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1 ÚVOD 

1.1 Legislativní a obecné podklady pro zpracování  

 

Dále pro zhotovení této dokumentace byly použity následující platné 

legislativní dokumenty a doporučené normy: 

 Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací  

 ČSN EN 15665 Z1 „Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací 

systémy obytných budov 

 ČSN 127010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“ 

 ČSN 730872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením“. 

 Vyhláška č. 108/2001 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení 

 Vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostoty a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých 

 Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 

 Směrnice VDI 2025 1999 SRN (akt. 2015), výpočet větrání kuchyňských 

provozů 

 Norma TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva 

v budovách 
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1.2 Základní popis řešení  

Řešeným objektem je mateřská škola postavená v r. 2004. Objekt je tvořen 

dvěma nadzemními podlažími ve kterých se nachází celkem čtyři třídy s vlastním 

hygienickým zázemím a šatnou, v každém podlaží jsou dvě třídy. V prvním 

nadzemním podlaží se dále nachází jídelna a varna, technická místnost 

s plynovými kotly typu C a zásobníkem na teplou vodu, hygienické zázemí a 

šatna pro zaměstnance a dvě místnosti pro účely rehabilitace. V druhém 

nadzemním podlaží jsou, kromě dvou tříd, sborovna, ředitelna, dílna, prostory 

chyrofonetiky a další. Uprostřed dispozice je atrium přes dvě podlaží, které je 

zastřešené prosklenou střechou. 

 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA POŽADAVKŮ KLADENÝCH NA 

VZDUCHOTECHNIKU A KLIMATIZACI 

2.1 Základní výpočtové údaje 

2.1.1 Vnější výpočtové údaje 

Venkovní návrhové podmínky - Zima 

- nadmořská výška       252 m n.m 

- min. venkovní výpočtová teplota v zimním období  -18 °C 

- relativní vlhkost       90 % 

Venkovní návrhové podmínky - Léto 

- nadmořská výška       252 m n.m 

- max. venkovní výpočtová teplota v letním období  32 °C  
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2.1.2 Vnitřní tepelné zátěže 

Vzhledem k charakteru větrání, které zajišťuje zejména výměnu vzduchu 

dle normových hodnot, nejsou vnitřní tepelné zátěže stanoveny ani garantovány 

jakékoli teploty ve vnitřním prostředí v letním období tříd, jídelny, varny, 

ředitelny a ostatních prostorů kromě atria. V objektu je řešeno kompresorové 

chlazení v prostoru atria. 

- tepelné zisky od lidí      1,5 kW 

- tepelné zisky prostupem      1,7 kW 

- tepelné zisky radiací      13,8 kW 

- tepelné ztráty atria      5 kW 

2.1.3 Předpokládané provozní doby 

Pro dimenzování je předpokládán nepřetržitý chod systému větrání 

s režimem útlumu. V nočních hodinách, o víkendech a o prázdninách budou 

vzduchotechnická zařízení nastavena na chod pro minimální výměnu vzduchu. 

 

2.2 Požadavky na provoz vzduchotechniky 

2.2.1 Požadavky na mikroklimatické podmínky s nuceným větráním 

Vzduchotechnika zajišťuje požadovanou výměnu vzduchu. Přiváděný 

vzduch z VZT jednotek bude mít v zimním období teplotu požadovanou pro 

danou místnost, v letním období bude mít teplotu venkovního vzduchu. Ve 

vzduchotechnických jednotkách dochází k předehřevu přiváděného vzduchu 

pomocí rekuperace tepla a potom je dohříván ohřívačem na požadovanou 

teplotu. 

Hodnoty relativní vlhkosti v letním ani zimním období nejsou řízeny. 
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2.2.2 Dimenzování zařízení z hlediska výměny vzduchu 

Množství přiváděného a odváděného vzduchu, výměna vzduchu: 

třídy         + 20 m³/h.žák, 

          + 25 m³/h.uč. 

šatny         + 20 m³/h.skříňka 

wc         - 50 m³/h 

sprcha        - 150 m³/h 

umyvadlo        - 30 m³/h 

úklidová mísa       - 50 m³/h 

jídelna        + 25 m³/h.os 

atrium (tělocvična)       + 50m³/h.os  

ostatní prostory       + 25m³/h.os  

varna         dle VDI 2052 

2.2.3 Filtrace přiváděného vzduchu 

Vzduchotechnický systém bude vybaven základní filtrací ochraňující 

teplosměnné plochy před zanesením. Proto bude použita při nuceném přívodu a 

odvodu vzduchu před výměníkovými plochami filtrace odpovídající třídě filtru F7 

přívodní větev a G4 odvodní větev. 

2.2.4 Ekvivalentní hodnoty hladin hluku 

Požadavky na akustiku jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Do venkovního prostoru        56 dB(A) 

Ve vnitřním prostoru: - třídy den      44 dB(A) 

 

Z hlediska hluku unikajícího mimo budovu budou splněna veškerá omezení pro 

jeho šíření na základě akustické studie.  
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3 ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ NÁVRHU VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

3.1 Protipožární opatření 

Při průchodu požárně dělící konstrukcí bude potrubí o průřezu větším než 

0,04 m2 (pouze stoupací potrubí tříd a hygienického zázemí tříd) opatřeno 

požární klapkou příslušné požární odolnosti. Rozdělení objektu na jednotlivé 

požární úseky je dáno projektem požární ochrany. 

V případě, že potrubí pouze požárním úsekem prochází, aniž by do tohoto 

úseku ústilo, je tento úsek potrubí opatřen protipožární izolací příslušné 

odolnosti.  

V případě, že potrubí prochází požárním předělem má menší průřez než 

0,04 m2 a vzdálenost k dalšímu takovému potrubí je větší než 0,5 m, nejsou 

žádná protipožární opatření nutná.  

 

Dále se předpokládá, že veškeré instalace procházející požárními předěly, budou 

opatřeny protipožárními ucpávkami s příslušnou požární odolností. 

 

3.2 Protihluková opatření 

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od vzduchotechnických a 

klimatizačních zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření: 

- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na 

kovových, či pryžových izolátorech chvění 

- potrubí budou na závěsech od stavební konstrukce pružně oddělena, 

jednotky a ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými 

dilatačními manžetami 

- v prostupech stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické a ostatní 

potrubí od stavební konstrukce pružně odděleno (např. obalením pružným 

materiálem) 
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3.3 Opatření proti šíření škodlivých látek mimo objekt 

Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí v její blízkosti budou použitá 

zařízení z materiálů, které v případě požáru nemají toxické zplodiny hoření. 

Dopady na okolí stavby vyplývající z charakteru funkce vzduchotechniky  

jako jsou emise některých látek do venkovního prostředí budou řešeny 

následovně. V tomto případě se jedná o pachy od přípravy jídel a z prostorů wc. 

Aby vliv těchto odvodů vzduchu byl jak z hlediska vlastního objektu, tak i jeho 

okolí minimální, bude tento kontaminovaný vzduch s plynnými částicemi 

vyveden nad střechu objektu, kde bude vyfukován kolmo k rovině střechy, 

v případě odvodu vzduchu z hygienických zázemí je možné umístit odvod na 

fasádu. Odvod na fasádě musí být umístěn mimo pobytový prostor a 

v dostatečné svislé i vodorovné vzdálenosti od oken a venkovních dveří. 

 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

4.1 Obecně 

V objektu je celkem 5 vzduchotechnických jednotek – 2 jednotky pro třídy, 

VZT jednotka pro varnu s jídelnou, VZT jednotka pro severní část 2.NP a VZT 

jednotka pro atrium. Hygienické zázemí je větráno podtlakově, technická 

místnost a ostatní prostory jsou větrány přirozeně. 

 

4.2 Technický popis jednotlivých zařízení 

4.2.1 Větrání tříd 

Systém větrání je navržen přetlakový vůči hygienickému zázemí, proto aby 

nedocházelo k pohybu vzduchu z hygienického zázemí do denních místností 

tříd.  Hlavním článkem systému jsou dvě kompaktní větrací jednotky s rekuperací 

tepla v nástřešním provedení. Jednotky si nasávají čerstvý venkovní vzduch nad 

střechou přes protidešťové žaluzie se sítem, jsou umístěné tak, aby nebylo 
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nebezpečí zapadání sněhem, nasávání nadměrně znečištěného vzduchu 

prachovými částicemi i nadměrným teplem.  

Přívodní stoupací potrubí je čtyřhranné z pozinkovaného plechu 

s tepelnou izolací. Stoupací potrubí vede přes dva požární úseky, je tedy 

vodorovně v úrovni stropu 1.NP předěleno protipožární uzavírací klapkou se 

servopohonem. Jako distribuční přívodní prvek ve třídách jsou zvolena textilní 

půlkruhové potrubí Příhoda s všesměrnou perforací. Ve 2.NP sou před napojením 

textilního potrubí umístěny ruční regulační klapky pro možnost zaregulování 

soustavy. 

Odvod vzduchu je umístěn v hygienickém zázemí a v šatnách. Odvodními 

prvky jsou talířové odvodní ventily umístěné v podhledu hygienického zázemí a 

na stěně v šatnách. Talířové ventily jsou napojeny ohebnými hadicemi s tepelně 

akustickou izolací na kruhové odvodní potrubí. Délka ohebných hadic Sonoflex 

musí být alespoň 0,5 m. Vodorovné odvodní potrubí je napojeno na čtyřhranné 

stoupací potrubí s tepelnou izolací. Stoupací potrubí je vedeno přes dva požární 

úseky, musí být tedy předěleno protipožární uzavírací klapkou se 

servopohonem. Protipožární klapky musí být umístěny tak, aby bylo možné 

provést revizi. Stoupací potrubí je vyvedeno na střechu a napojeno na 

vzduchotechnickou jednotku. Výfuk vzduchu z jednotky je proveden výfukovým 

otvorem opatřeným pletivem proti ptactvu.  

Potrubí vedené interiérem je izolováno tepelnou minerální izolací o 

tloušťce 40 mm, potrubí vedené v exteriéru je izolováno tepelnou izolací o 

tloušťce 80 mm. Potrubí směřující do interiéru je osazeno tlumiči hluku. 

Z hlediska kvality vnitřního vzduchu ve třídách je doporučeno použít 

rotační regenerační výměník, který umožňuje jak přenos tepla tak přenos 

vlhkosti. V této práci jsou využity jednotky Atrea, které neposkytují tento typ 

rekuperačního výměníku. 

 

 Vzduchotechnické jednotky se skládají z následujících prvků: 

a) Přívod vzduchu 

- vstupní hrdlo se žaluziovou uzavírací klapkou ovládanou 

servomotorem (servomotor bude uvnitř jednotky)  
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- filtrační komora s kapsovým filtrem o počátečním stupni filtrace F7 

- přívodní část deskového výměníku s interním obtokem a klapkovým 

mechanizmem 

- ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným 

kolem s dozadu zahnutými lopatkami a frekvenčním měničem 

umístěným ve skříni větrací jednotky, EC motor s proměnlivými 

otáčkami 

- sekce teplovodního dohřevu vzduchu 

 

b) Odvod vzduchu 

- filtrační komora s kapsovým filtrem o počátečním stupni filtrace G4 

- ventilátorová sekce s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem 

s dozadu zahnutými lopatkami a frekvenčním měničem umístěným ve 

skříni větrací jednotky, EC motor s proměnlivými otáčkami 

- odvodní část deskového rekuperačního výměníku s eliminátorem 

klapek a kondenzační vanou 

 

Součástí jednotky budou: 

- pružné manžety pro připojení vzduchotechnického potrubí 

- základový rám  

- venkovní provedení (stříška, zatěsnění jednotky) 

- rozvaděč pro MaR 

 

Základní data jednotky č.1.1: 

- množství vzduchu přívod/odvod  2120/2000 m3h-1 

- externí tlak      300/300 Pa 

- teplota vzduchu za rekuperátorem + 19°C/ při – 18°C 

- vstupní hrdlo     e1 

- výstupní hrdlo    e2 

- hlukové parametry – hladina akustického tlaku ve 3 m  

 sání čerstvého vzduchu   35 dB (A) 

 výtlak odváděného vzduchu 59 dB (A) 
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 plášť do okolí    39 dB (A) 

 

4.2.2 Větrání varny a jídelny 

Varna a jídelna mají společnou podstropní vzduchotechnickou jednotku 

s rekuperací, která je umístěna v technické místnosti v 1.NP. Sání čerstvého 

vzduchu je umístěno na severní fasádě objektu, výfuk je vyveden na střechu. 

Rozvody potrubí jsou provedeny z potrubí ALP. Jedná se o předizolované 

potrubí a antimikrobiální úpravou povrchu. 

 Přívodní potrubí je vedeno pod stropem v podhledu, v kuchyni vede pod 

stropem bez podhledu. Potrubí se větví na přívod pro jídelnu a přívod pro varnu. 

Obě větve mají regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem, který 

umožňuje měnit průtok vzduchu dle požadavku. Distribučním prvkem pro přívod 

vzduchu do jídelny je půlkruhové textilní potrubí Příhoda s všesměrnou perforací 

umístěné pod stropem. Technická specifikace textilního potrubí Příhoda je 

přlohou projektové dokumentace. Přívod vzduchu do varny je umožněn pomocí 

komfortních výustek s regulací do čtyřhranného potrubí, umístěných 

horizontálně ve spodní hraně potrubí. 

Odvod vzduchu z jídelny je řešen lokálně odvodní komfortní výustkou do 

čtyřhranného potrubí s regulací. Odvod z varny je proveden pomocí dvou 

nerezových zákrytů umístěných nad plynovými sporáky a konvektomatem a 

odvodními výustkami do čtyřhranného potrubí s regulací. Na odvodní větvi 

jídelny i na odvodní větvi varny je umístěn regulátor variabilního průtoku 

vzduchu, který umožňuje regulaci průtoku vzduchu dle požadavku. Výfuk 

odpadního vzduchu je vyveden na střechu. 

Všechna potrubí jsou z ALP potrubí. Potrubí jsou opatřena tlumiči hluku. 

 Dle denní doby a provozu jídelny a varny byly určeny tři režimy regulace 

vzduchotechniky. Regulaci průtoku vzduchu zajišťují regulátory variabilního 

průtoku vzduchu se servopohony umístěné na jednotlivých větvích přívodního a 

odvodního vzduchotechnického rozvodu. 
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Režimy regulace: 
 

1) 6.00 h – 10.00 h 

Od 6.00 h do 10:00 h se vaří obědy, varna je tedy v plném provozu a větrá se 

na maximální navržené množství vzduchu. V tuto dobu je jídelna téměř bez 

pohybu osob, větrá se tedy na útlumovou výměnu vzduchu.  

 

 Varna      100 % = 3930 C 

 Jídelna     0,6 1/h = 300 m³/h 

 Celkem     4230 m³/h 

 

2) 10:00 h – 15.00 h 

Mezi 10.00 h a 15.00 h je provoz varny ukončen, větrá se na útlumovou výměnu 

vzduchu 6 1/h. Jelikož se jedná o provoz s produkcí pachů a vlhkosti je útlumová 

výměna vzduchu nastavena na 6násobek objemu vzduchu v místnosti. Jídelna je 

v plném provozu, množství vzduchu je maximální navržené dle počtu osob. 

Množství vzduchu na žáka je 20 m³/h, množství vzduchu na učitelku je 25 m³/h. 

 

 Varna      6 1/h = 600 m³/h 

 Jídelna     100 % = 72*20 + 4*25 = 1640 

 Celkem     2240 m³/h 

 

3) 15.00 h – 6.00 h, víkendy a prázdniny 

V době mezi 15:00 h a 6:00 h, o víkendech a prázdninách jsou prostory větrány 

zvoleným minimálním množstvím vzduchu.  

 

 Varna      6 1/h = 600 m³/h 

 Jídelna     0,6 1/h = 300 m³/h 

 Celkem     900 m³/h 

 
Základní data jednotky č.2.1: 

- množství vzduchu    4230/4230 m3h-1 

- externí tlak      300/300 Pa 
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- teplota vzduchu za rekuperátorem + 19°C/ při – 18°C 

- vstupní hrdlo     e1 

- výstupní hrdlo    e2 

- hlukové parametry – hladina akustického tlaku ve 3 m  

 plášť do okolí     55 dB (A) 

 

 Vzduchotechnická jednotka se skládá z následujících prvků: 

a) Přívod vzduchu 

- vstupní hrdlo se žaluziovou uzavírací klapkou ovládanou 

servomotorem (servomotor bude uvnitř jednotky)  

- filtrační komora s kapsovým filtrem o počátečním stupni filtrace F7 

- přívodní část deskového výměníku s interním obtokem a klapkovým 

mechanizmem 

- ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným 

kolem s dozadu zahnutými lopatkami a frekvenčním měničem 

umístěným ve skříni větrací jednotky, EC motor s proměnlivými 

otáčkami 

- sekce teplovodního dohřevu vzduchu 

 

b) Odvod vzduchu 

- filtrační komora s kapsovým filtrem o počátečním stupni filtrace G4 

- ventilátorová sekce s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem 

s dozadu zahnutými lopatkami a frekvenčním měničem umístěným ve 

skříni větrací jednotky, EC motor s proměnlivými otáčkami 

- odvodní část deskového rekuperačního výměníku s eliminátorem 

klapek a kondenzační vanou 

 

Součástí jednotky budou: 

- pružné manžety pro připojení vzduchotechnického potrubí 

- základový rám  

- venkovní provedení (stříška, zatěsnění jednotky) 

- rozvaděč pro MaR 
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4.2.3 Větrání a chlazení atria 

Větrání 
 

Prostor atria bude řízeně větrán pomocí nástřešní vzduchotechnické 

jednotky s rekuperací tepla a chlazen a vytápěn pomocí MultiSplit systému. 

Vzduchotechnická jednotka v nástřešním provedení je umístěna v exteriéru na 

střeše objektu.  

Přívodní čtyřhranné potrubí z pozinkované oceli je izolované minerální 

tepelnou izolací a je vedeno po střeše. Před průchodem potrubí do atria je 

přechod z čtyřhranného potrubí na kruhové Spiro potrubí. Rozvod prochází 

prosklenou plochou do atria, v místě prostupu musí být dostatečně oddilatováno 

pružnou manžetou. Ve vnitřním prostoru atria je Spiro potrubí napojeno na dvě 

kruhové textilní potrubí Příhoda s malými tryskami směrovanými kolmo dolů do 

atria. Technická specifikace Textilního potrubí je přílohou projektové 

dokumentace. 

Odvod je řešen lokálně komfortní výustkou do čtyřhranného potrubí. 

Odvodní potrubí je provedeno z pozinkované oceli s tepelou izolací z minerální 

vlny o tloušťce 80 mm. Výfuk odpadního vzduchu je součástí vzduchotechnické 

jednotky, je ukončen sítem. 

Potrubí vedená v exteriéru jsou tepelně izolována 80 mm tepelnou izolací 

a oplechována se sklonem kvůli odtoku vody z potrubí. 

Vzduchotechnická jednotka bude za přítomnosti osob v atriu větrat na 

100% vzduchový výkon. Signalizace přítomnosti osob bude probíhat stisknutím 

tlačítka. V nočních hodinách, o víkendech a o prázdninách bude 

vzduchotechnická jednotka větrat v režimu útlumu minimálním množstvím 

vzduchu. 

 
 
Základní data jednotky č.3.1: 

- množství vzduchu    2500/2500 m3h-1 

- externí tlak      300/300 Pa 

- teplota vzduchu za rekuperátorem + 18°C/ při – 18°C 

- vstupní hrdlo     e1 
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- výstupní hrdlo    e2 

- hlukové parametry – hladina akustického tlaku ve 3m 

 sání čerstvého vzduchu   35 dB (A) 

 plášť do okolí     42 dB (A) 

 výtlak odváděného vzduchu 61 dB (A) 

 

 Vzduchotechnická jednotka se skládá z následujících prvků: 

a) Přívod vzduchu 

- vstupní hrdlo se žaluziovou uzavírací klapkou ovládanou 

servomotorem (servomotor bude uvnitř jednotky)  

- filtrační komora s kapsovým filtrem o počátečním stupni filtrace F7 

- přívodní část deskového výměníku s interním obtokem a klapkovým 

mechanizmem 

- ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným 

kolem s dozadu zahnutými lopatkami a frekvenčním měničem 

umístěným ve skříni větrací jednotky, EC motor s proměnlivými 

otáčkami 

- sekce teplovodního dohřevu vzduchu 

 

b) Odvod vzduchu 

- filtrační komora s kapsovým filtrem o počátečním stupni filtrace G4 

- ventilátorová sekce s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem 

s dozadu zahnutými lopatkami a frekvenčním měničem umístěným ve 

skříni větrací jednotky, EC motor s proměnlivými otáčkami 

- odvodní část deskového rekuperačního výměníku s eliminátorem 

klapek a kondenzační vanou 

 

Chlazení, vytápění 

 Z důvodu velkých tepelných zisků v atriu je nutno prostor chladit. Na 

střeše jsou umístěny dvě venkovní kondenzační jednotky MultiSplit. Každá 

venkovní jednotka má v soustavě dvě vnitřní nástěnní chladící jednotky: 
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LG MU 5M30U44   chladící výkon 8,8 kW 

    topný výkon 1,5 – 12,1 kW 

 

LG STANDARD Plus PM15SP chladící výkon 4,2 kW 

    topný výkon 5,4 kW 

 

 Jelikož v atriu nejsou žádná otopná tělesa je k vytápění využit 

MultiSplit, který je instalován primárně kvůli chlazení prostoru. Pro atrium jsou 

navrženy dvě venkovní jednotky, v případě zimního odmrazování je tedy možné 

jednotky využívat střídavě. 

 Podle požadavku bude Multisplit systém fungovat v režimu vytápění 

nebo chlazení. 

 

4.2.4 Větrání sever 2.NP 

Celá severní část 2.NP a místnosti rehabilitace v 1.NP budou větrány jedno 

podstropní vzduchotechnickou jednotkou. Jedná se o prostory ředitelny, 

sborovny, chyrofonetiky, dílny a rehabilitace. Předpokládá se, že provozní doba 

všech místností bude podobná. výfuk a sání venkovního vzduchu je umístěn na 

střeše objektu. 

Přívodní čtyřhranné potrubí z pozinkované oceli je izolované minerální 

tepelnou izolací a je vedeno v podhledu. Do jednotlivých místností vedou 

odbočky na jejichž konci jsou distribuční přívodní prvky (výustky, anemostaty, 

talířové ventily, Příhoda.) umístěné v podhledu nebo ve stěně. Na odbočkách 

jsou umístěny ruční regulační klapky pro správné zaregulování soustavy. 

Z ekonomických důvodů nejsou instalovány regulátory variabilního průtoku 

vzduchu. 

Odvodní čtyřhranné potrubí z pozinkované oceli je izolované minerální 

tepelnou izolací a je vedeno v podhledu. Do jednotlivých místností vedou 

odbočky na jejichž konci jsou odvodní prvky (odvodní výustky, talířové ventily), 

umístěné v podhledu nebo ve stěně. 
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Vzduchotechnická jednotka po signalizaci (tlačítko) začne větrat všechny 

prostory se 100 % vzduchovým výkonem. Přes noc, o víkendech a o prázdninách 

je vzduchotechnická jednotka v režimu útlumu a větrá prostory množstvím 

vzduchu dle minimální výměny vzduchu. 

 
 
Základní data jednotky č.4.1: 

- množství vzduchu    1075/1075 m3h-1 

- externí tlak      300/300 Pa 

- teplota vzduchu za rekuperátorem + 19°C/ při – 18°C 

- vstupní hrdlo     e1 

- výstupní hrdlo    e2 

- hlukové parametry – hladina akustického tlaku ve 3m  

 plášť do okolí     38 dB (A) 

 

 

4.2.5 Větrání hygienického zázemí 

V objektu se nachází několik samostatných hygienických zázemí určených 

zejména pro zaměstnance. Všechna hygienická zázemí (toalety, sprchy, úklid), 

budou větrána podtlakově odvodním potrubním ventilátorem. Množství 

odváděného vzduchu je určeno počtu a typu zařizovacích předmětů. 

Odvod odpadního vzduchu bude vyveden na střechu nebo na fasádu 

výfukovou hlavicí nebo jiným výfukovým dílem. Součástí rozvodu jsou tlumiče 

hluku a zpětné klapky. Jako odvodní distribuční prvek jsou použity odvodní 

talířové ventily, které jsou napojeny na čtyřhranné pozinkované potrubí pomocí 

ohebných hadic s akustickou izolací. Potrubí bude instalováno v těsném 

provedení.  

Potrubí s ventilátor jsou umístěny v podhledu, každý ventilátor musí být 

přístupný těsným revizním otvorem. Chod ventilátoru bude zajištěn stisknutím 

tlačítka s doběhem. Přívodní vzduch bude odebírán z okolních prostorů přes 

dveře bez prahu nebo mřížkou ve dveřích. 
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4.2.6 Větrání technické místnosti 

V technické místnosti jsou umístěny dva kotle typu C s výkonem 49 kW, 

postropní vzduchotechnická jednotka a zásobník na teplou vodu. Větrání 

technické místnosti probíhá přirozeně pomocí dvou otvorů ve fasádě. Množství 

větracího vzduchu je 50 m3h-1 (0,5 1/h). Přívodní otvor s protidešťovou žaluzií a 

mřížkou je umístěn 0,5m nad terénem, odvodní otvor je umístěn pod stropem. 

Poloha větracích otvorů je zvolena tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu 

provětrání prostoru. 

4.2.7 Větrání schodišťového prostoru 

V objektu se nachází dvě schodiště. Jedno je součástí jídelny a galerie a 

druhé slouží jako chráněná úniková cesta typu A. CHÚC je větrána přirozeně 

otevíravými okny s plochou 2 m² v každém podlaží.  

 

5 ENERGETICKÉ NÁROKY 

Vzduchotechnické zařízení bude spolehlivě plnit svoji funkci jen tehdy, je-

li plynule zajišťována dodávka všech druhů energií v potřebné kvalitě a kvantitě.  

Jako základní média pro provoz klimatizačních a ventilačních zařízení je 

požadováno: 

 

- Elektrická energie ze sítě (3x 400/230; 50 Hz) 

- Topná voda 65/55   

 

6 POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 

6.1.1 Stavba 

V rámci stavebních profesí bude nutno zajistit následující práce: 

- Provedení veškerých prostupů pro trasy vzduchovodů, tyto otvory budou o 50 

mm větší symetricky na každou stranu oproti jmenovitému průřezu potrubí. 
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- Zpětné dozdění prostupů po montáži VZT zařízení, provedení tohoto dozdění 

bude po požární stránce ve stejné kvalitě jako stěna, kterou potrubí prochází, 

uložení potrubí bude provedeno tak, aby se chvění a vibrace nepřenášely do 

stavebních konstrukcí. 

- Zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování všech 

zařízení, ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy. 

- Zajištění vertikálních šachet, nik a kanálů pro rozvod vzduchu.  

- Zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení. 

6.1.2 Zdravotní technika 

V rámci zdravotní techniky bude nutno zajistit následující práce: 

 

- odvod kondenzátu od stoupaček a VZT jednotek 

6.1.3 Silnoproud 

V rámci montáže silnoproudých zařízení je nutno provést: 

 

- zajištění motorického napojení všech elektrospotřebičů 

- uzemnění zařízení 

 

6.1.4 MaR, elktro, EPS 

Profese MaR zajistí funkci systému dle výše uvedeného popisu 

k jednotlivým systémům vzduchotechniky. 

- zajistit silové napojení a ovládání jednotlivých zařízení  

- zajistit dodávku servomotorů k regulačním a uzavíracím klapkám 

- zapojit ochranné prvky (např.: PTC termistory u elektromotorů 

ventilátorových dílů jednotek, termokontakty a tepelné pojistky u 

samostatných ventilátorů) 

- při požáru zajistit vypínání VZT zařízení 

- zajistit monitorování všech protipožárních klapek 

- zajistit uzemnění všech částí VZT, které budou osazeny na střeše 
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7 OBECNÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ VZDUCHOTECHNIKY V DANÉM 

OBJEKTU 

7.1.1 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při montáži a provozování    

vzduchotechnického a klimatizačních zařízení 

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně 

bezpečnosti práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku vzduchotechniky 

prováděla odborná firma mající s montážemi obdobného charakteru zkušenosti, 

přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska 

bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět. 

Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou 

a bezpečnou obsluhu a údržbu. Jedná se hlavně o zařízení, která jsou umístěna 

na střeše, kde je třeba provést obslužné lávky, dále je třeba zajistit i bezpečný 

přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu. 

Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování 

vzduchotechnických zařízení dodržet následující nejzákladnější platné zákonné 

předpisy: 

 

-  Zákoník práce – zákon č. 65/1965 SB., (úplné znění zákona č.126/1994 Sb.), 

ve znění   zákona č.118/1995 Sb., nálezu ústavního soudu ČR č. 164/1995 

Sb., zákona č.287/1995 Sb. a zákona č.138/1996 Sb. 

- Nařízení vlády č.104/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé 

další zákony 

-  Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 

Sb., zák.40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák .č. 163/1998 Sb. 

- Zákon č. 174/1968 SB., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 

ve znění a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických 

zařízení, doplněná vyhl.č. 274/1990 Sb. 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 98/1982 Sb. 
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- Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb, zákona ČNR č.425/1990 Sb., zák. č. 

262/ 1992 Sb., zák. č. 43/1994 Sb., zák. č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb. 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky 

č.324/1990 Sb., a vyhl. č.207/1991 Sb. 

a dále navazující technické normy ČSN a ČSN EN. 

 

7.1.2 Izolace vzduchotechnického potrubí 

Tepelná izolace 

Tepelně budou izolovány úseky potrubí ve kterém je dopravován vzduch o 

jiné teplotě než je teplota okolí. Toto neplatí v těch případech, kdy se jedná o 

dopravu odpadního vzduchu, který již dále nebude používán pro potřeby 

sekundárního provětrávání či temperování pomocných místností či pro 

rekuperaci odpadního tepla, nebo nehrozí kondenzaci vodních par uvnitř 

potrubí. 

Proto se předpokládají následující typy tepelných izolací pro různé možnosti 

rozdílů teplot mezi okolím a dopravovaným vzduchem a dle umístění potrubí: 

a) tepelná izolace na bázi minerální vlny o tl. 20-80 mm s hliníkovou folií  

Tenčí izolace budou používány v těch případech, kdy rozdíl teplot 

dopravovaného vzduchu a jeho okolí nepřevýší určitou hodnotu  

- do 25 °C   40 mm  

- nad 25 °C  80 mm (v exteriéru) 

 

 

 

 

 



Vzduchotechnika MŠ Větrov, Jičín DPS 

22 
 

8 ZÁVĚR 

Tato zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace. 

Dokumentace je vypracována v rozsahu DPS (dokumentace pro provedení 

stavby), je studentskou prací a není určena pro jiné účely. Žádný z dílů nelze 

z dokumentace vyjmout a použít samostatně.  

Zpracovaná projektová dokumentace může být použita pouze pro výše 

uvedenou akci. 

 

V Jičíně, leden 2019 
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č. popis jednotka množství

1.1 Nástřešní VZT jednotka s rekuperací, teplovodní 
ohřívač, filtrace F7, Vp= 2120 m³/h, Vo= 2000 m³/h, 
P= 300 Pa

ks 2

1.2 Tlumič hluku buňkový, Greif 500/200, L=1000 , 2ks v 
potrubí ks 8

1.3 Protidešťová žaluzie ks 4
1.4 Textilní výústka Příhoda, Vp= 1060 m³/h, přetlak 

P=100 Pa b=350mm, tkanina PMS, barva zelená 
(nebo dle architekta)

ks 4

1.5 Talířový ventil odvodní, Vo= 90 m³/h, Ø 100mm ks 8
1.6 Talířový ventil odvodní, Vo= 125 m³/h, Ø 150mm ks 12
1.7 Talířový ventil odvodní, Vo= 150 m³/h, Ø 200mm ks 12
1.8 Požární klapka PKI-S 315/200 se servopohonem, 

horizontální umístění ks 2

1.9 Požární klapka PKI-S 180/355 se servopohonem, 
horizontální umístění ks 2

1.10 Ruční regulační klapky do čtyřhranného potrubí 
315/200 ks 2

Ohebné potrubí, Sonoflex bm 20
Kruhové, Spiro potrubí m² 40
Čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech m² 75
Tepelná izolace, minerální 80 mm m² 65
Tepelně akustická izolace, minerální 40 mm m² 55

2.1 Podstropní VZT jednotka s rekuperací, teplovodní 
hřívač, filtrace f7, Vp= 4230 m³/h, Vo= 4230 m³/h, P= 
300 Pa

ks 1

2.2 Tlumič hluku buňkový, Greif 500/200, L=1000 mm, 
2ks v potrubí ks 4

2.3 Protidešťová žaluzie, PZ Al 900/630 ks 2
2.4 Regulátor variabilního průtoku vzduchu, 400/400 ks 2
2.5 Regulátor variabilního průtoku vzduchu, 400/200 ks 2
2.6 Textilní výústka Příhoda, Vp= 1640 m³/h, přetlak 100 

Pa, půlkruhová, b= 500 mm, tkanina PMS, barva 
červená

ks 1

2.7
Odvodní výústka Vo = 1640 m³/h, NOVA A 800/200 ks 1

2.8 Nerezový zákryt, s vestavěnou filtrací, osvětlením a 
vaničkou na odvod kondenzátu, STANDARD 
2000/1000, Vo = 1439 m³/h 

ks 1

2.9 Nerezový zákryt, s vestavěnou filtrací, osvětlením a 
vaničkou na odvod kondenzátu,  STANDARD 
1000/1000, Vo = 645 m³/h 

ks 1

2.10 Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí Vo = 348 
m³/h, NOVA A 400/200, Av2 = 0,045 m² ks 3

VÝKAZ VÝMĚR

1) VĚTRÁNÍ TŘÍD

2) VĚTRÁNÍ VARNY A JÍDELNY



2.11 Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí, Vp = 786 
m³/h, NOVA A 600/400, Av2 = 0,145 m² ks 5

2.12 Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí Vo = 267 
m³/h, NOVA A 300/200, Av2 = 0,025 m² ks 3

2.13 Dveřní mřížka NOVA D 600/500 ks 1
Čtyřhranné potrubí ALP m² 65

3.1 Nástřešní VZT jednotka s rekuperací, teplovodní 
ohřívač, filtrace F7, Vp= 2500 m³/h, Vo= 2500 m³/h, 
P= Pa

ks 1

3.2 Tlumič hluku buňkový, Greif 500/200, L=, 2 ks v 
potrubí ks 4

3.3 Protidešťová žaluzie ks 2
3.4 Textilní výústka Příhoda, Vp= 1250 m³/h, kruhová, Ø 

280 mm, přetlak 100 Pa, malé trisky dolů, barva 
žlutá

ks 2

3.5 Odvodní mřížka, Vo= 2500 m³/h, NOVA A 800/400 ks 1
3.6 Vnitřní nástěnná jednotka MultiSplit LG PM15SP, Qch 

= 4,2 Kw, Qtop = 5,4 kW ks 4

3.7 Venkovní kondenzační jednotka MultiSplit LG 
MU5M30U44, Qch = 8,8 Kw, Qtop = 10,9 kW ks 2

Kruhové, Spiro potrubí m² 10
Čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech m² 35
Tepelná izolace, minerální 80 mm m² 40

4.1 Podstropní VZT jednotka s rekuperací, teplovodní 
ohřívač, filtrace F7, Vp= 1075 m³/h, Vo= 1075 m³/h, 
P= 300 Pa

ks 1

4.2 Tlumič hluku buňkový, Greif 500/200, L=1000mm, ks 
v potrubí ks 4

4.3 Protidešťová žaluzie ks 2
4.4 Anemostat přívodní, DFR-A 300x8, Vp= 150 m³/h ks 2
4.5

Talířový ventil odvodní, Vo= 300 m³/h, Ø 200mm ks 1

4.6 Talířový ventil přívodní, Vp= 50 m³/h, Ø 100mm ks 1
4.7 Talířový ventil odvodní, Vo= 50 m³/h, Ø 100mm ks 1
4.8 Výústka komfortní s regulací, Vp/Vo = 100 m³/h, 

NOVA A 225/75 ks 2

4.9
Textilní výústka Příhoda, Vp= 400 m³/h, Ø 150mm, 
mikroperforace, tkanina PMS, barva zelená

ks 1

4.10 Výústka komfortní s regulací, Vo = 400 m³/h, NOVA 
A 300/200 ks 1

4.11 Výústka komfortní s regulací, Vp/Vo = 75 m³/h, 
NOVA A 300/150, Av₂ = 0,024 m² ks 2

4.12 Výústka komfortní s regulací, Vp/Vo = 50 m³/h, 
NOVA A 200/100 ks 6

3) VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ ATRIA

4) VĚTRÁNÍ SEVER 2.NP



4.13 Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 
200/100 ks 1

Čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech m² 75
Tepelně akustická izolace, minerální 40 mm m² 80

5.1 Ventilátor do potrubí, Vo= 230 m³/h, P=150 Pa ks 1
5.2 Malý ventilátor, Vo= 80 m³/h, P=100 Pa ks 3
5.3 Ventilátor do potrubí, Vo= 500 m³/h, P=150 Pa ks 1
5.4 Ventilátor do potrubí, Vo= 230 m³/h, P=150 Pa ks 1
5.5 Malý ventilátor, Vo= 50 m³/h, P= 50 Pa ks 1
5.6 Ventilátor do potrubí, Vo= 130 m³/h, P= 150 Pa ks 1
5.7 Ventilátor do potrubí, Vo= 455 m³/h, P= 150 Pa ks 1
5.8 Ventilátor do potrubí, Vo= 370 m³/h, P= 150 Pa ks 1
5.9 Talířový ventil odvodní, Vo= 50 m³/h, Ø 100mm ks 5

5.10 Talířový ventil odvodní, Vo=  m³/h, Ø 125mm ks 4
5.11 Talířový ventil odvodní, Vo= 150 m³/h, Ø 150mm ks 4
5.12 Talířový ventil odvodní, Vo= 180 m³/h, Ø 160mm ks 2
5.13 Tlumič hluku kruhový, Ø 125 mm ks 1
5.14 Protidešťová žaluzie PZ AL 200/200 ks 1
5.15 Protidešťová žaluzie PZ AL 355/200 ks 1
5.16 Protidešťová žaluzie Ø 200 ks 3
5.17 Zpětná klapka Ø 100 ks 1
5.18 Zpětná klapka Ø 125 ks 1
5.19 Zpětná klapka Ø 200 ks 1
5.20 Zpětná klapka Ø 160 ks 1
5.21 Zpětná klapka Ø 180 ks 1
5.22 Tlumič hluku kruhový, Ø 200 mm ks 2
5.23 Tlumič hluku kruhový, Ø 160 mm ks 1
5.24 Tlumič hluku kruhový, Ø 100 mm ks 1
5.25 Protidešťová žaluzie, PZ AL 250/250 ks 1
5.26 Výfuková hlavice pro kruhové potrubí, Ø 225 mm ks 1

Ohebné potrubí, Sonoflex bm 30
Kruhové, Spiro potrubí m² 40
Tepelně akustická izolace, minerální 40 mm m² 45

6.1 Protidešťová želuzie, PZ AL 200/200, V= 50 m³/h ks 2
6.2 Mřížka do stěny, NOVA-L 200/200 ks 2

Čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech m² 1

6) VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

5) VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
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