasávací potrubí nezbytné pro zař. č. 2 o průtoku 6000 m3/h 

a pro zařízení č. 1 o průtoku 2900 m3/h nelze přivést na fasádu v podhledech 

díky již existujícím montážním žlabům a horizontálnímu rozvodu pro distribuci 

vzduchu do větraných místností. Z tohoto důvodu je nezbytné zřízení 

instalační šachty pro výfukové a nasávací potrubí. 

Zař. č. 1 vyvozuje zatížení 707 kg, zař. č. 2 vyvozuje zatížení 1032 kg, 

proto je nutný statický výpočet únosnosti stropní desky (statické posouzení 

nebylo předmětem zadání). 

Z výše zmíněných důvodu tzn. zřízení instalační šachty z 5. NP až  

na střechu, velkému přitížení stropní desky je návrh technicky proveditelný, 

avšak není reálný.

 

4.18 Legislativa 
 

ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací  

a klimatizační zařízen   
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Nařízení vlády č. 93/2012 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády 

č. 68/2010 Sb. 

 

ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení – 

Obecná ustanovení“ 

 

ČSN 12 7010 označení změny Z1: Vzduchotechnická zařízení - Navrhování 

větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení
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4.19 Umístění jednotek, pozice tlumičů, napojení VZT potrubí
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Závěr 
 

 Cílem mojí diplomové práce bylo formulovat požadavky týkající se VZT 

strojoven s přihlédnutím k prostorovým nárokům VZT jednotek a vlastních VZT 

strojoven, požární ochraně, lokaci nasávacího a výfukového otvoru  

a v neposlední řadě přenášení hluku a vibrací. Následně tyto požadavky 

aplikovat na reálném objektu a vytvořit návrh VZT strojovny a zachytit její 

realizaci, nakonec celý návrh zhodnotit v návaznosti na reálnost provedení.

 V první kapitole diplomové práce jsem shrnul nejnovější legislativu, 

která vešla v platnost v roce 2016. Tato poměrně nová legislativa se týká 

ekodesignu větracích jednotek, které nyní musí mít povinně výměník zpětného 

získávání tepla, což dříve neplatilo. Tyto požadavky zasáhly nejmenší typy 

jednotek, protože jednotky pro vyšší průtoky cca více jak 2000 m3/h výměníky 

zpětného získávání tepla standardně obsahovaly. 

 V druhé kapitole jsem shrnul jednotlivé typy zpětného získávání tepla, 

podrobně jsem uvedl nejčastější vady a poruchy s důrazem na namrzání 

výměníků zpětného získávání tepla. Na praktických příkladech z praxe jsem 

uvedl a specifikoval časté poruchy a havarijní stavy. Dále jsem uvedl efektivní 

využití deskového rekuperačního výměníku, který pro zmíněnou efektivitu 

používá odmrazování po sekcích. 

 V třetí kapitole jsem zmínil prostorové nároky VZT strojoven týkající se 

umístění VZT jednotek, obslužného prostoru VZT jednotek, a dopravní trasy 

VZT jednotky do VZT strojovny. Obslužný prostor je nezbytný pro servisovaní 

VZT jednotek, zaměřil jsem se na jeho charakteristiky, které uvádějí výrobci  

a porovnal jsem jej s obslužným prostorem, který se dodržuje v praxi. Jelikož 

nyní všechny VZT jednotky musejí obsahovat výměník zpětného získávání 

tepla, jsou kladeny vyšší nároky na prostor dopravní trasy. Specifikoval jsem 

způsoby dopravy VZT jednotky do VZT strojovny. 

 Ve čtvrté kapitole jsem se věnoval praktickému návrhu VZT strojovny 

na 5. NP budovy B fakulty stavební ČVUT v Praze. Návrh odhalil, že při 

požadované výměně vzduchu dojde k záběru dvou místností skladů,  

ze kterých bude provedena VZT strojovna, dále bude zabrána přibližně 

polovina plochy archivu, kde bude provedena instalační šachta vedoucí z 5. 
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NP až na střechu. Pří takto velkém dotčení plochy (4 patra) a oslabení čtyř 

stropních konstrukcí pro větrání pouze jednoho patra hodnotím návrh jako 

technicky proveditelný, avšak nereálný.
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